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Plsaíselijk Belang heeft 2 ereleden !
Kruit en Gradus
Koster zijn op de onlangs gehouden Alge-

geweest.

mene

Gradus Koster

erend

Ledenvergade-

ring van Plaatselijk Belang tot erelid benoemd. Voor beide mannen
een grote verrassing. Zij teageer-

den dolblij op de bekendmaking
van deze bijzondere en feestelijke
benoeming. Op dat moment werd
het de beide mannen ook meteen

duidelijk met welke fratsen zij
richting dorpshuis Centrum waren
gelokt. Berend onder het mom dat
iedereen toch graag naar zijn dia's
wilde kijken, Gradus is gezwicht
voor de meer dan fantastische uitnodigingen die zijn vrouw Rennie
hem deed.

Beide oud bestuursleden ontvingen een prachtige oorkonde, waarin met passende woorden hun ver-

diensten werden beschreven,
alsook met vermelding van het
aantal jaren dat

zij voor Plaatselijk

Belang Buinerveen Nieuw-

Buinen (tot Kerklaan) actief zijn

lnhoud

Gradus heeft zich gedurende 32
jaren voor Plaatselijk Belang ingezet. Zo hij zelf zegf: "Vooral bezig
geweest met zaken die het voor de
bewoners van het gebied leuk en
aantrekkelijk moeten maken". Hij
kan heel smakelijk vertellen over
hoe hij in het werk van Plaatselijk
Belang is gerold: "Vroeger werd je
gev/oon meegenomen door je vader, zó ben ik ook in het schilders-

vak terecht gekomen, en
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Plaatselijk Belang ging dat niet
anders !" Als schilder kom je
overal, je geeftje ogen de kost, je
luistert naar de mensen, en dat
gevoegd bij zijn manier van in de
wereld staan, heeft hij zijn steentie
aan de maatschappij bijgedragen.
Enkele 'wapenfeiten' : De z.g.
Zonnedag, de dag waarop de leden
van Plaatselijk Belang een uitstap-

je maken; De betrokkenheid bij de
organisatie van het jubileum in
1998 toen 50 jaar Plaatselijk Belang werd gevierd; Verder zijn
bekende onderwerpen, die typisch

bij Gradus horen: De wegbelijning
op het Zuiderdiep en het streven
naar een zwembad in Buinerveen.

Berend

Kruit

Berend was bestuurslid van Plaatselijk Belang van 1983 tot 2001.
Hij vervulde diverse functies, waar

onder die van plaatsvervangend
voorzitter. De doelstelling van
Berend is eerst en vooral de belangen van dorp en dorpsbewoners te
behartigen. Berend zeg!: "Dat doe
je door in de regio te letten op za-

ken die niet verder mogen afglljden, die aandacht van de gemeente
moeten krijgen en op alles wat er
maar verbeterd kan worden". Be(Vervolg op pagina 3)
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AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
A ctiv it e i t e n c o mmis
25 mei

31 aug.

s

ie

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur
Ringsteken
Aanvang 19.00 uur

Jeugdwerk
Activiteiten voor de basisschooljeugd:

Verrassingsmiddag

15 mei
5

juni

Nader bericht volgt.

Afsluitingsfeest groep 1 t/m 8 van 12.15 tot+14.30
uur.

07 sept.

12 okt.

Klootschieten
Aanvang 19.00 uur
Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

02 nov.

Spokentocht

23 nov.

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Opgeven bij de bestuursleden:

Gelijk
Blaak
Toos Folkers
Lina
Ina

Zuiderdíep 167
AD Nieuw Buínen
Tel: A599 - 234500 / 659052
oÊ 06 - 55948238

9521

39

Het bestuur van de schaatsvereniging Buinen een e.o. heeft voor deze
zomer weer een aarrtal visrvedstrijden Yastgesteld en wel op de volgende dagen:

31 augustus
28 september

lirkcncl Z,ic kcnlbnds leveranr:ic r
voor hct aannretcn cn lcvcrcn varr
l'llastischc Kousen en stc:unzolen
op rccerpt cn alispraak
Ook azur huis

tel:212981

LindenlaanT2 tel:212134

Nieuws van de visclub "De Graskarper"te Buinerveen

l1 mei
8 juni

Mw.JJ. Oele

ïel: 212346

1

Ideeën zijn altijd welkom.

THERAPEUTIS CHE EI-ASTISCHE KOUSEN EN
CORRECTIE ZOI,F].N

199
1

Betsy ter Keurs ZuidersÍraat
tel: 212644
Harma Riensema Noorderstraat 10g tel:212808
Marian Veldkamp Buinerstraat
tel: 212967

Aarzel niet, neem contact
op met de
a ktiv it e it e nc o mmis s ie.

Zuiderdiep
Hoofdkade

19 oktober

aanvang 13:00 tot
aanvang 18:00 uur
aanvang 13:00 tot
aanvang 13:00 tot
aanvang:13:00 tot

16:00 uur

(dit is een avondwedstrijd)
l6:00 uur
16:00 uur
16:00 uur

Noteer deze dagen alvast in uw-agenda.
Alvast een goede vangst toegewenst.
Het bestuur.
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PLATTELANDSVROUWEN BUINERVEEN: 70 JÁAR !
Inleiding
Nederland is van oudsher bekend
om zijn verenigingsleven, het polderen, het samenklonteren van
gelijkgestemden en bezig zijn. In
ons gebied is dat niet anders, boeken, geschriften, cultuurhistorische periodieken geven heel aardig weer hoe het er in "Ach, lieve
tijd" aan toe ging. Voor de Afdeling Buinerveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen was de beweegreden voor
oprichting van de vereniging niet
anders. In mei 1932 zeiden als het
ware enkele boerinnen tegen elkaar "Laten wij voor onze groep
ook een club oprichten !" En zo
begon dat en daarmee werd Buinerveen een kleine eenheid binnen
de landelijke boerinnenbond, later
plattelandsvrouwen. Voor deze
bescheiden bijdrage aan het jubileumfeest, heb ik ervoor gekozen
een paar dames te vragen naar ervaringen van toen, over nu én hun
kijk op de toekomst. Gepraat met
de dame die thans de meeste jaren
lid is en met 'n dame die wat minder op de Buinerveense afdelingsteller heeft staan. Eérst het oudste
tid.

Mevrouw Tiny Pomp

Deze vriendelijke mevrouw is
sinds 1948 lid van de plaatselijke
Afdeling. Ze werd destiids als 28
jarige jonggehuwde de vereniging

binnen gepraat door haar buurvrouw. Dat was de vrouw van
bakker Koops in de Molenlaan.
Dat was in de tijd dat de molen
nog volop z'n werk deed en zelf
zoveel meel produceerde dat voor
trjdelijke opslag de zakken in de
gang van de familie Pomp moesten worden gezet. Tiny Pomp weet
zich te herinneren dat mevrouw
Koops min of meer vanaf de op-

richting in mei 1932 bestuurslid
was. "Min of meer"en "niet helemaal zeket"zijn haar woorden
over dit gegeven. Gevraagd naar
de reden van of aanleiding tot de
aansluiting bij de Afdeling, zeg
zij: F,en vanzelfsprekende zaak, als
volwassen meid of als jong getrouwde vrouw ging je meestal
rnet je moeder of met 'n tante mee
naar de bijeenkomsten. Dan werd
hoorde je erbij !".
Zij voegl er aan toe dat het niet
zoveel verschil maakt wie je toevallig op sleeptouw neemt. Het

je lid, daarmee

was schoonzus Mijntje Lutjes die
Tiny op het pad van de Plattelandsvrouwen bracht.
De activiteiten

Als we het gaan hebben over sfeer
en activiteiten, dan zegt mevrouw
Pomp dat het vroeger eigenlijk
steeds draaide om 3 dingen: 1.
breien en praten; 2. iets organiseren binnen de vereniging, en 3. de
uitstapjes.

Zij licht

her roe.

Breien en praten.

Ook voor:

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds

mogelijk
Jolondo von deí Scheeí
Zuiderdiep 333
9521 AJ Nbuw-Buinen
ïer,: 0599-ó I l 23 I

Pedf{.se

8êhoÍde,rng

atrjfoak

Dat wil zeggen dat het sociale aspect, elkaar ontmoeten en ideeën
uitwisselen, heel belangrijk was.
Er is op dit punt eigenlijk weinig
veranderd, immers nu vraag je ook
wel eens goede raad "Hoe pak jrj
dit of dat aan ?" . En zij vervolgt:
"Even een luisterend oor, 'n stevige schouder om wat verdriet kwijt
te kunnen of om een vervelende
ervaring te bespreken". Dat kon
daar allernaal. En mevrouw Pomp
zegt het met verve en ondersteunt
daarmee de functie van de Afdeling als ontmoetingspunt. De uitdrukking "praten en breien" betekent dat er ook wat gedáán werd
en het dus niet alleen een kletsclub
n'as. Heel vroeger had bijna iedereen 'n brei- of haakwerkje bij zich.
Ook u'erd er gelezen en voorgelezen. Zij rveet zich ene mevrouw
Schipper te herinneren, die prachtige or.er-eooiers en bedspreien kon
gimpen. Als ik even doorpraat
or er dat gimpen. dan haalt mevrou\\ Pomp een wonderschoon
kleed tevoorschijn, dat gelet op de
lusjes. knoopjes en'open stukken'
met een brede pen (of zoiets) moet
zijn gemaakt. Volgens de dikke
Van Dale is een gimp een boordsel
van draad met gekleurde zijde omsponnen. Mevrouw Pornp gaat nog
even in op het (voor)lezen. Die
activiteit heeft van haar nooit zo'n
hoog rapportcijfer gekregen:
"Voorlezen uit 'n boek volg je
maar eventjes, je krijg er na een
half uur al schoon genoeg van; je
weet niet meer waarover het gaat."
Dan verklapt ze dat ze niet zo'n
leestype is, maar geeft wel aan uit'
een krant ofeen tijdschrift het een
en ander op te pikken. "Een boek
is niet aan mij besteed ", zegf ze.
Overigens de boeken "Bartje" en
"Hilde" heeft ze wel gelezen, en
met veel plezier. Met "het kan verkeren", zegÍ ze Bredero na. Tiny
benadrukt méér plezier te beleven
aan het laten wapperen van de
(Vervolg op pagina 5)
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samen voor staan

Laatst ingeschreven lid: Me-

Gesproken over de activiteiten van
de vereniging die haar het meeste
aanspreken, poneert Bertha twee
zaken: Een keertje onbekommerd
lachen, maar ook bespreking van

vtouw L. Kloosterman

Direct na de verhuizing uit Kampen naar Nieuw-Buinen (in 2001)
heeft mevrouw Kloosterman
(roepnaam Bertha, afgeleid van
Liebertha) zich aangemeld bij de
jubilerende Afdeling. Voor haar
geen moeilijke keuze. Ze is en
blijft plattelandsvrouw. Zij geeft
toe dat vroeger een aanmelding als
vanzelfsprekend van de ene generatie op de andere werd overgedragen. Haar aansluiting bij de Plattelandsvrouwen hier, is voornamelijk ingegeven door gevoelens van
saamhorigheid en gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Vanuit haar
ervaringen in Kampen heeft ze
zoiets van 'er samen voor gaan, er

boeiende ondenverpen met een
maatschappelijk tintje. Dat laatste
licht zij toe: " De avond met voor-

lichting over De \4'ereldwinkel
deed me de ogen openen, dingen
gehoord en gezien die ik er eerder
nooit achter had gezocht. Dat w'as
neÍ zo het geval met de informatieavond over het Foster Parents
Plan. Allemaal heel serieuze zaken, maar wél gewoon de moeite
waard om er bij te zijn". Bertha
zou graag zien dat er ook afen toe
een pittige discussieavond *ordt
voorbereid: Mag best een controversieel onderwerp zijn. uaarorer

-onder deskundige leiding- zakeliik de voors en tegens uiteengerafeld worden.

Mevrouw Kloosterman zet zich
primair én voor de volle 100% in
op het melkveebedrijf, en dat betekent dat andere zaken altijd op het
tweede plan terecht komen. In de
vrijetijdsagenda scoren de avonden en evenementen van de Plattelandsvrouwen hoog, ze wil er altijd zijn, en zo mogelijk iedereen
met raad en daad bijstaan. Een
functie in het bestuur van de plaatselijke afdeling ambieert zij nieÍ.
Wél heeft ze zich verbonden aan
het z.g. "eendagsbestuur" dat dit
jaar nog voor een spraakmakende
ar.ond moet gaan zorgen. Bertha
houdt de kiezen stijf op elkaar
or.er x at de dames kunnen veruachten. Hierop aansluitend praten \\'e e\ en over de financiële
consequenties van de verenigingsactiviteiten. Bertha Kloosterman:
"Een kleine uroep leden. Dus weinig conÍributie-inkomsten. De
penningmeester moet goed op de
centjes passen. En dus is het logisch dat er nogal eens iets wordt
bedacht dat de Afdeling weinig of
niets kost. Dat kan allemaal wel,
maar 't is de vraag hoe lang je dat

---l

JAM ITAR'rJE,S
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Dorpskrant Buinerveen

Verslag van de jusrvergadering Ptuatsetijk Belang Buinerveen/ Nw. Buinen
Dit jaar was

jaarvergadering in Dorpshuis Centrum (Kerklaan) te Nw. Buinen. d.d. 28 maart
Voor diegene die deze avond niet aanwezig waren een kort verslag.
de

jl.

Mw. Wingelaar verlaat ons bestuur, de heren Zandstraen Lutjes blijven in ons bestuur. Tevens kunnen we twee
nieuwe bestuursleden verwelkomen t.w. mw. Tamara Hoonakker uit Buinerueen en mw. Carina Sturing uit Nw,
Buinen.

E.t_*-ul een feestelijk tintje aan deze avond, uiteraard was dit niet vermeld op de uitnodiging, omdat het niet mocht
uitlekken naar de personen om wie het ging. (zie artikel op pagina l- red.)
Twee oud bestuursleden zijn nl. ERELID geworden t.w. FIr. Gradus Koster en Hr. Berend Kruit. Berend hadden
wij gevraagd om dia's over Buinerveen en Nw.Buinen aan ons te tonen, na afloop van de vergadering. Dit wilde
hij graag, dus hij was op deze manier binnen geloodst. Hr.Gradus Koster was wat moeilijker met ziji gezondheid,
maar gelukkig voor hem en ook voor ons, hij voelde zich prima en liet zich makkelijk meevoeren naar deze
avond. Beide heren hebben een staat van dienst in het Plaatselijk Belang. Berend was 18 jaar bestuurslid en Gradus wel 31iaar. Voorzitter Henk Vos had een lovend betoog voor beide heren. De pers was eveneens aanwezig.
dus houdt de kranten in de gaten.
Verder houden wij ons o.a.bezig met verkeersveiligheid en groenplannin-e. Dit gaat c.q. moet in samenwerking
met de gemeente. Uiteraard kunnen wij als Plaatselijk Belang niet op eigen houtje tt"rÈ"n. Wij maken plannen er
komen ideeën van de bevolking, met elkaar geven wij voorstellen aan de gemeànte. Maar zoals u zelf ook wel
weet, werken de ambtelijke molens niet zo snel, aldus voor er resultaat te zien is of komt. kan er toch wel wat weken-maanden- zoniet jaren verstrijken.
Maar wij geven de moed niet op. U hopen wij ook niet!
Blijf met ideeën, opmerking of gebeurtenissen bij ons komen. Tot vol-eend jaar op de jaarvergadering in Buinerveen

Namens bestuur Plaatsel ij k Belan_e
Marijke Koop, secretaris

Bowlen door buurtvereniging 'Het Streekje'
Na een hele week van vasten en geheel droog staan hadden de beu,oners r an de Hoofdkade best wel zin om een
avondje uit te gaan. Dus gingen de leden van de buurlvereniging onlangs naar Musselkanaal om te bowlen. Gezamenlijk veftrek om half 8 naar Musselkanaal, en natuurlijk om 8 uur: Eerst eten !! Gourmetten. De pannetjes op
het vuur, en bakken maar. En zo kon je zien dat alle mannen zich best konden verweren, zo tussen al die dámes.
Bewijs geleverd, óók mannen kunnen iets lekkers op tafel zetten. Het eren rl'as heerlijk en tegen het eilde kregen
de meeste hongerige magen ook nog ijs te verwerken. Een paar lui moesten volstaan-met een kinderijsje,
de rest
kreeg iets vall een groter formaat voorgeschoteld. Tussendoor deden \\'e nog een raadspel voor de wisielbeker.
Het aantal schroef es in een fles raden. Dit onmogelijk moeilijke spel *'erd gewonnen àoor de man
die nooit zonder spijkers zit: Namelijk Anne Mulder. Om ongeveer 10 uur begonnen u,e met het bowlen. Eerst
iedereen voorzien van sportschoenen. We werden in groepen van 6 personen opgedeeld. En waarom het allemaal ging:
Ontzettend veel plezier gehad. Natuurlijk ook een winnaar: Het team van Kobus (wie anders eigenlijk
?) staÈer met
kop en schouders ver boven uit. Er werd gefluisterd over het rvaarom van die superprestatie van Kobus Uchtman,
Waarschijnlijk toch de maat schoenen: 50 met roeispan en, Zo tegen middernachi kánden de schoenen weer uit.
Ja, dan ontstaat er een complete klimaatverandering, \4/aarvoor cle dames handen én spuitbussen
te kort kwamen
om de lucht een beetje fris te houden. Al met al een gezellige avond, waaraan de leden van de buurtvereniging
nog_lang zullen terugdenken. Komende zomer zal er vast wel over nagepraat worden als we weer gaan
baÀecuen
bij de familie Mulder. Naast eten, drinken en kletsen staat in elk gevaieen live optreden op het p.o-g.u**u uun
de enige echte organist van het Streekje, namelijk Gert-Jan Weggemans. We hopen Wubbè Kamies nog om
te
praten om live te zingen. Hij moet wel, want er wordt geen CD van gemaakt. Voor de buurtbewoners: Reden genoeg om er

bij de zomerhappening wéér bij te zijn

!

Graag tot ziens ! Namens bestuur van "Het Stree(e",

Jakob Bakker
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Een dugje Stembureau 19
Over dagindeling en het wailrom

mee ? En wat zijn de vragen etV

of

opmerkingen van de kie-

zers ?

Een lange ziÍ, dat wel. Als lid
van het Stembureau Buinerveen
ben je er om 07.00 uur, om
07.30 uur staan de eerste kiezers al te popelen, en niet eerder dan 21.00 uur is het met de
toegang tot het stemlokaal gedaan. Daarna de uitslag uit de
stemcomputer halen, procesverbaal opmaken, de boel netjes opruimen en daarna z,oïgen

dat als de

wiedeweerga de
stemmaterialen op het gemeentehuis bij het Hoofdstembureau
worden afgeleverd.

En dan is deze dagindeling ei-

genlijk het minst

interessant.

Het gaat veel meer om de kiezer en zlln of haar stem. Immers de gemeenteraad, het
hoogste publieke orgaan van de
gemeente Borger-Odoorn moet
met draagvlak benoemd worden. Dus maakt de bemanning
van Stembureau 19 te Buinerveen zich op om zoveel mogelijk kiezers te ontvangen. Hoe

meer zielen, des te

meer
vreugd, hoe groter de opkomst,
des te representatiever is de
Raad. Over de opkomst en de

resultaten van het stemmen,
leest u meer in een analyse van
het stemgedrag in de Bureaus
19 en 20; Zie "6 maart, de feiten op 'n nj".
Over de sfeer

Hier nu een sfeerschets, waarin
ervaringen, indrukken, gevoelens en feiten van 'een dagje
Stembureau 19'. Wie zitten
daar ?, Wat doen ze ?, Waar
over praten zij ?, Wat maken ze

Stembureau 19 in dorpshuis De
Viersprong werd bemand door
de heren J. Haikens, M. Snapper en W. Windt. In de loop
van de dag werd laatstgenoemde volgens rooster afgelost door
mevïouw J. Rozema. De taak-

is voorgeschreven.
De voorzitter neemt de oproepkaart(en) in ontvangst, controleert de volmachten (namen en
handtekeningen) en roept de
volgnummers op. Vergelijk dat
nummer maar met een unieke
pincode. Een van de stembureauleden raadpleegt het register van stemgerechtigden en
laat weten welke naam bij het
volgnummer is vermeld. De
voorzitter ziet dan of de gegevens overeenkomen en dus rlel
of niet kloppen. Indien akkoord, dan geeft hij de kiezer
door aan de bediener van de
stemmachine. Dat gebeurt met
het aanreiken of doorschuiven
van een volgnummerbonnelje,
waaffnee de bediener rreet dat
hij de machine voor de kiezer
mag vrijgeven. Vele kiezers
vinden het maar een stom gedoe met die bonnetjes, maar
toch . . . naast de entreefirnctie
is het een hulpmiddel in het bijhouden en tussentijds controleren van de stand van uitgebrachte stemmen. Een apart
klinkend pieptoontje meldt dat
de kiezer heeft gestemd. 'o 't is
weer gepiept ! " werd nogal
verdeling

eens gezegd.

Op 15 mei a.s. gaat dit weet zo.
Daarom ga ik even in op het
meest verwarrende verschijn-

sel. Dat is het aanbieden van de
oproepkaart. Je komt het stemlokaal binnen en dan zieje daar
'drie-op-een-rij' zitten. Aan wie
geef je de kaart(en) ? Van de
ongeveer 400 kiezers zaten er
97 meï dat probleem; Waarom
de papieren afgeven aan de in
het midden gezeten persoon ?
Waarom de procedure niet van

links naar rechts afwerken ?
Gelet op de opstelling van de
stemmachine (uiterst rechts)
lijkt het logisch om uiterst links
te beginnen. Het is te overwegen om de voorzitter uit het
midden weg te plukken en die
ter linker zijde een stoel te geven. Vanuit het grijze verleden,
uit de tijd dat u nog zo'n groot
grijs stembiljet kreeg, zit de
r-oorzitter in het midden. De
primus inter pares, wel gelijk
maar toch net iets meer ! Maar
goed- ik sluit niet uit dat daar
nog eens verandering in komt.

De wijze van stemmen

was

overigens één van de onderwerpen waarover de mensen achter
de grijze tafel zich hebben gebogen. In het licht van het verhogen van de opkomst moet je
blijven proberen het stemmen
zo gemakkelijk mogelijk te maken. En dan praten we over
elektronisch stemmen, al dan
niet per computer of telefoon.
Boodschappen doen en betalen
via je pc komt steeds meer in
beeld, trek dit door naar het
aangeven van een lijstnummer
en een kandidaat-nummer enzo
gemakkelijk kun je de kiezer
om 'n boodschap sturen. Per
telefoon worden tegenwoordig
geldbedragen van de ene rekening naar de andere geschre-
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MAART, DE FEITEN OP'N

MJ

De verkiezingen voor de raad van onze gemeente zijn weer achter de rug. In dit artikel kijk ik met u naar de resultaten. Ik bezie de scores van de partijen en welke personen daaruit ons de komende vier jaar zullen vertegenwoordigen. Vervolgens ga ik in op het stemgedrag van de kiezers die in ons lezersgebied wonen. De cijfers van de
stemlokalen 19 en 20 (te weten de dorpshuizen De Viersprong resp. Centrum) worden daarom tegen het licht gehouden. Daarna volgt een overzicht van verworven stemmen door kandidaten die in Buinerveen en Nieuw-Buinen
wonen. Tenslotte zomaar wat "weetjes".

De raad van 2002

-

2006

De winnaars van deze ronde zijn Gemeentebelangen (van 4 naar 5 zetels) en D66 (van 1 naar 2). Verliezer is de
Partij van de Arbeid, die levert 2 zeïels in en staat nu op 6. De VVD, het CDA en de Christen Unie (voorheen
RPF/GPV) zijn gelijk gebleven, achtereenvolgens 4, 3 en l.
Op dit moment zijn de volgende personen al benoemd:
Jacob Bruintjes, Tineke Krans, Pieter van Enckevort, Klaas Nieland, Martend Bos en Kees Dekkinga van de PvdA. Voor Gemeentebelangen zullen zitting nemen: Henny van der Veen, Jans Hilvering, Gerbrand Plat, Kees
Pomp en Greta Meursing. De VVD wordt vertegenwoordigd door Jan Haikens, Wil Luchjenbroers, Lauwrens
Wanders en Roelof Ijlenhave. Voor het CDA zijn dat Frits Alberts. Gerrit Schuil en Andries de Vries. Het duo
van D66 bestaat uit de heren Jan Top en Karel Eggen. Koop Brandsema zet zijn solo voort voor de Christen Unie.

Het is de verwachting dat op grond van de nieuwe taakverdeling tussen raad en college (dualisme) er drie namen
bij komen. Fien Heringa, Ger Brakel en Jan Ketelaar. Zodra de s'ethouders zijn benoemd schuiven deze personen
alsnog aan, ieder voor hun partrj, te weten PvdA, Gemeentebelangen en CDA. Er kunnen nog andere namen in
beeld komen, zodra raadsleden of kandidaat-raadsleden alsnog besluiten hun politieke pet aan de wilgen te hangen. (mij nu niet bekend, 1-4-02)
Stemgedrag in stemlokalen 19 en 20
Stembureau 19 was ondergebracht in dorpshuis De Viersprong in Buinen'een, stembureau20 in dorpshuis Centrum teNieuw-Buinen. Het aantal opgeroepen kiezers is 803 resp. 859. De opkomstpercentages bedragen 55,60Á
bij 19 en 53,1bij 20. Voor beide stemlokalen betekent dit dat 753 personen niet meegedaan hebben.

Er werd als volgt gestemd (tussen haakjes getallen uiÍ 1997):
Stembureau 19

PvdA

74 (111)
Gemeentebelangen 179 (124)
106 (79)

vvD
cDA
D66

Christen

Unie

39 ( 5s)
2s ( 17)
22 (20)

Stembureau 20
122 (e7)
100 (44)

88 (81)
e8 (72)
12 (16)
4t (24)

De volmaakte rekenmeesters onder de lezers zullen opmerken dat de vergelijking meï 1997 niet helemaal op kan.
Dat klopt. ln 1997 waren de opkomstpercentages lager, namelijk rond de 41 . Ook verschillen de aantallen opgeroepen kiezers.
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In de voorduale situatie zouden dat er 5 zijn. Op 21 zetels is dat24oÁ. Na de strikte scheiding der machten, College versus Raad, mag je zo niet rekenen. Kritische rekenmeesters zullen me kunnen/willen vragen waarom mevrouw de burgemeester buiten het sommetje is gehouden. Overigens voor wat betreft de vrouwelijke kandidaten
is Exloo de onbetwiste koploper, 4 van de 6. Uit Borger 4 van de 16, Nieuw-Buin en 2 van de 12. Uit de 1't" Exloermond, Buinerveen en Valthe komen uitsluitend mannen op de lijsten voor, respectievelijk 4, 4 en 9.
Nieuwkomers bij de eerste 5 kandidaten. Op alle lijsten 2002 staan personen, die er in 1997 niet op voor kwamen.
Gelet op de verkiesbaarheid richt ik me op de eerste 5 plaatsen per lijst. Achter de namen staat de plaats op de lijst
in 1997 of is vermeld dat het een nieuweling is. Daarachter het aantal verwort/en stemmen en aangegeven of betrokkene wel of niet in de gemeenteraad is benoemd.

Bij PvdA;
Geen nieuwkomers bij de eerste 5.

Bij Gemeentebelangen:

80 stemmen in raad
was l0
4. Kees Pomp
5. Greta Meursing nieuw 160 stemmen in raad

Bij vvD:
2. Wil Luchjenbroers was 15
3. Gert v.d.

5. Roelof

Linden

ljlenhave

was 5
was 6

179 stemmen in raad
76 stemmen niet in raad
169 stemmen in raad

Bij cDA:

3. Andries de Vries nieuw 37 stemmen in raad
4. Jan Ketelaar was 18 125 stemmen in raad
5. Eric Hendriks nieuw 51 stemmen niet in raad

Bij D66:
4. G. van Steijn
5. F. Auwema

was 6
was 7

Bij Christen Unie:
3. Margriet Stijkel
4. Henk
5. Gelja

Folkers
Mulder

nieuw

was 5
was 6

40 stemmen niet in raad
37 stemmen niet in raad

112 stemmen niet in raad
12 stemmen niet in raad
16 stemmen niet in raad.

Opmerking: Ofschoon bij de VVD de heer Van der Linden de derde kandidaat is, die partij bij elkaar goed is voor
4 zetels, is hij niet tot raadslid benoemd. Dat heeft alles te maken met het succes van de heer Ijlenhave, die wist
169 kiezers te trekken en bij een voorkeurgrens van 25Yovan de kiesdeler (:144) gaat hij -Ijlenhave- 'haasje

over'.

Lijsttrekkers, De politieke kopstukken hebben allen bij alle stembureaus kiezers weten te trekken. Hieronder hun
namen, woonplaatsen en de locaties waar zij de meeste en de minste stemmen op zich verwierven.
Meeste stemmen: Minste stemmen:
(Borger) OC Borger
Badde 1$'Mond
(Klijndijk) Paasbergen Odoom Drourvenerv'een
Drouwenerveen en
J. Haikens (Nw-Buinen) OC Borger

J. Bruintjes
H. v d Veen

(Valthe)
(Exloo)

F. Alberts
J. Top

Hunsou.hal 2d" Mond
De Koel Borger
Smidswal Exloo

Dorpshuis Drouwen

Badde l't" Mond
K. Brandsema (Borger) Hunsowhal 2d" Mond Dorpshuis Drouwen
En Drouwenerveen
In dit verband zijn de 'scores' van zittend wethouder Pieter van Enckevort uit Valthe opmerkelijk; Brj 6 stembureaus geen enkele stem, bij 1 1 stembureaus slechts een paar, en in zijn eigen dorp komt hij niet verder dan het .*
voor hem- magere aantal van 63.
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__ ]?otprkrant Buinerveen
50 Jaqr Excea

Rijd naar Weerdinge, op het kruispunt voor Emmen slaat u linksaf (bij de benzinepomp) en u bent bij het geboorteadres van Excell, de van Raveningsweg?. Opgroeiend tussen Jan en Marijke volgens een goede Katholieke normen en waarden: voetballen op zondag... Excell was al vroeg een afuallige want het centrum van Emmen kende
grotere verlokkingen dan de o zo bekende preek in des Kerkes. Ging als trouw katholiek overigens wel even helemaal vanaf Emmermeer naar Emmercompas: Nonnenschool!!
Starfte ook in Emmen zijn opleiding aan de kweekschool en wat op kweek wordt gezet... Talentvol als Excell
was ontkwam hij niet aan dienst. Gepokt en gemazeld werd hij bijna scherpschutter 1" klas. Bijna.....
Om te bewijzen dat het echt wel in hem zat moest
er nog een keer worden geschoten. 1ja, alsje dan
hoort hoe zo'n excuus er dan naar voren komt dan
is er in de loop derjaren veel veranderd behalve de
smoezen van Gerhard: Moment Suprème: "Ik heb
zand in de loop" En zat het zand eens een keer niet
in de loop dan werd het machtige wapen gebruikt
om een Vlaamse Gaai neerte halen...En dan toch
nog twee van die geweldige dochters krijgen. Wat
was er dan wel niet gebeurd met een schone loop?
Maar ach, de termen zijn veranderd, het niveau
niet: nog steeds worden missers, ziekenhuisballen
en volledig fout ingeschatte hoge ballen afgerventeld op externe oorzaken maar misschien zit onderwijzers dat in het bloed.
Gelukkig hebben zijn jaren als keeper!/ voetballer bij Emmerschans hem goed gedaan: met recht een voorbereiding op niveau voor Buinerveen 3.
Naast deze sportieve kant is er ook een andere kant aan Excell, laat ik dat in trefwoorden weergeven:

Hekel aan:

Houdt van:

Bruiloften
Vliegen

Natuur

Hoge bruggen
Zwemmen
Grote groepen mensen

Laag niveau
Fotograferen
Gebakken aardappels met sla
Lekker koken voor weinig mensen

Motorrijden (2' jeugd)

Veel visite

Ach, van dienst uaar een school in
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Ook aan huis verkoop

Wegenbouw
Bioleringen

H(}(}R}'STRA

W

Hardenberg, toen naar Parklaan in
Buunermond en (ten slotte?) naar
onze eigen OBS '75. Ergens tussendoor nog een klein uitstapje als
commercieel manager bij de vv
Veendam.. ..
Frappant was wel zijn reactie toen
Gerhard 40 werd en op het bord
stond "Over 10 jaar zie je Abraham". Dat was toen altegen het gevoelig been laat staan hoe gevoelig
dit been nu is.

Skaatwoíken

Grondrre*en
Cultuur-ïechniek

50 Jaar

kijkt op u neer.

L. Grooten
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Dorpskrant Buinerveen
COLOFON

Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen

tF E

Locatieadres:

Dorpshuis'de Viersprong'
tel:212813

N!Ea14rE,y/E(

iE fF

Zuiderdiep 249, Nieuw-Buinen

MEI EN JUNI
VOORDEEL,

Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks

Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram Riensema

Iedere vrijdag in mei en juni
(3,10,1'7,24,31 mei en 7,13,21,28 juni)
Tevens op Hemelvaartsdag en 1e en 2e

E-mail:
d o rp s lcr ant b u i n e rv e e n@
hetnet.nl

Pinksterdag

Buffit

Lopend

Redactieadres:

Onbeperkt eten vooÍ slechts

Janny Hoving
Hoofdstraat 14
Buinerveen

€ 12.50 p.p.
Bij inleveringvqn

tel:212446

vrijdag

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Geert en Tineke
Boekholt
Druk:
Middelj ans, Buinerveen
tel.212232

DORPSHUIS
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deze advertentie alleen op

€ 1.15 p.p. korting
(meerdere personen op

I

advertentie mogelijk)
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Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het aÍhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig
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Adverteren in de Dorps- .o.
krant is de moeite waard, . ,
vrsilg het onze huiclige T,
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Noorderstra at 16,9524 PD Buinerveen
Tel. (0599) 212634 Fax (0599) 212477
Mobiel (06) 53 448 697
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Aan- en verkoop van

BIGGEN * VLEESVARKENS * FOKGELTEN * SLACHTZEUGEN
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Komt 'n sportief ogende kerel uit de kantine van de tennisclub. Heeft best wel wat achterover geslagen.
Kun je wel wat van meekrijgen. De man stapt inz'n auto en maakt aanstalten om weg te rijden. Maar . .
. dan opeens staat er 'n politieman bij het portier. Die kijkt de man indringend aan en zegt: "U hebt
gedrónken ?" Een beetje stellig bewerend, dat wel. Maar ook vragend. De sportief ogende kerel raakte
toch wel enigszins onder de indruk, enzei: "Een beetje".
De agent vertrouwt het van geen kanten. Die zel zichnog even stevig in het pak, wil zelfierzekerd
overkomen, en vraagt:
"Wilt u meewerken aan een alcoholtest ?"
Antwoord: 'ooké, in welke kroeg beginnen we ?"

\

Een Belg, 'n Nederlander en 'n Duitse man worden veroordeeld tot een pittige gevangenisstraf: 1 jaar
isoleercel. Elk van de veroordeelden mocht 'n wens uispreken. De Nederlander (uut Grunningen) wil
voor dat hele jaar drank mee. De Duitser wil voor het hele jaar bruine bonen. De Belg is niet los te
branden vanz'n rokertje en wenst voor'n heel jaar sigaretten mee.
De dagen, weken, maanden verstrijken. Het jaar zit er op. De wijheid is nabij. Eerst de Duitser; Het
dagelijkse portie bruine bonen heeft zijn sporen duidelijk nagelaten, over de lucht maar niet te praten.
Dan volgt de Groninger; Wat denk je na 'n vol jaar dronkensch ap, zieke kop en katers ? Tenslotte
werd de deur naar de vrijheid voor de Belg geopend. De Belg is hels, vliegt de bewaker naar de strot,

is compleet buiten zinnen en krijst: "Ik moet vuur, vullr, nu vuur !"

A.N. Thony

