Jaargang 11 Nummer 2
GEVALLEN
en BEVALLEN
De 28ste januari en de 14de februari 2003 zullen bij het gezin
Groothuis aan de Buinerstraat
én bij onze postbode, Allie van
der Laan, wel stevig in het geheugen vastliggen. De eerste
datum vanwege een uiterst ongelukkige val van de zwangere
en bijna uitgetelde Ellen, de
tweede datum verankerd voor
altijd, want toen werd –
gelukkig gezond en wel- Dynand geboren; 48 cm groot,
3250 gram en niets overgehouden aan de ongelukkige
‘landing’ van zijn moeder. Alle
verhalen over postbodes ten
spijt, Allie van der Laan ging

April 2003
op het hulpgeroep af en regelde
in de kortste keren medische
hulp voor Ellen en ambulancetransport naar het ziekenhuis.
Wat viel er eigenlijk voor ? Het
is geen onbekend verschijnsel
dat moeders die denken bijna
aan de bevalling toe te zijn, nog
snel alles piekfijn willen regelen. Huis moet aan kant zijn,
geen werkjes aan anderen overlaten, en ook de boodschappen
voor enkele dagen moeten
grijpgereed liggen. In vaktaal
heet dat nesteldrang. Oftewel
niets aan het toeval overlaten.
En toen ? Moeder Ellen had
zo’n beetje het gevoel van ‘het
kan niet lang meer duren’ en
dus ging zij nog voor een dag
(Vervolg op pagina 3)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten staan
gepland voor 2003:
24 mei

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

21 juni

Ringsteken
Aanvang 19.00 uur

15 aug.

Klootschieten
Aanvang 19.00 uur

13 sep.

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

8 nov.

Spokentocht
Aanvang 19.00 uur

22 nov.

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op met
de activiteitencommissie.
A Habing
Tel. 212353

DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder een lijstje met de data van verschijning van de volgende
dorpskranten in 2003 en de data waarop het materiaal (foto's,
teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van
Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie streeft er naar om zich aan alle data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 3 juni 2003
Inleveren woensdag 4 juni
Verschijning: 30 juni - 4 juli
Nummer 4 augustus 2003
Inleveren woensdag 6 augustus
Verschijning: 25 - 29 augustus
Nummer 5 oktober 2003
Inleveren woensdag 5 oktober
Verschijning: 27 - 31 oktober
Nummer 6 december 2003
Inleveren woensdag 19 november
Verschijning: 15 december - 20 december

Beste lezers van
de Dorpskrant
Activiteiten jeugdwerk
09 mei
Discoavond
Groep 3-5
19.00 tot 20.00 uur
Groep 6-8
20.15 tot 21.30 uur
31 okt.
Playbackshow
Aanvang 19.30 uur

Op de jaarvergadering van
“stichting Dorpshuis Buinerveen”is er een oproep gedaan
naar nieuwe redactie leden.
De heer Bram van Buuren voelde hier wel iets voor en heeft
zich toen spontaan aangemeld.
Inmiddels heeft hij een vergadering van de redactie bijgewoond en is er meteen besloten
dat hij het computerwerk voor
zijn rekening neemt.
Dit houdt in dat er na 10 jaar
een nieuw redactie adres is
waar U uw copy kunt inleveren.
Dus mensen schroom niet, weet

U een leuke anekdote, of anders
een leuk stukje voor de
Dorpskrant. Klim in de pen en
mail of stuur dit naar onze nieuwe redactie adres.
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
9524 PK Buinerveen

brammes@hetnet.nl

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 3

(Vervolg van pagina 1)

of acht proviand inslaan. Na
thuiskomst tussendoor even wat
andere dingen regelen, telefoontje plegen, nog wat rommel
opruimen en dan: “Verdorie,
het diepvriesspul ligt nog in de
auto !” Snel even eruit halen en
in de vriezer stoppen, zo moest
dat dus. Maar . . . gezwinde
spoed blijkt zelden goed, Ellen
knalde door een van haar enkels, schoof van de voordeurstoep en belandde in de voortuin. En daar lig je dan, met kapotte enkel, dikke buik, kind op
komst, en schreeuwen met het
geluid van een straaljager.
Niemand in de buurt die je
hulpgeroep hoort, buren zijn in
de schuur aan het werk, Wubbels aan de overkant maakt z’n
kozijnen met oorproppen in, het
vriest behoorlijk, dus op voorbijrijdende toeristen hoef je ook
al niet te rekenen. Dan is daar
ineens Allie, die hoort al werkende weg wel wat, maar weet
niet waar het vandaan komt.
Gaat richting hulpgeroep en
gekreun, en ontdekt achter Ellen’s auto en het tuinhek de
pijnlijk terechtgekomen vrouw.
En dan ? Ja, dan wordt er snel
gehandeld. Allie treedt doortastend op: Zorgt voor warme ondergrond, waarschuwt Ellen’s
man, belt ook 112 en houdt de
‘gevallen vrouw’ al pratende bij
de tijd. Zoals dat in het EHBO
boekje staat. Aan de beschadigde enkel doet hij niets. Hij blijft
bij haar en laat de post de post.
Allie’s fiets was zó tegen het
tuinhekje van Groothuis gekwakt, dat zelfs een voorbij tuffende TPG collega even dacht
dat Van der Laan in moeilijkheden was geraakt; Dus stopte die
om zich ervan te overtuigen of
het wél goed zat met zijn post-

collega. Die kwam er snel achter dat het probleem lag bij de
al te enthousiaste en hoogzwangere Ellen Groothuis. Met twee
mannen van de Post en iets later het ambulancepersoneel, de
meegekomen politie, man Jaap
was inmiddels ook thuis, en een
schare aan belangstellende kijkers, was de rit naar het ziekenhuis in ’n handomdraai geregeld.
En wat gebeurt er in het Refaja ? Eerst gaat de zorg uit naar
de baby in de buik. Ellen en de
artsen willen eerst weten hoe
het met de kleine gaat. Volgens
de moeder is het kindje verdacht stil. Haar bekruipt soms
even het idee, dat er misschien
toch wat mis is gegaan. Een
evenzo snel als grondig onderzoek, waaronder ’n bloedanalyse en een hartfilmpje van het
kind, wijst erop dat er met die
kleine niets aan de hand is. Het
onderzoek naar de mankementen bij Ellen verloopt minder
voorspoedig, immers het maken

van Röntgenfoto’s mag niet bij
zwangerschap, noodgips aanleggen is onverstandig in verband met verhoogde kans op
trombose en het vastzetten van
de gekwetste enkel met een of
ander rubber preparaat is ook
ongewenst. Artsen en ‘gevallen
vrouw’ kiezen voor een tijdelijke tussenweg: Intapen en gebruik van steunverband. Ellen
zegt: “Goed idee, als het even
niet wil, kun je het zó weer lostrekken”.
Terwijl het gewone leven met
die pijnlijke enkel -met botscheurtjes- gewoon doorgaat,
wordt in huize én familie
Groothuis de ontvangst van de
derde kleine verder voorbereid.
Men blijft bij ‘thuis bevallen’,
vroedvrouw houdt ’n oogje in
het zeil, tussendoor nog maar
‘ns een onderzoekje in het ziekenhuis, de twee kleine Groothuisjes ( Melvin en Danique)
worden bij de aanstaande bevalling betrokken, over het geboortekaartje wordt nagedacht
en de ooievaars worden alvast
uit hun winterslaap gehaald (zie
foto). En zoals dat doorgaans
gaat, er wordt heel wat afgepraat over die ongelukkige
stoepsalto van Ellen. Maar
soms ook verwarring, immers
als Jaap door de telefoon duidelijk probeert te maken dat Ellen
is gevallen, dan gebeurt het
(Vervolg op pagina 4)
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méér dan normaal dat ze aan de
andere kant met enige opgewondenheid roepen: “Is ze al
bevallen ?” “Nee, … gevallen !” En dan ook nog: “Oh
wat fijn, van harte gefeliciteerd !”
Op 14 februari is de kleine telg
heel voorspoedig en snel geboren. Een kerngezonde jongen:
Dynand. Hoewel twee ervaren
postbodes tevoren hadden aangekondigd zelfs bij dit klusje
nog wel te kunnen uithelpen,
bleek hun specifieke quasi gynaecologische kennis en vooral
ervaring even niet nodig te zijn.
Overigens heeft het TPG servicepunt Stadskanaal zich niet
onbetuigd gelaten; Het gezin
Groothuis wist zich en weet
zich nog steeds gesteund door
de mensen van de Post.
Overigens hebben die postmensen ook aardig moeten sjouwen,
immers twee kamerwanden vol
met wenskaarten hebben zij bij
Ellen, Dynand, Jaap, Danique
en Melvin moeten afleveren.
Het geboortekaartje is een verhaal apart. Ellen en Jaap hebben stad en land afgezocht naar
’n kaartje met drie kinderkopjes
erop. Het is uiteindelijk wél
gelukt, maar simpel bleek dat
niet. Ellen vraagt zicht hardop
af hoe dat moet bij vier,vijf,
enzovoorts. Enfin, voor ontwerpers en drukkerijen is er nog ’n
markt.
Tenslotte: Felicitaties voor het
gezin Groothuis. Voorts een
stevige schouderklop voor
TPG’er Allie van der Laan.
Martin Snapper

Noorderdiep 140
Nieuw Buinen
Dames-, heren– en kinderkleding

Ook in grote maten!

Jeugdwerk gaat met de basisschooljeugd een middag naar
speeltuin “het Drouwenerzand”

Op 4 juni gaan we om 12.15 direct uit
school naar de speeltuin.
We gaan om 16.00 weer terug naar Buinerveen.
Wat wij van jullie vragen is 3.50 euro als bijdrage in de kosten
en vervoer van en naar de speeltuin door jullie eigen ouders/
verzorgers.
Je krijgt eten en drinken in de speeltuin dus je hoeft niets
mee te nemen.
Wil je mee naar “het Drouwenerzand” geef je dan voor 21
mei op bij een van de bestuursleden.

Opgeven bij :
Lina Gelijk
Ina Blaak
Betsy ter Keurs
Inge van Buuren
Marian Veldkamp
Metje Ottens

Zuiderstraat 1
Hoofdkade
7
Zuiderstraat 39
Hoofdkade
4
Buinerstraat 1
Hoofdstraat
20

tel : 212346
tel : 212981
tel : 212644
tel : 211918
tel : 212967
tel : 212864
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Ook aan huis verkoop

CARNAVAL
Zaterdag 1 maart was het weer
zo ver: carnaval in Buinerveen.
In de mooiste kleding kwamen
de kinderen weer binnen, er waren een hoop heksen en Potters
maar ook cowboys, prinsessen
en Indianen waren van de party.
Toen iedereen zo`n beetje binnen
was werd er een grote kartonnen
doos naar binnen gereden, wat
zou daar nou in zitten???? De
prinses van vorig jaar Merijn
mocht de verrassing onthullen.
Het was de nieuwe prinses Eline
de Vrieze. Zij opende de middag
en het feest kon beginnen.
De fanfare begon te spelen de
polonaise ging van start.
Na enige hapjes, drankjes en nog
meer polonaise ging de optocht
weer naar huis. Al met al weer
een geslaagde middag.
Inge van Buuren
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NIEUWS VAN OBS 75
PROJEKT "VERKEER EN
VERVOER" in OBS 75.
3 weken in april hebben de
leerlingen van OBS 75
met veel plezier aan het projekt
“Verkeer en vervoer” gewerkt.
Met behulp van materialen
(boeken enz.) van de Provinciale Bibliotheekcentrale uit Assen
en de bibliobus konden de kinderen uit alle groepen ideeën
opdoen en dit uitwerken in creatieve werkstukken.
Enthousiast als ze waren, werden de laatste werkstukken
zelfs in de pauzes nog afgemaakt.
Op donderdagavond 24 april
kunnen de ouders, de kinderen
en andere belangstellenden alles bekijken van 18.30-20.00
uur.
Tussendoor wordt er in het
overblijflokaal koffie,
thee en ranja geschonken door
leden van de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad.

Dorpskrant Buinerveen
spelletjes gehouden worden,
verkoop van leuke creatieve
dingen en een floralia.
De volgende keer melden we
hier meer over.

BLOEMENACTIE
Vorig jaar hebben we voor het
eerst geraniums huis aan huis
verkocht.
Deze actie was zeer succesvol.

BATTERIJENINZAMELING
Op initiatief van de ouderraad
is OBS 75 begonnen met het
inzamelen van oude en lege
batterijen. Er is daarvoor een
grote ton bij de ingang van de
school gezet. Daarin kunnen de
overbodige batterijen worden
gedeponeerd. Zoals jullie weten
bevatten batterijen zeer schadelijke stoffen voor het milieu.
De actie moet dan ook van harte ondersteund worden. Dus
geen batterijen in de prullenbak
of container, maar meenemen
naar school.
Ook inwoners van ons dorp
kunnen deze batterijen in de ton
op school doen.
Voor elke kilo ontvangt de
school punten, waarvoor ze
schoolmateriaal kunnen ontvangen.

Dit jaar organiseren we de actie
op ZATERDAG 10 mei a.s.
4 soorten bloemen:
* geraniums
* surfinia’s (een soort petunia)
* spaanse margrieten
* bacopa hangers (met klein
wit bloempje)
3 voor € 4,00
1 voor € 1,50
We starten met de huis-aanhuis verkoop om 9.30 uur
We hopen dat U alvast een
plekje vrij houdt in uw tuin en/
of bloembak.
Tot slot nog iets over de glasinzameling:
Met ingang van 1 januari jl. is
het huis-aan-huis inzamelen
van glas door OBS 75 gestopt.
OBS 24 haalt nog glas op tot
aan de zomervakantie, daarna
stopt dit ook.

ROMMELMARKT OBS 75
De jaarlijkse rommelmarkt
wordt dit jaar NIET op de gebruikelijke manier gehouden.
Het plan moet nog verder uitgewerkt worden, maar er zullen

In verband met deze beëindiging is een extra 3 kleurenglasbak geplaatst nabij het Chinees
restaurant “Nieuwe Ster”.
De glasbak bij de fa. Hoornstra,
Zuiderdiep23/25 wordt nu eens
in de 3 weken geleegd.
Ina Habing

Dorpskrant Buinerveen
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Wie durft een stukje van
de wereld in huis te halen
voor een week?
Wij als inwoners van Borger/
Odoorn hebben wel eens gehoord van het SIVO volksdansfestival.
Weet u dat er diverse
dorpsgenoten al een aantal jaren een zogenaamd gastgezin
zijn voor de volksdansgroepen
die op dit festival komen dansen?
Landen als
Kroatie,Italie ,Slowakije,Sri
Lanka,Brazilie zijn al te gast
geweest in Buinerveen /Nieuw
Buinen /Buinen.
Elke keer is het weer spannend
als de groep komt en elke keer
vloeien er weer tranen als de
groep weer vertrekt.In de week
dat ze er zijn is er gelegenheid
om heel veel mooie volksdansen te zien ( als gastgezin heb je
de hele festivalweek vrij toegang),praat je of met handen en
voeten of een woordje Engels
of Duits,en maak vaak
vrienden.Soms komt er een
stukje van de buitenlandse
keueken in je huis en leer je van
alles over het gastland.
Kortom hier spreekt een
enthousiast gastgezin wat anderen graag wil overhalen om
het eens te proberen ook gastgezin te zijn.
Wilt u meer weten informeer
eens bij een van de volgende
families;fam Harteveld ,fam
van Buuren ,fam Middeljans of
de fam Veldkamp/
Bekkenkamp.
Wie weet tot ziens op het SIVO
festival van 29 juli tm 3 augustus .
Marian Veldkamp

Slowakije in klederdracht

MEI EN JUNI
VOORDEEL:
Iedere vrijdag en zaterdag
In maart en april

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts
€ 12.50 p.p.
Bij inlevering van deze advertentie
€ 1.00 p.p. korting
(meerdere personen op 1 advertentie
mogelijk)

=> Iedere maand een ander afhaalmenu <=

Ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf
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WINTERFEEST
VAN HET STREEKJE

Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige
adverteerders.

Het is zaterdagavond 22 februari. Om kwart voor acht is het
spitsuur op de Hoofdkade. Bijna alle bewoners van de straat
maken zich op om gezamenlijk
naar dorpshuis Centrum te gaan
voor de jaarlijks terugkerende
feestavond, de wintereditie. Dat
deze speelse samenkomst van
de buurt echt leeft, blijkt uit de
grote deelname. Op vier personen na, zijn ze er allemaal.
Eerst koffie met gebak, direct
gevolgd door een korte maar
wel indrukwekkende toespraak
van de voorzitter van Het
Streekje. U kent dat wel: Maak
er ’n gezellige avond van, praat
eens met de buren van wat verderop, speel de spelletjes eerlijk
en de bovenmatige promillarissen verplichten zich tot een terugreis in de kofferbak.
Dit winterfeest staat in het teken van spelen en eten. Eerst de
spelletjes. Je kunt het zelf niet
bedenken wat er allemaal voor
gein en ongein in spelletjes omgaat, maar dhr Jalving, onze
gastheer, heeft alles klaar staan.
Jalving geeft nog wat uitleg,
deelt de aanwezigen op in vier
groepjes en jut ze allemaal op
om toch vooral de wisselbeker
een jaartje mee naar huis te nemen. Even geroezemoes, gelijk
gevolgd door een drukkende
stilte. Waar is die beker eigenlijk ? Niet in het dorpshuis. De
winnaar van vorig jaar, Anne
Mulder, trekt de schouders op,
kijkt met enig zelfverwijt naar
het plafond, maar belooft dan
plechtig om het kostbaarste bezit van de buurtvereniging
hoogst persoonlijk bij de winnaar 22-02-03 thuis te bezor-

Regelmatig wijden wij
een artikel in deze krant
aan een van onze adverteerders, extra gratis reclame dus!!

gen.
Nadat de spelers zich stevig in
het zweet hebben gespeeld en
de soms ondraaglijke spanning
hebben weten te trotseren, moet
iedereen het afleggen tegen het
slimste jongetje van de buurt,
de behendigste, uitgekookt, razendsnel en doeltreffend: Henk
de Roo. De beker gaat naar hem
toe. Daarnaast zijn er nog drie
prijsjes te winnen, beschikbaar
gesteld door dhr Jalving. Toeval of niet, maar het zijn allemaal dames die met die eer
gaan strijken: Mevrouw Timmermans, die haar levenslange
ervaring bekroond ziet, vervolgens Yvonne Bakker, met meer
geluk dan wijsheid, en tenslotte
Ina Blaak, verantwoordelijk
voor de puntentelling en dus
wel hardop moet roepen dat het
allemaal heel eerlijk is toege-

Mocht u interesse hebben, neem dan contact
op met een van onze redactieleden

gaan.
Dan spelletjes aan de kant. De
jacht op eten wordt geopend.
Onder het culinaire toezicht van
dhr Jalving gaat Het Streekje
bollejannen. In alle rust wat
spelen met vlees en groenten,
napraten over het spelletjestumult en soms ook al even vooruitkijken naar het zomerfeest in
de tuin van de familie Mulder.
Kort en goed: De avond bij Jalving kan niet meer stuk. Het
bestuur van Het Streekje is tevreden. Schouderklop voor allemaal.
Het buurtbestuur,
Wubbe, Jakob en Yvonne

Dorpskrant Buinerveen
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Zoals het vroeger was...…
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal)

Dit is een opname van het Dwarsdiep toen het nog bevaarbaar was. Links lag een brug in de weg, de inham die nog te zien is gaf een doorgang naar het spoordok.

De 25 meter hoge monumenten graansilo aan het Dwarsdiep in Nieuw Buinen. De graansilo is in februari 1996 door brand verwoest.
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KRANTEN- BLADEN- EN FOLDERBEZORGERS Deel 4

KRANTENBLADEN- EN
FOLDERBEZORGERS
(Deel 4)
Voor deze aflevering hebben
we de familie Weggemans
(Hans, Zwaantje en Henk) bereid gevonden om over hun bezigheid en daarbij behorende
wederwaardigheden te verhalen. Alle drie volop ervaring
met de brievenbus en het materiaal dat ze daarin kwijt moeten.

Wie ?
Hans Weggemans is van oorsprong Buinervener, kent de
geschiedenis van sommige bewoners van die kern tot in detail, weet zich scherp te herinneren wie waar precies heeft
gewoond en bij benadering ook
nog waar ze gebleven zijn. (Ik
laat me nog eens door Hans uitnodigen om daarover verder te
praten !) Voorts aardig om te
weten dat Hans ook in Ees
heeft gewoond, dat in de periode dat zijn ouders daar waren
neergestreken. In de tijd dat hij
als algemeen inzetbare klussen-

MAATSCHAP ELTING
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
tel. 212634 / 212898 / 212383

kracht bij de baas werkte
(AVEBE), had hij er ook ’n
paar uurtjes schoonmaakwerk
bij en bracht hij de krant rond.
Toen de “Provinciale Drentsche
en Asser Courant” en “De
Veenkoloniale”.
Gevraagd naar wat voor werk
Hans bij AVEBE deed, zegt hij:
“Ik deed er van alles en nog
wat, zelfs de tuin hield ik er bij.
Gedurende langere tijd was ik
afzakker, ik vulde 25-, 50- en
100 kilozakken met grondstoffen, naaide die dicht en zorgde
voor de afvoer ervan naar een
grote container”. Hij grapte met
“Ik had werk op niveau”, waarvan uit de toelichting blijkt dat
het vullen het handigst ging als
je wat hoger bij het vulpunt kon
staan. Hans: “ Daarom stond ik
altijd op een ondergrondje van
afgevulde zakken: Op niveau
dus”.
Zwaantje heeft zich vrijwel altijd beziggehouden met schoonmaakwerk en huishoudelijke
hulp. “En verder had ik natuurlijk mijn gezinnetje, daar komt
ook heel wat bij kijken !”, laat
ze me weten.
Henk, 24 jaar, is geschoold in
de metaalsector; Hij werkt als
plaatwerker bij Hoving Holland.
Wat ?
De Kanaalstreek, De Nieuwsbode, de Week in Week uit en
verder heel wat folders, soms
wel 26 stuks per keer. Hans
vertelt erbij dat het folderen
destijds is overgenomen van
Ritsema uit Nieuw-Buinen.
Wanneer ?
De krantenroute is bijna altijd
op woensdag, de folders gaan

Dorpskrant Buinerveen
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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

meestal zaterdags de deur uit.
Hans is meestal uitverkoren om
de folders in te steken, Zwaantje en Henk maken het karwei
dan af.
Waarom ?
Eigenlijk zijn er twee redenen.
Ten eerste je moet toch wat om
handen hebben, en ten tweede
die extra eurocentjes zijn heel
welkom bij het doen van dingen
die het leven nét iets aangenamer maken. De familie Weggemans trekt er in de weekeinden
graag op uit, meestal verblijven
ze dan in hun stacaravan in
Zuidlaren. Hans: “Zo’n tweede
huisje kost op zich al een aardige duit, maar het moet ook onderhouden worden. Op dit moment zijn we druk met het bijplaatsen van een klein tuinhuisje dat we als opbergschuurtje
willen gebruiken”.

“Dat zijn er niet veel, en juist
daarom gebeurt het toch wel
eens dat ze een lading reclamemateriaal ongewenst aantreffen”. Na even nadenken:
“Vergissing, foutje, sorry, d’r is
geen opzet in het spel !” Nog
even gevraagd over welke 260
brievenbussen het nou eigenlijk
gaat. Hans zegt: “ Alleen in
Nieuw-Buinen, tussen School

Hoe ?
“Met de auto kan het niet uit”,
zo begint Henk. Alle bezorgwerk gaat met de fiets. En Henk
zegt erbij: “Met dikke achterwielen en dikke spaken, want je
sjouwt vaak zoveel kilo’s mee
dat het voorwiel steigert”.
Aantal brievenbussen ?
Zwaantje reageert direct op die
vraag. 260 stuks. Daaraan
wordt toegevoegd dat er maar 4
adressen zijn die geen regiokrant in de bus willen en 8 zijn
die geen reclamefolders willen
ontvangen. Henk zegt daarbij:
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75 en de Mondenweg, zowel
Zuiderdiep als Noorderdiep en
alles wat daar tussen zit”.
Waaraan Zwaantje toevoegt:
“We hebben ook wel in Buinerveen rondgebracht, maar dat
open gebied dat stond ons niet
aan, en toen ik twee jaar geleden ziek werd (darmklachten),
de dochter trouwde en het huis
uit ging, toen hebben we gekozen voor ‘een tandje terug’ en
hebben we Buinerveen overgedaan aan de familie Drenth”.
Verdienste ?
“Geen werk, geen honing” zo
begint Hans. Waarop Henk toelicht, dat je toch geld nodig
(Vervolg op pagina 12)
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hebt om óók leuke dingen te
kunnen blijven doen. Zwaantje
tempert de feestvreugde een
beetje door een paar keer als
het ware met de bekende
grauwblauwe enveloppen te
zwaaien. “Niet makkelijker en
niet leuker”, voegt ze eraan toe.
Besteding ?
De extra inkomsten uit het bezorgwerk gaan zo goed als helemaal op aan de recreatieve
weekeinden: Zuidlaren. Niet
alleen reizen en verblijven,
maar ook het netjes houden van
de caravan en het aanbrengen
van verbeteringen. “En er gaat
ook wel wat naar de spaarpot,
want die heb je weer nodig als
de wasmachine het laat afweten
of wanneer de televisie aan vervanging toe is”, zegt Zwaantje.
Terwijl Hans en Henk instemmend knikken.
Vervanging ?
Henk: “Dat is zelden ’n probleem, want met z’n drieën kun
je heel wat oplossen”. Waarop
Hans reageert met een oplossing in uiterste nood: “Dan
helpt mevrouw Kuik van een
paar deuren verderop !”
Niet leuk ?
Op deze vraag wordt gevarieerd
en door alle drie verschillend
gereageerd. Henk heeft het niet
op regen, wind, sneeuw en
gladheid. Hans heeft een hekel
aan te kleine brievenbussen, en
krijgt er zowaar de smoor in als
de kleppen klemmen. Zwaantje
vertelt over honden; Er zijn er
die je vriendelijk en kwispelend
begroeten, maar er zitten ook
heel agressieve beesten tussen.
Een paar jaar geleden is ze in
haar knieholte gebeten, 5 hechtingen bleken nodig en ze is
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daardoor zeker ’n maand uit de
running geweest.
Wel leuk ?
Nu is de familie eenstemmig:
Kortebroekenweer !
Opvallendste ervaring ?
“Brood in de groene postbox”,
zegt Hans. Het blijkt dat bij regenweer én ‘niet thuis’ de bakker de broden toch netjes wil
afleveren, daarvoor gebruikt hij
dan die buitenbus. “Maar”, zo
vervolgt Hans, “dan moet jij
maar zien hoe je ’n stapeltje
kranten erbij frommelt !”
Hans houdt zo af en toe wel van
een kletspraatje, en in zo’n situatie is hij dan ’n keer vergeten
bij diezelfde mensen de kranten
in de bus te doen. Die lossen
dat nu op met: “Hans, eerst de
krant hier, en dan praten !”
Nooit meer meemaken ?
Zwaantje: “Een bijna-ongeluk
met een veel te hard rijdende
automobilist”. Ze vertelt dat het
een beetje winderig weer was,
niet koud, het jack aan maar
wel open, en dan zoeft daar opeens een auto rakelings langs je
af. “De rits van mijn jack gleed
over de buitenspiegel van die
auto, die gewoon doorknalde.
Ik schrok me rot, ik trilde van
angst, ik stond er met knikkende knieën en wist even niet hoe
ik het had”, zegt Zwaantje, die
bij de herinnering aan dit voorval het bijna opnieuw beleeft.

Ze besluit met “De mafkees, er
rijden wat gekken rond, hoor !”
Wensen ?
Brievenbussen die je ook in het
donker kunt vinden, bussen met
een insteekruimte die aan de
PTT norm voldoen, en vervangen van zelfgemaakte misbaksels (zoals ’n munitiekistje met
scherp gleufje) door echte buitenboxen. En wat zou het toch
mooi zijn als er meer stallingsteunen bij de woningen verschijnen ? Het is maar dat u het
weet.
Martin Snapper

CENTRUM FYSIOTHERAPIE
THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN

Mw. J.J. Oele
Erkend Ziekenfonds leverancier voor het aanmeten en leveren van Elastische Kousen op
recept en afspraak
Ook aan huis

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599 - 234500
Of: 06 - 55948238
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Sportnieuws
Voetbalnieuws
Aktiviteiten
20/04/2003 Notenschieten 1ste paasdag 14:00 uur
21/04/2003 Buinerveen 1 – Hunso 1
14:00 uur
21/04/2003 Buinerveen 2 – Buinen 3
10:00 uur
13/06/2003 De `Blauwe Toer`.
14/06/2003 De `Blauwe Toer`.
15/06/2003 De `Blauwe Toer`.
Voor actuele gegevens kunt U altijd terecht op de homepage.
internet homepage v.v. Buinerveen:
home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
email: vvbuinerveen@wanadoo.nl

Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie.
57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief
om de overwinning. Ook Noad doet hieraan mee.
Uitslagen Heren A
17 februari NOAD – Tyfoon
2-1
10 maart Hofstra-Hulshof - NOAD 3 - 0
17 maart De Vijver – NOAD
3-0
Standen tot en met 31 maart 2003

Plaats

Team

Gespeelde
wedstrijden
12
11
11
10

Punten

1
2
3
4

Salto 1
GNMO
Velgsib
Hofstra-Hulshof

5

De Vijver

11

16

6
7
8

De Splitting
Tyfoon 1
NOAD

12
11
12

13
10
6

26
25
22
17
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Jaarverslag gymnastiekvereniging NOAD 4 maart 2002 t/
m 31 maart 2003
In verband met een verbouwing
van de sporthal in Vries, ging
dit jaarlijks feest niet door. Er
stond nu iets anders op het programma. We zijn met de jongere groepen naar Ballorig in Assen geweest. Gezellig klimmen
en klauteren. Met de iets oudere
kinderen zijn we die middag
naar de klimschuur in Borger
geweest. Na een uurtje klimmen, nog een uurtje boogschieten, en dan na afloop nog een
patatje. Voor iedereen een geslaagde dag, en dus een goede
vervanger voor Vries.
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een beetje tot hun eigen verbazing) kampioen in de
B poule van de regionale volleybalcompetitie Kanaalstreek.
Zoals het met een kampioen
hoort ging de groep op een wagen door Nw-Buinen/
Buinerveen om het te vieren!
Bij een kampioenschap hoort
een promotie naar de A poule,
maar hier is het niveau toch iets
hoger dan in de B poule. Dit is
te merken aan de stand van dit
moment (als ik goed ben ingelicht staan ze momenteel onderaan.)

In het eerste clubblad na de
jaarvergadering stond een
kleurplaatwedstrijd. Er zijn tot
onze teleurstelling maar 3
kleurplaten ingeleverd. En deze
hebben “allemaal” een prijs gewonnen. (toegangskaartjes voor
Circus Renz in Hoogeveen)

Onze jaarlijkse straatvolleybaltoernooi hebben we dit jaar
voor het eerst voor de zomervakantie gehouden. Gezien de
deelname was dit een juiste
keuze! Er deden maar liefst 18
teams mee. Er werd weer flink
gestreden om de wisselbeker.
De uiteindelijke winnaar was
het team: de Belofte (een team
die dit jaar voor het eerst mee
deed).

De herenvolleyballers hebben
het seizoen 2001/2002 zeer
goed afgesloten. Ze werden
zeer onverwachts (en ook wel

Woensdag 26 juni was het de
laatste gymdag voor de zomervakantie. Traditiegetrouw hebben we het gymseizoen geza-

menlijk afgesloten. Dit jaar was
er een speurtocht. Er waren enkele spelletjes uitgezet in het
bos, daarnaast nog een aantal
vragen/puzzeltjes en de route
was compleet. Na afloop nog
broodjes knakworst en de vakantie kon beginnen. ’s Avonds
hebben alle heren en dames leden gevolleybald en heerlijk
gebarbecued.
Op 9 november hadden we willen mee doen aan springwedstrijden in Erica. Maar helaas
was de belangstelling zeer klein
en dus deed gym.ver. NOAD
niet mee aan deze wedstrijd.
Ook dit jaar brachten 3 zwarte
pieten begin december een bezoek aan de gymlessen.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren zijn we dit jaar niet met
kerstbomen aan de deur geweest. Het is het bestuur niet
gelukt om geschikte bomen,
voor een geschikte prijs te vinden. We hopen natuurlijk dat
het ons volgend jaar wel weer
lukt. Maar wel hebben we iets
anders verkocht. We zijn met
jeugdleden op pad geweest om
kaarsjes te verkopen.
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Nu we het over acties hebben
wil ik ook even kwijt, dat we
dankzij de goede inzet van verscheidene jeugdleden maar
liefst 218 loten van de grote
clubactie hebben verkocht!
Ook de oudijzeractie in het
voorjaar was geslaagd! Nogmaals dank hiervoor!
In januari zijn we met iets
nieuws gestart. 3 in 1 dans, een
combinatie van streetdance,
showdansen en dansen op K3
muziek. De opkomst was zeer
groot! Er zijn 2 groepen met
totaal 35 kinderen! Het staat
onder leiding van Marieke Hofstra.
Natuurlijk is er ook nog steeds
bewegen op muziek voor dames. Ook deze groep is erg
groot en wel 18 dames!!! (o.l.v.
Thea Pot)
Bij gymnastiek (o.l.v Jan Wiering) zijn de groepen ook lekker
groot. Alle leden van de gymgroepen (inclusief de dames)
opgeteld, zitten we tegen de 90
leden. Dan nog een herenvolleybalgroep (o.l.v. Klaas Rijkens) van 12 man brengt het
eindtotaal op ca 155 leden!!
Dus kunnen we rustig spreken
van bloeiende vereniging!
In het najaar van 2002 wilden
we beginnen met de voorbereidingen voor de uitvoering
Helaas gaf meester Jan ons toen
te kennen, dat mede door zijn
drukke werkzaamheden, hij niet
mee kon werken aan de organisatie van onze uitvoering. Zonder zijn medewerking is het
voor ons niet mogelijk om dan
een uitvoering te realiseren.
Daarom is gezocht naar een alternatief. Dit hebben we gevonden in “NOAD actief”. Deze
werd 22 maart j.l. gehouden in
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Op zondag 22 juni a.s. organiseert
gymnastiekvereniging NOAD
weer het jaarlijkse

Stratenvolleybaltoernooi
op de sportvelden van VV Buinerveen.
Deelname staat open voor teams samengesteld uit bewoners van dezelfde straat en/of familie of vrienden. Voorwaarde is wel dat elk team minimaal 2 dames en minimaal 2 heren in het veld heeft staan.
De kosten voor deelname bedragen € 8,00 per team, te
voldoen voor aanvang van het toernooi
Heeft u zin om mee te doen, dan kunt u zich opgeven
(zowel individueel als per team)
bij de onderstaande personen.
Doe dit wel voor 10 juni !
Jos de Graaf
Wim Bruil
Marijke Koop

tel. 0599 – 212173
tel. 0599 – 212949
tel. 0599 – 212794

Doet u zelf niet mee kom dan om anderen aan te moedigen.
Wij hopen dat weer veel teams zullen deelnemen en er
veel publiek zal zijn, zodat we er een gezellige dag van
kunnen maken!
Tot zondag 22 juni a.s. !!!!
Wim Bruil
sporthal de Splitting. Na een
gezamenlijke warming-up, was
er een toestelcircuit uitgezet.
Na de pauze was er een demonstratie van de “3 in 1 dansers”
en tot slot voor iedereen nog
een spel. Een hele andere avond
dan de uitvoering, maar een
ieder was enthousiast en dus

voor herhaling vatbaar.
In de hoop dat zo een ieder
weer op de hoogte is wat er het
afgelopen sportjaar is gebeurd,
sluit ik dit jaarverslag af.
Ina Kunst
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STATEN DRENTHE
2003
Terwijl Jan Peter Balkenende
en Wouter Bos voort ploeteren
in een politieke akker vol hobbels en kuilen, door de vele
plassen en sloten moeten zien
het lijf droog te houden, en behoedzaam moeten manoeuvreren tussen de piketpalen die als
zwerfkeien in het veld liggen,
doen we in de provincie ‘even’
de verkiezingen voor onze Statenleden.
In het voortraject naar de statenverkiezingen van dinsdag 11
maart j.l. heb ik me zo af en toe
eens afgevraagd of er een doorstooteffect zou komen op de
Kameruitslagen. Ook heb ik me
met iets meer dan gebruikelijke
belangstelling bezig gehouden
met de provinciale campagne.
Tot mijn genoegen moest ik
constateren dat er in onze kranten, op radio en televisie veel
aandacht is besteed aan deze
verkiezingen. Onze regiopers
heeft o.m. via Het Dagblad van
het Noorden naast algemene
informatie ook tal van gegevens
over personen, partijen en
thema’s aan het krantenpapier
toevertrouwd. Het schoolcijfer
10 wordt bijna nooit gegeven,
nu ook niet, maar een dikke 8
mag die publiciteit van mij incasseren. Dichterbij huis kan
het niemand zijn ontgaan dat
het portret van Jan Haikens als
kandidaat voor de VVD Statenfractie groot in ‘Week in Week
uit’ in beeld is gebracht. Jan’s
blik kan niemand zijn ontgaan.
Ook heb ik nog even gekeken
naar de stemmen uit ons district
in maart 1999, de provinciale
uitslag en de daaruit voortvloeiende zetelverdeling.
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Kijkt u naar onderstaand schema met de gegevens uit 1999 en 1995:
Stemmen Percenta- Percentain district ge in dis- ge in protrict
vincie
19
19
Drenthe
(1999)
(1999)
(1999)
PvdA
121
32
29
VVD
88
23
22
CDA
60
16
20
D66
18
5
7
GPV/RPF
11
9
6
GroenLinks 34
9
9
OPD/Onafh. 38
10
6
DOP/Ouderen 7
2
2
Totaal
377
106
101

Zetels '99 Zetels"95

Drenthe
(1999)
15
11
10
3
3
5
3
1
51

Drenthe
(1995)
14
13
11
5
2
2
2
2
51

Dan volgt hierna een weergave van de cijfertjes en resultaten van de
verkiezing van 11 maart j.l.
De resultaten 2003 , provinciaal, Borger-Odoorn, stembureau De
Viersprong, met tussen haakjes de gegevens 1999:
StatenBorgerVierzetels
Odoorn
sprong
Borgerstemmen
stemmen
Odoorn
Jaar 2003 (1999) 2003 (1999) 2003 (1999)
PvdA
19
15
40,4
34,6
157
121
VVD
9
11
19,9
23,2
149
88
CDA
12
10
20,8
18,2
67
60
GroenLinks
4
5
5,4
7,6
23
34
D66
2
3
4,1
6,4
17
18
OPD
1
3
1,5
4,3
9
38
DB/DOP
1
1
1,7
1,4
10
7
SGP
0
0
0,2
3
LPF
1
2,3
14
CU
2
3
3,7
4,3
16
11
Buiten het feit dat er partijen
zijn die zetels verloren hebben
(VVD, GroenLinks, D66, de
OPD en ChristenUnie), zijn er
uiteraard ook winnaars: PvdA,
CDA en LPF. De Lijst Pim Fortuyn schuift aan als nieuwkomer in de Drentse Staten. De
resultaten provinciaal en gemeentelijk lopen heel aardig
met elkaar in de pas. Ook de
opkomst van de kiezers is vrij-

wel gelijk: 58,5 % provinciaal
en 57,3 % in onze gemeente.
De opkomst in stembureau De
Viersprong, 56,8 %, is daarbij
ook netjes. Voor wat betreft het
feitelijk stemgedrag hier, zijn er
wél ’n paar bijzonderheden te
melden. De stemmenwinst ten
opzichte van 1999 bij de VVD
is overweldigend en zowel provinciaal als gemeentelijk tegen
de stroom in. Wel verklaar-
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baar, immers de in onze omgeving bekende Jan Haikens wist
in De Viersprong 114 NieuwBuiners en Buinerveners aan
zijn zijde te krijgen. In de hele
gemeente haalde Jan 710 stemmen voor de VVD binnen, niet
eens zoveel minder als de lijsttrekker (1024), en verder liet hij
alle andere VVD’ers vér achter
zich. De ChristenUnie trok ook
wat meer mensen, doch kon dat
provinciaal niet in winst omzetten. En andersom: De zetelwinst van het CDA staat niet in
verhouding tot het povere stemgedrag in De Viersprong. Deze
partij haalde meer weg in Exloo, Odoorn, 2e Exloërmond,
Borger, Ees en Nieuw-Buinen.
De laatste kern is de thuisbasis
van Greetje de Vries, de CDA
lijsttrekker, en dus speelt ook
daar het effect van de thuiswedstrijd.
Een vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van
vorig jaar maart en de Tweede
Kamerverkiezingen even later
in mei 2002 en die van januari
2003, gaat natuurlijk op vele
fronten mank. Mij dat wel realiserende, toch voor de aardigheid even kijken naar de verschuivingen bij de grootste partijen in ons stemgebied, stembureau De Viersprong. Kijk
mee naar de absolute cijfers en
besef wat ‘zweven’ is. In de
kolom hiernaast eerst de raadsverkiezing (maart 2002), dan de
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Tweede Kamer mei 2002, vervolgens Tweede Kamer januari 2003
en tenslotte de Statenverkiezing (maart 2003).

PvdA
VVD
CDA
D66
ChristenUnie
LPF (Fortuyn)

Raad BOdoorn

2e Kamer
2002

74
106
39
25
22

142
94
110
31
17
115

Los van het zogenaamde zweven,
voor Jan Haikens staat vast dat
hij in ons kiesdistrict een stabiele
aanhang heeft. Bij de Statenverkiezingen goed voor 114 voorkeurstemmen, bij de raadsverkiezingen haalde hij, weliswaar als
lijsttrekker, 93 stemmen voor
zijn partij binnen. En bij de cijfertjes in dit overzicht moet zeker
bedacht worden dat bij de gemeenteraadsverkiezingen de partij Gemeentebelangen een rol van
betekenis heeft gespeeld.
Daar waar ik begon met de soort
van moeraswandeling van Balkenende en Bos, net zo spant het
erom bij de vorming van een
College van Gedeputeerde Staten
in onze provincie. Van de aardbeving die inmiddels de kop van
het (winnende) CDA heeft gekost en waarmee de (verliezende)
VVD aanschuift aan de PvdA
onderhandelingstafel, zijn we op
de hoogte. Het kan, en getalsmatig kan het maar net; Bij 28 op de
51 zetels houd je net even iets

2e Kamer Drentse Sta2003
ten
262
114
111
17
18
38

157
149
67
17
16
14

over aan meerderheid. Voor Jan
Haikens kan het onderhandelingsresultaat tot nu toe ertoe
leiden dat hij wél kan worden
toegelaten tot de Staten, evenwel mits de VVD tenminste 2
gedeputeerden mag leveren. In
een kort gesprek hierover met
Jan op 9 april j.l. werd me duidelijk dat het zo goed als zeker
is dat zijn lidmaatschap van de
Drentse Staten binnen bereik is.
Hij merkte daarbij nog op dat
een stevige aanzet tot het verkrijgen van die begeerde Statenzetel is terug te voeren tot
heel veel kiezers uit het verspreidingsgebied van deze
krant. Anders gezegd: Een
dankjewel. En voor de afronding van de Collegebesprekingen, waaronder de verdeling
van taken / portefeuilles, verwijs ik u naar de dag- en weekbladen van eind april / begin
mei (of zoveel eerder als het
karwei klaar is).
Martin Snapper
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Samenstelling bestuur
Henk Vos blijft bestuurslid van
Plaatselijk Belang, maar kan
vanwege toenemende drukte in
zijn dagelijkse werkzaamheden
het voorzitterschap niet langer
voortzetten. Na 10 jaren draagt
hij die functie over. Na de bestuursvergadering van 6 mei
a.s. zal over de opvolging meer
bekend worden.

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

JAARVERGADERING
PLAATSELIJK
BELANG
De jaarvergadering

didaten en de opgekomen leden
zich aan elkaar voorgesteld. Dat
leverde een geslaagd ‘rondje kekennismaking’ onder de ruim 30
personen op.

Geert Boekholt, sinds 1999 bestuurslid, heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Dit heeft te
maken met een aanstaande verhuizing uit Buinerveen naar –
vermoedelijk – Borger.
Tamara Hoonakker, secretaris,
gaat ook verhuizen. Zij gaat
naar Assen.
Er hebben zich kandidaten gemeld voor invulling van de va-

Eind maart heeft de vereniging
Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw-Buinen (tot Kerklaan)
haar jaarvergadering gehouden.
Plaats van handeling: Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. Alle tot het werkgebied
van de vereniging behorende
bewoners (ruim 1275) zijn via
een afzonderlijk schrijven uitgenodigd.
Behalve de gebruikelijke
agendapunten zoals Opening,
Ingekomen post, Mededelingen, Rondvraag en Sluiting,
was er ook écht nieuws: Veranderingen in samenstelling bestuur, de samenwerking met de
BOKD (Brede Overleggroep
Kleine Kernen in Drenthe) en
uit het jaarverslag 2002. Op
verzoek van enkele aanwezigen, hebben bestuursleden, kan-

H. Haaijer
tel. : 0599-211914
Noorderdiep 52
e-mail: Connect@cnnct.nl
9521 BE Nieuw Buinen
internet: www.cnnct.nl
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catures. Dat zijn mevrouw Inge
Brouwer - de Vries uit Buinerveen, de heer Gert Springer uit
Nieuw-Buinen en de heer Jan
Haikens, eveneens uit NieuwBuinen. Door de aanwezigen
ter vergadering zijn ze alle drie
gekozen. Over de toekenning
van specifieke functies (o.a. die
van secretaris) wordt in de bestuursvergadering van 6 mei
gesproken.

Samenwerking met
BOKD
Plaatselijk Belang heeft de hulp
ingeroepen van de z.g. Brede
Overleggroep om enkele
(slepende) knelpunten op het
gebied van verkeer en verkeersveiligheid te helpen oplossen.
Inschakeling van specifieke
deskundigheid en ervaring werd
noodzakelijk geacht, o.m. om in
het overleg met de gemeente op
voet van gelijkwaardigheid te
kunnen praten en (onder)
handelen. Een door Plaatselijk
Belang uitgenodigde projectleider van de BOKD, de heer Gerard Wezenberg, deed uit de
doeken hoe het proces van verandering in de verkeerssituaties
wordt aangepakt. In elk geval
wordt er in de loop van dit jaar
een zo breed mogelijk samengestelde projectgroep gefor-

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA
Buinerveen
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meerd. Breed betekent dat tal
van belanghebbende en belangstellende organisaties daarin
vertegenwoordigd kunnen worden. In die projectgroep, een
invloedrijk gezelschap, wordt
vervolgens de maatschappelijke
haalbaarheid van de plannen
onderzocht. De BOKD gaat
vóór in het contact met de gemeente en probeert op dat niveau steun te verwerven; Wellicht wat kort door de bocht,
maar dit alles zal ertoe moeten
leiden dat in 2005 of 2006 hier
en daar de schop al in de grond
kan.
De vereniging Plaatselijk Belang zal in de komende tijd organisaties (school, 3VO, politie, stichting Dorpshuis, bedrijven,NVvP/Vrouwen van Nu, en
anderen) benaderen voor het
bemensen van die oh zo belangrijke projectgroep.

Jaarverslag
Een van de bestuursleden heeft
in de ledenvergadering ’n overzicht gegeven van bijeenkomsten van het bestuur, de externe
contacten en een aantal onderwerpen die in 2002 bij Plaatselijk Belang ter tafel zijn gekomen. Enkele van die onderwerpen zijn:

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

-verkeerssituatie bij OBS75 en
CBS59;
-onderhoud Merasbos;
-opwaardering brinklint Buinerveen;
-onderhoud en schoonmaak
bankjes Plaatselijk Belang;
-aanmaak en aankoop kunstwerk;
-heropening gerenoveerd dorpshuis De Viersprong;
-afwikkeling speelplaats Telgentuin;
-Nieuwjaarsbijeenkomst;
-Bouwplan Nijhuis te Buinerveen;
-Ophalen flessenglas en glasbakken;
-Gevolgen sluiting postservice
Breider;
-Onderhoud wegbermen;
-Verkeersveiligheid viersprong
Buinerveen;
-Parkeren dorpshuis De Viersprong.
(Vervolg op pagina 20)
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Aanspreekpunt
Plaatselijk Belang
Plaatsvervangend secretaris:
Dhr Sjoerd Zandstra, Noorderstraat 6c, 9524 PD Buinerveen,
telefoon: 0599 – 212266.

Lidmaatschap Plaatselijk
Belang
Voor weinig geld kunt u lid
worden van de vereniging. Hoe
meer mensen de vereniging ondersteunen, des te meer activiteiten kunnen ontwikkeld worden en even zo meer energie
kan daarop worden ingestoken.
Voor het geld hoeft u het niet te
laten. Voor slechts € 2,75 per
jaar per gezin bent u lid van
onze vereniging en hebt u een
stem in onze activiteiten. Voor
leden tussen Mondenweg en
Kerklaan betekent lidmaatschap
Plaatselijk Belang ook het gratis ontvangen van De Dorpskrant.
Martin Snapper, namens
Bestuur Plaatselijk Belang
Buinerveen / Nieuw-Buinen
(tot Kerklaan)

Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
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Kampioenschappen
Salamandervangen
Vorig jaar
In het oktobernummer 2002
heb ik in het kort aandacht besteed aan het salamandervangen. U herinnert zich vast de
ontmoeting met de heer Mes in
het Merasbos. Hij vertelde toen
over zijn voorzitterschap van de
Noordelijke Salamanderkring
Europa, ook over het voorlopige besluit om in maart / april
2004 de Europese Kampioenschappen naar Nederland te halen. Voor die wedstrijden in het
salamandervangen waren in
beeld: Schoonoord, Sellingen,
Adorp en Buinerveen.
Dit jaar
Onlangs kwam ik de heer E.M.
Mes weer tegen, bij toeval overigens, en de ontmoeting had
even niets met salamandervangen te maken. Natuurlijk heb ik
Mes gevraagd naar de stand van
zaken over de voorgenomen
kampioenschappen en over hoe
het met de voorbereiding staat.
Hij was kort en krachtig in zijn
stelling: Dát wat in juni 2002 in
Bretagne bij het Bois d’eau de
Mandre over het kampioenschap in Nederland is besloten,
staat nog als een huis !” Hij zei
er wél bij dat het in verband
met ‘verhuizingen’ van bepaalde soorten er mogelijk ook in
de vanglocaties moet worden
geschoven. Als voorbeeld haalde hij aan de verplaatsing van
een hele bevolking kamsalamanders van Schoonoord naar
een vengebied bij Eeserveen.
“Van dat soort ontwikkelingen
zijn we als organisatie even afhankelijk voordat de definitieve

keuze wordt gemaakt. Maar
geen zorgen voor wat betreft
Buinerveen, de populatie breedbeksalamanders is gegroeid, de
kopstoothagedissen zijn in aantal ongeveer gelijk gebleven.
Het aantal deelnemers aan de
kampioenschappen is groeiende. Waren er in 2001 in Frankrijk 120 vangers, dit jaar in Italië deden er van 29 maart tot en
met 3 april ongeveer 145 man
aan het spektakel mee. Het
vond daar allemaal plaats in het
stroomgebied van de Po in of
nabij dorpen in de ‘driehoek’
Bologna, Ravenna en Ferrara.
He heer Mes herinnert zich alle
plaatsen, noemt San Alberto
aan de Renorivier, Longastrino
en San Martino, vlak bij de oor-

sprong van de Indice. Vanwege
het feit dat hij zelf een belangrijke functie heeft in de organisatie verbleef Mes van 26 maart
t.e.m. 7 april in Commáchio,
een stadje vlakbij de gelijknamige ‘valli’.
Volgend jaar
Zoals gezegd: Europese Kampioenschappen Salamandervangen in Nederland (onder meer
hier bij ons in de buurt) van 27
maart tot en met 2 april. Naar
verwachting zullen er 150 tot
160 vangers deelnemen. Zodra
er meer nieuws over dit sportieve festijn is te melden, dan leest
u dat.
Martin Snapper
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Bijna onherkenbaar , maar dit wordt de nieuwe rotonde aan de Mondenweg.
Hiermee zal de snelheid gereduceerd worden.
ZIN OF ONZIN
Wat is de zin van deze brief ?
Leest u gerust verder, want ik
zal vertellen waarom het zin
heeft deze brief te lezen. Er zijn
vele manieren om uit leggen
wat zin of onzin is. Neem nou
de bladeren die elk najaar met
miljoenen op de grond vallen;
Je kunt ze laten liggen, de zin is
dat allerlei beestjes er zich in
nestelen. De onzin zit ‘m in het
feit dat het blad volgend jaar
wéér valt. Maar toch heeft het
zin om het spul op te ruimen,
want voor je’t weet ligt het ’n
meter hoog voor je deur.
Het is ook onzin om eens iets te
schrijven, immers je leest het,
of je laat het lezen, en daarna
gaat het bij het oudpapier. Is dat
de zin ? Toch kan het zin hebben om iets op papier te zetten,
bijvoorbeeld tekst voor de
dorpskrant. Neem nou de vori-

ge dorpskrant, die van februari.
Wij noorderlingen hebben nog
wel eens de buik vol van volk
van ver weg. Maar die vorige
krant was vol gepend door een
Brabander. Ja, ik hoor het al,
die zit goed in z’n vrijetijd, is
een jonge vutter en waarschijnlijk vindt hij het nog leuk ook.
Onzin, want hij doet het toch
maar. Ik wil best eerlijk bekennen, ik ben zo’n schrijver niet.
Maar die Martin doet het toch
maar. Dus heeft het zin dat
Snapper hier woont en niet
meer in de grensstreek met België.
Eigenlijk is het ook onzin om
elke vier jaar je huis weer te
schilderen. En toch heeft het
zin, immers voor je het beseft
staat de plaatselijke aannemer
met nieuwe kozijnen aan je
deur. Daar ziet hij de zin wel
van in. Ook het bestaan dat wij
leiden heeft voor de een meer

zin dan voor de ander, helaas
zijn er mensen die het leven
maar onzin vinden. Ik meen
het, het leven heeft wel degelijk
zin, al was het maar voor je relatie met je medemens.

Deze brief heeft mij ongeveer
een half uur gekost. Lang, maar
het heeft wél zin, want terwijl u
dit leest kunt u niet met onzin
bezig zijn. Toch, beste mensen,
schrijf ook eens een stukje, ga
ervoor zitten en dan blijkt het
niet zó moeilijk te zijn. Je
schrijft bijvoorbeeld iets over
zin of onzin en je ziet: Ook onzin wordt gelezen.
Even op adem komen. Die laatste zin, dié zit ! Zin of onzin ??
Jacob Bakker
Bewoner Hoofdkade
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COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Evert Hoving
Bram van Buuren
Nieuw E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Geert en Tineke
Boekholt
Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232
Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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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 Buinerveen.
Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum vol met oude “plaatjes over vroeger”
heeft, kunt U contact opnemen met de heer B Kruit Noorderstraat 10 9524 PD Buinerveen Tel:212716

Groningse graskarper
In ons vorige Visblad stond in
deze rubriek een foto van een
graskarper van 29 pond. We
schreven toen dat graskarpers
in Nederland nog veel groter
kunnen worden. En hier is dan
het springlevende bewijs!
Onlangs ving Sieger Kuik aan
zijn karperfeederhengel in het
Boterdiep in
Groningen een enorme graskarper van circa 37 pond en een
lengte van 1,13 meter.

De redactie wacht met spanning
op een officiële melding van
een heuse veertiger!
Sieger met z´n enorme graskarper van 37 pond.
Foto: Thomas Lont
Hét Visblad november 2002
p.s. Laat de redactie van `De
Dorpskrant` ook even weten als
er hier in de ijsbaan graskarpers
worden gevangen die het vermelden waard zijn.
Geert Hilbolling

Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2003 zijn weer af te
halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid,
een gezinskaart kost € 11,35.
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6,81. Ook dit jaar hebben we
weer een aantal wedstrijden
georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland.
Op de volgende data’s zullen de
wedstrijden plaatsvinden:
17 mei 2003
aanvang: 13.00 tot 16:00 uur
14 juni 2003
avondwedstrijd:
Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur
05 juli 2003
avondwedstrijd:
Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur
30 augustus 2003
Avondwedstrijd:
Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur
27 september 2003
aanvang: 13:00
tot 16:00 uur.
De visvereniging

