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Eerste kievitsei op 24 maart
Volledig uitgerust met verrekijker, gps en walkie-talkie heeft
Henk Bulder op 24 maart om
kwart over twee 's middags het
eerste kievitsei van Stichting
Weidevogelbescherming De
Monden gevonden aan de Buinerstraat in Buinerveen op een
perceel van boer Kruit uit Nieuw
-Buinen. Het is de eerste keer dat
het eerste kievitsei in Buinerveen
werd gevonden.
Er moest wel enig geduld worden betracht. Kort na de paring
van anderhalve seconde sloop
het kievitshennetje naar het nest
en ging zitten. Na wat ongedurig

verzitten en gedraai duurde het
uiteindelijk een kwartier voordat ze opstond en nog wat
strootjes in het nest deponeerde
alvorens te gaan fourageren.
Toen was het moment daar om
het land in te gaan en te kijken
of er een ei was gelegd. Jessica
Collee gaf vanuit de auto met
verrekijker en walkie-talkie
aanwijzingen aan Henk om het
nest op het onbewerkte perceel
te bereiken. Binnen 3 minuten
was het ei gevonden en konden
wilgentenen worden geplaatst
en de coordinaten van het nest
met gps worden bepaald. Het
wachten was dus meer dan de
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moeite waard geweest.
Een paar uur later vonden Jan
Stenveld (die vorig jaar het eerste ei vond) en Gerda Baas aan
de Koedijk in Drouwenerveen
nog eens 4 nesten, waarvan een
met 2 eieren. De kieviten zijn
dus massaal aan de leg gegaan.
Ze zijn wel een paar dagen later
dan vorig jaar in verband met de
late sneeuwperiode die we hebben gehad. Op 27 maart (1e
Paasdag) werd het eerste volledige nest met 4 eieren gevonden
aan de Osdijk. Het eerste ei moet
daar dus al op 22 maart hebben
gelegen.
Op de foto Henk Bulder met de
wisseltrofee voor het eerste ei.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
Let op: gewijzigde data!!
23 apr.
Bingo
28 mei
Bingo
22 juni
Vrouwencafe
2 jul.
Karaoke
24 sep.
Bingo
22 okt.
Bingo
05 nov.
Griezeltocht, bij
donkere maan
17 dec.
Kerstbingo

DATUM VOLGENDE EDITIE
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant, in 2005 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 de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover
berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 3 juni 2005
Inleveren voor woensdag 1 juni
Verschijning: eind juni

brammes@hetnet.nl

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel nummers act. Commisie
Dennis Middeljans
212232
Anneke Wubbels
212605
Huub Pijs
212840
Harmtje van Rhee
612433
Lenie Poker
212730
Jeannet Elting
417735
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

Mededeling
van de redactie
Gelieve de kopieën vroegtijdig inleveren bij Bram van
Buuren (zie data’s dorpskrant). Hiermee willen wij
de losse vellen voorkomen
in de dorpskrant, deze worden niet meer geaccepteerd
in verband met onnodig extra kosten en werk.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij vertrouwen op
uw medewerking
De redactie

Dorpsfeest 2005 afgelast
In de vorige editie van de dorpskrant stond op de agenda van de activiteiten commissie vermeld dat er in het weekend van 4 en 5 juni a.s.
het grote jaarlijkse dorpsfeest zou worden georganiseerd.
Het dorpsfeest, met als thema “water wereld”, kant tot onze grote
spijt geen doorgang vinden.
Door een problematisch verloop in de afstemming tussen diverse partijen, is het tijdspad dat minimaal staat voor het organiseren van een
dergelijk groot festijn, overschreden.
Wij gaan er van uit dat er volgend jaar weer een groot spektakel zal
plaatsvinden.
De activiteiten commissie

Programma
jeugdwerk 2005
27-mei
06-jul.

Disco
Eindfeest

Informatie te verkrijgen bij:
Inge van Buuren 211918

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 3

Pagina 4

Dorpskrant Buinerveen

EnergiePraktijk “De Zonnehof “ vertelt over: Massage
Massage is een weldaad voor het
lichaam. Al 2700 jaar voor
Christus werden in China bepaalde vormen van massage toegepast.Vandaar uit breidde deze
vorm van therapie zich uit via
Perzië, Egypthe, Griekenland en
het Romeinse Rijk naar de rest
van Europa. Na de val van het
Romeinse Rijk verdween ook de
aandacht voor de massage. Rond
1700 schreef een Fransman, Tissot genaamd, weer over massage.
Dit geschrift betekende in feite
een herontdekking van de massage.
Daarna zijn er veel onderzoeken
verricht door o.a. Mezger, Hoffa,
Kirchberg en Cornelis. Zij probeerden te verklaren waarom
massage zo’n gunstige invloed
had op het lichaam. Men ontwikkelde diverse technieken zoals
het uitvoeren van strijken, kneden, tapo tage (kloppen), frictie
en vibratie. Met deze technieken
kan een geoefend masseur diverse klachten bij een client geheel
of gedeeltelijk verminderen c.q
doen verdwijnen.
Vaak ontstaan klachten door
overmatige inspanning, overbelasting en verkeerde lichaamshouding bij het werk, sporten en
door stress.
Hierdoor ontstaan simpel gezegd
spanningen in de spieren, deze
spieren verkrampen. De spieren
worden als het ware iets korter,
als dit in de nek gebeurd ontstaat
er een stijve nek en hoofdpijn.
Het hoofd kan men moeilijk
draaien en doet erge pijn.
Heb je verkrampte spieren in de
onderrug dan zorgen die verkrampte spieren ervoor dat de
ruggenwervels op elkaar gedrukt
worden dat veroorzaakt dan ook
veel pijn. Als de verkrampte
spieren gemasseerd worden,

wordt de spanning uit de spieren gehaald en verminderd de
pijn. Ook de bloeddoorstroming
wordt verbeterd zodat het melkzuur, een afvalstof die de pijn
veroorzaakt, wordt afgevoerd.
Als men regelmatig sport is
massage aan te bevelen.
Massage werkt zeer ontspannend en rustgevend.
Massage bevordert de doorbloeding van de huid, de onderliggende spieren en zenuwbanen, hierdoor worden de organen gestimuleerd en raakt het
lichaam sneller zijn afvalstoffen kwijt. Men voelt zich fitter.
In mijn praktijk behandel ik

ondermeer klachten zoals;
*Burnout/Overspannen
*Fibromyalgie
*Hoofdpijn
*Migraine
*Nekklachten
*Whiplash
*Spanningsklachten
*Stress
*Onrustgevoelens
*Slecht slapen
*Moeilijke stoelgang
*Lage rugpijn
*Spierpijn
*Koude voeten
*Weinig energie
Jos Driessen.

EnergiePraktijk
Jos Driessen
Zuiderstraat 10
9524 PJ Buinerveen
tel.: 0599-212108

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

De Zonnehof
-Magnetiseren
-Oosterse Massage
-Voetreflexmassage
-Voetmassage
-Lichaamsmassage

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697
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(berichtje van de ouderraad school 75)

Een mooie titel, maar waar
gaaaaaaaat het over??
Nou oké dan, ik zal het vertellen.
Het is ook wel leuk om te weten
denk ik; Voor de bereidwillige
vaders, (VEEL DANK daarvoor), achterop de vrachtwagens;
Waar doe je het voor, hé? (zie
verderop) Voor de fanatieke inzamelaars onder ons, is het misschien ook wel leuk om te weten,
wat dan nu de opbrengst is van
het oud papier, dat zo trouw iedere tweede zaterdag van de
maand wordt opgehaald.
Even voor de goede orde: De inzamelingsregeling gaat samen
met school 59, wij krijgen 2/3
van de opbrengst en zij 1/3.
Dat is ook de reden waarom we
soms met 4 mensen van onze
school staan ingepland in 1
maand.
Het resultaat van het 4e kwartaal

Net als inmiddels ieder jaar is er
voor de kinderen een paaswedstrijd waarbij naar eieren gezocht
wordt in het bos achter School
75. Ongeveer 40 kinderen hadden zich gemeld met de bedoeling de meeste eieren te vinden.
De kinderen waren verdeeld in 2
groepen, groep 1t/m4 en groep
5t/m8. Uiteindelijk vielen van
elke groep de 3 beste in de prijzen. Groep 1t/m4: Simone Vijfschaft met 145 punten, Kim
Smid met 90 punten, en Tineke
Hulshof met 85 punten.
In groep 5t/m8: Brian van
Buuren met 135 punten, Mara
Elling met 86 punten en Joey
Kremer met 85 punten. Het was
mooi weer en een geslaagde
wedstrijd.
Het gouden ei, wat de meeste
punten oplevert, is niet gevon-

2004 was € 346,63. De
opbrengsten per kwartaal verschillen niet zo heel erg.
Hoewel de inzameling van het
glas al een aantal jaar is gestopt, is er een soort afbouwregeling getroffen, waarvan we
gedurende 5 jaar een subsidiebedrag ontvangen van de gemiddelde opbrengst van het
laatste jaar. Deze regeling loopt
nog tot 2007.
Voor het schooljaar 2004 kregen we een subsidiebedrag van
€ 423,86.
Al deze bijdragen komen dus
ten goede aan de school, dus
ook aan de kinderen.
Hiervan kunnen wij als ouderraad weer dingen organiseren,
zoals een kleinigheidje voor
Sintmaarten, kadootje van Sint,
kerstdiner of zoals kortgeleden
de Paasbrunch.

We hopen dan ook dat we de komende jaren wederom op de hulp
van de vaders mogen rekenen.
Geef u op! Als iedereen zijn
naam 1x invult is het zo voor elkaar en hoef je maar 1 zaterdagmorgen per jaar, 2 uurtjes voor
de school van je kind(eren) bezig
te zijn.
Namens de ouderraad,
Marja van der Scheer

Paaseieren zoeken op 26 maart

den. De gouden verf was uitgedroogd en daarom viel de eer voor de
meeste punten op een wit ei.
Bram van Buuren
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PAASVUUR BUINERVEEN

Een drukte van jewelste op de
avond van Eerste Paasdag achter
het bedrijf van Timmermans
Grondverzet in Buinerveen; Zowel aan de Tweederde weg als
aan de Zuiderstraat zag het zwart
van geparkeerde auto’s; Fietsers
en wandelende buurtbewoners
meegeteld kwam je toch al heel
gauw aan zo’n 300 belangstellenden die op het vurige vlammenveld waren afgekomen.
Na enkele dagen van intensieve
en omvangrijke aanvoer van natuurhout én goede controle op
het voorkomen van illegale stort,
konden Riekus en Truus zo rond
half acht ’s-Avonds (nét zomertijd !) de gigantische bult hout in
de hens zetten. In de opwarmtijd,
en met overwegend verse kap
duurt dat even, konden de vele
kinderen zich met allerlei duidelijke maar soms ook met niet als
zodanig herkenbare spelletjes
bezighouden. Alles wel op veilige afstand van knisperend en sissend hout dat langzaam maar ze-

ker minder rokerig en meer vurig werd.
Hoewel de meeste mensen voor
de brandende bult waren gekomen, werd het toch een geanimeerd kletsende menigte. Kleine groepjes van bekenden, en
soms onbekenden, grepen de

kans aan om uit hun winterschulp te kruipen en aan elkaar
de voorjaarsplannen voor te leggen. En bij een knapperig vuurtje
in een schemersfeertje praat dat
allemaal zeker zo gemakkelijk.
En de sommigen die een hapje
en/of een drankje ‘aan boord’
hadden, bleken tot waarachtige
betogen en zinderende monologen te kunnen geraken.
Ik kan niet overzien of Truus en
Riekus uit de kosten gekomen
zijn. Immers het afleveren van
bomen, takken, struiken of aanverwante groeisels uit onze natuur was geheel gratis. Een klein
Aviertje en ’n zeker zo bescheiden mandje nodigden uit om een
kleine vrije bijdrage achter te
laten. Nog maar niet over manuren Timmermans gesproken, het
lijkt me een hele toer om het
werk voor bouw, bultbrand en
nazorg ervoor uit dat mandje te
bekostigen. Maar . . . misschien
zijn er goede afspraken gemaakt
met die slimme frietboer die vanaf half negen tot na elf uur steeds
hongerig en dorstig volk aan zijn

Dorpskrant Buinerveen
kraam had. Ik schat in dat met 5
procent van diens omzet, Timmermans welzeker uit de kosten
komt. Let wel, in mijn bijzijn is
daarover niets afgesproken.
In 2006 weer ’n Paasbult ? Van
Truus en Riekus verneem ik een
terughoudend ‘ja’, en die voorzichtigheid slaat op de behoefte
aan hulptroepen bij het schikken
en omhoog brengen van het aangeboden groen. Dus: Wie volgend jaar met takkenwerk naar

Het Paasvuur
Vuur is altijd spectaculair of het
nu klein of groot is. Het spel van
de vlammen, de kleuren hiervan
zijn altijd weer fascinerend om te
zien. In dit geval doel ik op het
paasvuur en niet op een woningbrand voor degenen die dit onderscheid niet zien.
Het paasvuur behoord tot de zgn,
“traditionele jaarvuren” en hoort
samen met de meivuren
(Waddeneilanden) tot de voorjaarsvuren. Het gebied waarin dit
gebruik voorkomt loopt zo ongeveer van Denemarken tot Oostenrijk en van oostelijk Nederland tot het Harz gebied in Duitsland.
In alle gevallen komt zo’n vuurtraditie voort uit het verlangen
naar de zon en vruchtbaarheid
van het land. Het licht, de vonken en de rook zouden een weldadige uitwerking op de vruchtbaarheid van de velden hebben.
Hoe oud de traditie is is niet bekend, wel is bekend dat er in de
17e eeuw al een verbod was op
deze vuren. Het gehos, gezuip,
liederlijk gezang en ander vermaak stoorden het gezag.
Hierbij is het natuurlijk niet ondenkbaar dat het gehos en gezuip
geleid hebben naar een in prak-
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hoger sferen
wil, die mag
zijn brandend
verlangen
daartoe nu al
opgeven:
Timmermans,
Grondverzetbedrijf, Zuiderstraat,
Buinerveen.
Desgevraagd,
hebben er nog ongelukken
plaatsgevonden ? Nou, niet
echt, slechts een kind met verstuikte enkel door slootjespringen, een tiener met verbrand
gehemelte door overhaast happen in een frikadel, Truus liep
een blauwe plek op door ’n botsing met een fietser, en iemand
die z’n kruikje met Beerenburg
tijk gebracht vruchtbaarheidsritueel. Misschien wisten ze nog
niet dat dit alleen voor de velden geldt. ‘Gelukkig” hebben
wij internet om deze informatie
op te zoeken en maken wij deze
fout niet. (ja, ja kennis maakt
niet altijd gelukkig)
Ook groene ridders
(milieufreaks) zijn in het geweer geweest tegen de vuren
maar de traditie leeft voort.
Heeft men in de achterhoek een
compleet feest met live muziek,
biertenten en snacks, Buinerveen blijft niet achter. De vele
aanwezigen konden genieten
van een biertje, berenburg, heldere, of een frisdrankje, pinda’s
en hardgekookte eieren dit alles
onder de controle van Truus
Timmermans en Elly de Gooyer, voor de kinderen ging Marjan Poelman rond met pakjes
drinken.
Omdat
op
“eerstemond”het feest niet
doorging kwam er ook nog

liet vallen én zag leeglopen. Een
ongetwijfeld trotse eigenaar van
een mooie grijze Gazelle fiets
heeft geluk gehad; Diens eigendom werd resoluut veiliggesteld
door Willy Hilbolling, hulde ! En
daar ging hij op zijn eigen ouwe
krikkemikkige karretje . . .
Martin Snapper

een patatwagen bij zodat er voor
iedereen wel iets was.
Ook Truus is getrakteerd, volgens mij op een blauwe plek achter op haar been, een fietspedaal
was de oorzaak.
Zo’n feesje is sociaal en leuk
voor iedereen, van klein tot groot
en is zeker
weer voor herhaling vatbaar.
Riekus en Truus natuurlijk bedankt voor het bieden van de mogelijkheid om
een paasvuur in lichterlaaie te
zetten.
O ja, gehoord bij het vuur van
een iets oudere heer over sex op
leeftijd: Zegt de ene eierstok tegen de andere; “Jezus nog aan
toe, komt ie alweer op een brancard binnen”
Waarbij we toch weer bij de
vruchtbaarheid zijn.
ELTEE
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Gastgezin in 2005?
Wilt u kennis maken met andere culturen, en dit gezamenlijk doen met andere gezinnen uit de buurt? Geef u
dan op als gastgezin voor SIVO 2005. De periode voor
dit jaar is week 31, van 3 t/m 7 augustus. Indien u interesse heeft, kunt u zich richten tot : Roel Stuut
tel 614884 (Coördinator gastgezinnen Buinen, Buinerveen en NieuwBuinen)
of
Bram van Buuren
tel 211918

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968

Mei-juni voordeel:
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

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl
Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl
Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl
Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl
Grietje Kuik. Tel. 212620
Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl

Dorpskrant Buinerveen
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BOMEN OVER BOMEN
Buinerveen heeft een paar bosgebiedjes, waarvan het Méras wel
de grootste bekendheid geniet.
Dat is niet zo gek, omdat het van
een behoorlijke omvang is en
door de vele paden is het ruim
toegankelijk. Minder groot en
minder bekend is de circa 1 hectare aanplant west van de lange S
– bocht in de Noorderstraat.
Voor de lezers die denken in
‘plaatsen’, ‘einden’ ‘weiden’ en
‘landen’, de bomen en houtwallen die ik hier bedoel zijn gesitueerd ten noorden van de
“Paardeweiden” en de

“Noorderondereinden”, ten zuiden van de “Kromme landen”
en de iets verderop gelegen
“Zuiderblokplaatsen”. Om er
zeker van te zijn, dat we allemaal precies hetzelfde gebied
in beeld hebben: Tussen de woningen van Dijkstra, Windt en
Kardol.
Ik wil een boompje opzetten
over de vele bomen die er in
die hoek allerbelabberdst bij
staan, voor zover je dat zo nog
kunt noemen. Al enkele jaren
achtereen is er geen blad meer
aan te bekennen, sommige hangen 30 tot 45 graden uit het
lood en er zijn voorts lege plekken te zien waar wellicht voorheen iets heeft gestaan. Zowel
bezien vanuit Buinerveen, alsook komend vanuit Drouwenerveen/Zuideind/Koedijk is sprake van een trieste en troosteloze
aanblik. Een dooie boel, ’n
wegkwijnend groengebiedje,
als bosje is het zo goed als gedaan. Het treurige van de feitelijke situatie ter plekke kan niet
zo goed in een plaatje worden
gevat, om het afsterven van de
bomen te beleven moet men er
zelf gaan kijken.
Wat is hier eigenlijk aan de
hand ? Ooit een foute keus gemaakt in boomsoort voor die

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk

plek en aard van de ondergrond ?
Geen levensvatbare jonge aanplant gekocht ? Is de bodem daar
te droog of te nat ? Zit er gif in
de grond ? Was er op die plek
vroeger een (illegale) stortplaats
voor huisvuil ? Is er bij de aanleg
van de nabijgelegen weg (de S –
bocht) sterk vervuilde grond gebruikt ? Andere oorzaken ? Wie
het weet, of een veronderstelling
heeft, die mag het zeggen. Ik kijk
uit naar reacties, en als er een
verhaal achter die ‘dode hoek’
zit, dan komt het vast en zeker in
dit (gele) blad.
Martin Snapper

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Of: 06 55948238
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Over het Veen en Muziek
De meeste leden van Buinerveen/
Nieuw Buinen weten heel goed
wat een boerderij is. Maar weten
ze ook wat een concertboerderij
is? En weten ze ook dat er dicht
in de buurt, namelijk in Valthermond, zo'n concertboerderij is?
Dat is een boerderij, uiteraard,
maar dan een die zo verbouwd is
dat er concerten in gegeven kunnen worden. De deel, dat is ook
hier een flinke ruimte, is helemaal ingericht om mensen te
kunnen laten genieten van klassieke kamermuziek. Misschien
waren de kamers in vroeger eeuwen wel wat groter dan tegenwoordig......Hoe dan ook, op Zuiderdiep 279 in Valthermond, in
de boerderij "Onder de Linden"
organiseert de Stichting Klassiek
in het Veen regelmatig kamermuziekconcerten waarvan ruim
honderd mensen tegelijk kunnen
genieten.

Onder de Linden is eigendom
van de nationaal en internationaal bekende pianist Rian de
Waal. Hij heeft de boerderij
laten verbouwen en inrichten
om de klank van zijn fraaie
concertvleugel optimaal te laten
uitkomen. Uit de plaatselijke
Valthermondse buurtvereniging
is toen het initiatief gekomen
om meer klassieke muziek in
het Veen te gaan brengen. Er is
een prima samenwerking tot
stand gebracht tussen de Stichting Klassiek in het Veen en
Rian de Waal. Sinds ruim twee
jaar worden regelmatig concerten georganiseerd, met niet alleen piano op het programma,
maar ook allerlei combinaties
met andere instrumenten en met
zangers.
Voor wie niet bekend is met het
verschijnsel "levende kamermuziek" zal het een grote verrassing zijn om zo direct en in-

Kolonie valt ook slecht bij Slagman
De gemeenteraad van BorgerOdoorn beslist deze maand over
de naam van een nieuwe straat in
Buinerveen. Dit blijkt uit een
voorstel van B&W daarvoor. De
zogeheten portefeuillehouder, in
dit geval burgemeester SlagmanBootsma, heeft gekozen voor een
andere naam voor het bestemmingsplan, waarvan de beoogde
straat een onderdeeltje is. De
door de fa Nijhuis bedachte
naam voor het gehele plan, De
Kolonie, wordt door de burgemeester compleet genegeerd. Zij
kiest meer neutraal voor de eigenaar van de grond: Projectontwikkelaar Nijhuis.
Mevrouw
Slagman heeft onze Dorpskrant
heel goed gelezen!, en Nijhuis

heeft er (nog) niets van geleerd.
Uit het voorstel blijkt dat de
naam Kolonie helemaal niet
genoemd wordt. Het gaat n.l.
over de straatnaamgeving bestemmingsplan Nijhuis te Buinerveen. En niet over bestemmingsplan “de Kolonie”. Het
voorstel is om de straatnaam
Zuidonder vast te stellen.
De motivering hiervoor luidt
als volgt: In Buinerveen wordt
in het gebied achter de Zuiderstraat en de Hoofdkade het bestemmingsplan Nijhuis gerealiseerd. Voor dit plan is een nieuwe straatnaam nodig. Het plan
is gesitueerd in een gebied dat
op de historische kaart van Bor-

tensief met de muziek in aanraking te komen. Vergeleken daarmee is zelfs de mooiste geluidsinstallatie toch een beetje behelpen. De levende muziek, het contact tussen de muzikanten onderling en met de zaal, dat geeft een
belevenis van een heel andere
dimensie. Voeg daarbij de ontspannen en informele sfeer, de
zeer redelijke prijzen van de
kaartjes, de mogelijkheid van een
drankje na afloop en een gesprekje met de uitvoerende musici, voorwaar een recept voor een
heerlijke muzikaal uitje.
Als U meer zou willen weten
over de Concertboerderij en de
Stichting Klassiek in het Veen
dan kunt U in Uw eigen buurt
Uw licht opsteken bij ondergetekende, die graag bereid is om en
en ander nog nader toe te lichten.
H. van der Starre
Zuiderdiep 77
9521 AB Nieuw Buinen
0599 212743
ger rond 1900 als Zuidondereinde wordt vermeld. Gelet op deze
historische context en het gemeenschappelijke beleid met betrekking tot straatnaamgeving
ligt vernoeming naar de straatnaam naar dit gebied in de rede.
De vereniging Plaatselijk belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen tot
Kerklaan is over de straatnaamgeving gehoord. Het bestuur van
de vereniging doet de suggestie
om de straat de naam Zuidonder
te geven. Voorgesteld wordt om
deze naamgeving over te nemen.
De naam is kort en krachtig en
kan goed in de gemeentelijke
basisadministratie worden opgenomen. Een relatie met het verleden is in de naam besloten.
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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KOLONIE BUINERVEEN
Ik ben zo vrij geweest om de beide betrokken
makelaars te bellen en te informeren of er vraag
is naar de luxe woningen die gebouwd gaan
worden. En of al bekend is wanneer gebouwd
gaat worden. Samen hebben zij ongeveer 45
folders uitgegeven, buiten de informatieavond
om. Er zijn nog geen serieuze reakties of kopers die zich gemeld hebben. Nadat 70% van
het eerste gedeelte verkocht is kan begonnen
worden met bouwen.
Dit zal waarschijnlijk niet op korte termijn gaan
gebeuren.
Bram van Buuren

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

gesloten
18.30 uur
18.30 uur
18.00 uur
16.00 uur

Zaterdag
Zondag

16.00 uur
16.00 uur

DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig

VAN DE
BESTUURSTAFEL
De afgelopen periode was weer
druk genoeg. Naast normale zaken, die zich afspeelden, zoals de
voorbereiding van de jaarvergadering en het zoeken van oplossingen voor de uit de pan rijzende energiekosten, kregen we ook
het bericht, dat Geesje en Roelf
per 1 juli a.s. de pacht willen beëindigen. Daarnaast zijn we erachter gekomen, dat de vetafscheider een scheur vertoont en
een nieuwe stevig aan de prijs is.
We zijn dus op zoek naar een
goedkopere oplossing.In het kader van de energiekostenbestrijding, zijn alle verwarmingsradiatoren opnieuw afgesteld en zijn
in de kelder twee gordijnen opgehangen, die veel koude wind
tegen houden (met dank aan de
kundige vrijwilligers, die dit geregeld hebben!!). Tijdens de jaarvergadering, die redelijk werd
bezocht, is de verenigingen gevraagd of ze bereid zijn een
"energiebijdrage" van bijvoorbeeld € 5,--per dagdeel te betalen
bij het gebruik van één der zalen.
Het bestuur hoopt hiermee de
energiekosten wat te kunnen
drukken. Voor het eerst werden
de financiën van de Stichting,
behalve door haar bestuursleden,
ook door een buitenstaander ge-

Ook aan huis verkoop

controleerd. Alles bleek in orde, hoewel de bodem van onze
schatkist duidelijk zichtbaar
wordt. Bij het ter perse gaan
van dit nummer, toch ook een
blijde mededeling:
Slechts enkelen wisten dat
Grietje Kuik wegens ziekte
haar pachtovereenkomst moest
opzeggen. Sinds langere tijd
tobde zij in toenemende mate
met “hemachromatose”, een
ziekte waarbij het bloed teveel
ijzer aanmaakt met als gevolg
gewrichtsaandoeningen en vermoeidheid. Na langdurig onderzoek in Groningen is men er
uiteindelijk in geslaagd de ziekte volledig (met medicijnen)
onder controle te krijgen en is
zij genezen verklaard.

Gezien haar goede staat van
dienst en omdat haar gezondheid
thans geen belemmering meer
vormt, is het bestuur verheugd
haar weer in haar oude functie te
kunnen verwelkomen.
Marius Kwaak

Dorpskrant Buinerveen

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

Deze brug in
Buinerveen dateert uit 1882.
Deze foto uit
omstreeks 1919
staan v.l.n.r.
Arend Sanders,
Jantje Trip,
Roelfien Pomp
en Klaas Warringa.

Deze foto uit omstreeks 1954 staat op Zuiderdiep 41, de winkel van Egbert Haak in huishoudelijke artikelen. Later is het de winkel geworden van Fam. Breider als kruidenierszaak. In het 4de pand op deze foto
met het uithangbordje woonde kapper Johan Mol.
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VERSLAG VAN

JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG BUINERVEEN /
NW.BUINEN tot KERKLAAN (25 MAART 2005).
Met een welkoms woord aan allen opent voorz.Jan Haikens de
jaarvergadering. Een extra welkom aan dhr.Peter Bennema,
projectleider van LOFAR, en
zijn assistente Fredriek.
Er was een goede opkomst v/d
leden. De koffie is, uiteraard,
voor rekening van Pl.Belang.
De notulen en het jaaroverzicht
van 2004 gaven geen stof tot discussie.
Echter bij het verslag van de kascontrolecommissie volgde reactie
vanuit de zaal. Het kas-tegoed
was enigszins wat teruggelopen.
Er werd geopperd om de contributie te verhogen, maar dat kreeg
geen bijval van het bestuur. De
voorzitter gaf wel aan dat de contributie dit jaar, in een reguliere
vergadering, ter discussie zal komen. In september 2004 is er
een ledenwerfactie gehouden in
ons dorp,wat onze vereniging
toch 107 nieuwe leden heeft gebracht, en dus ook iets meer vaste inkomsten aan contributie.
De contributie wordt ook dit jaar
weer opgehaald door
fam.Weggemans.
Er waren 3 bestuursleden aftredend, 2 ervan hebben afscheid
genomen t.w.:dhr.Sjoerd Zandstra en mw. Carina Sturing,
mw.Marijke Koop stelde zich
herkiesbaar en is aangenomen
voor nog eens 3 j aar.
Mw.Tineke Roest (Nrd.dp.140)
heeft zich aangemeld als nieuw
bestuurslid, ook dit is met goedkeuring aangenomen.
Dhr.Peter Bennema hield, m.b.v.
beelden, een interessante uiteenzetting over LOFAR.
Naderhand zijn er nog vragen
gesteld en beantwoord over dit

onderwerp.
Door deze hele vergadering
heen is er gesproken over verandering e/o vernieuwing in
ons dorp door zowel de voorzitter als leden uit de zaal. Willen
wij iets bereiken dan is hier
geld / steun v/d bevolking,
maar ook medewerking v/d be-

volking hard nodig. Ons plan is
dan ook om dit jaar nog een start
te maken.
Na het rondje rondvraag sloot de
voorzitter de vergadering.
Namens Pl.Belang Buinerveen /
Nw.Buinen
Secr.:Marijke Koop

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Dorpskrant Buinerveen
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NEUTEN SCHAIT’N
Idee
Eind oktober 2004 komt onze
dorpsgenote Lammy Sijpkens op
het idee om met Pasen 2005 op
bescheiden schaal het neuten
schait’n nieuw leven in te blazen
in de Hoofdstraat Buinerveen.
Zij nodigt ’n paar kennissen en
enkele buurtjes uit om Tweede
Paasdag ’s-Middags en begin van
die avond vrij te houden voor die
sportieve ontmoeting. Negen personen gaan in op de uitnodiging,
’n mooi aantal voor de herstart
van dit eerder traditionele en
spannende spelletje bij de Sijpkens thuis.
De wedstrijddag
Ontvangst in een feestelijke,
goed verwarmde dubbele garage.
Op de gladde betonvloer was de
uitdaging uitgekrijt, een lange
witte streep met onderbrekingen
waarop de walnoten steeds een
plaatsje zouden krijgen. Met een
loodzware ijzeren bal moesten
dan de harde
noten worden
gekraakt.
Na
enige
uitleg
over de spelregels blijkt de
deelnemers
maar al te duidelijk dat er een
zware en spannende middag
in het verschiet
ligt; Een actief
samenzijn met
uitdaging, plezier en speelse
droefenis
en
aangekleed met
vele
lekkere
hapjes en een
ruime sortering
drankjes.

Steeds in dezelfde volgorde zijn
de negen schaiters aan de beurt
om zo mogelijk de staart van de
notenrij van de streep te gooien,
immers dat levert pluspunten
op. Maar elke route die de bal
anders aflegt, levert minpunten
en/of inleveren van winstnoten
op. Niet zo gek dat sommige
deelnemers al vrij snel hun opperbeste Paasstemming moesten gebruiken om bij de Bank
wat speelnoten te lenen om op
de pof verder te kunnen strijden.
Miranda, Cor, Mary en Bert
begonnen sterk, zij voelden
heel goed aan met welk effect
en met welke snelheid ze de bal
naar de winstgevende walnoten
moesten sturen. Met Stientje,
Mariëlle en Martin was het zogezegd vallen en opstaan, voor
Bernhard en Lammy was het
achterhoedewerk en soms huilen met de pet op. Maar ”het

kan verkeren”, dat zei Bredero
al, Martin, Mary en Bert verbeteren hun gooi-, rol- en miktechniek en blijven daarmee in de
race voor de wisselbeker. Maar
wat blijkt na wat lekkere hapjes
en een al dan niet alcoholhoudend drankje, Bernhard wordt
sterker, Mary maakt foutjes en
Lammy en Bert stabiliseren hun
positie op de ranglijst. Cor wordt
als directeur van de notenbank
afgeleid door het vele in- en uitlenen en de daarmee samenhangende boekhouding, misschien
wel de reden dat hij zich niet in
de prijzen gooit. Wie schait zien
neuten dan wél in de priezen ?
De gouden neut
Terwijl genoten wordt van de
broodjes kaas en/of –ham en de
bijgeleverde koffie, thee of chocolademelk de spelers helpen bij
het zoeken van een gezonde
vochtbalans, raakt de competitie
in een waarachtige finalesfeer;
Martin gooit scherp, maar wel
steeds net langs de notenlijn,
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Bert speelt op zeker, Mary wordt
ook voorzichtig, Bernhard knalt
erop los en heeft niets te verliezen, Stientje is goed in de eindspurt, Miranda en Mariëlle berusten in hun lot dito positie,
Lammy hecht meer aan een gezellige happening dan aan een
koppositie in de ranglijst. En Cor
tobt met z’n notenadministratie
en over de verantwoording die
hij daarover moet afleggen. Maar
toch gaat het spel hem steeds beter af. Aan hem om te berekenen
wie de winnaar is van dit spelletje neuten schait’n; of zoals werd
geroepen “Wie is de gouden
neut ?”
Hier volgt de uitslag van 4 uren
neuten schait’n:
Min 90 punten: Mariëlle
Min 89 punten: Miranda
Min 33 punten: Martin
Min 17 punten: Stientje
Min 14 punten: Lammy
Plus 35 punten: Bernhard
Plus 77 punten: Cor
Plus 94 punten: Bert
P l us 139 punt en: Mar y
(Kampioen 2005, wisselbeker !)
Slotopmerkingen
Misschien beter om eerst naar de
plaatjes te kijken, lekker sfeertje,
drukke bankdirecteur en een stralende bekerwinnares. Een notenfeestje dat zeker de moeite van
herhalen waard is. Dat vinden de
deelnemers, en ook Lammy, die
eigenlijk nu al weer zit te broeden op een volgende wedstrijddag. Los van wat de toekomst op
dit punt te bieden heeft, zelfs de
niet in deze regio geboren en getogen schaiters doen zeker wéér
mee. En wie weet, brengt het anderen nog op ’n idee.
Martin Snapper

H. Haaijer
tel. : 0599-211914
Noorderdiep 52
e-mail: Connect@cnnct.nl
9521 BE Nieuw Buinen
internet: www.cnnct.nl

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

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
Activiteiten
28-05-2005
28-05-2005
04-06-2005
11-06-2005
11-06-2005
17-06-2005
18-06-2005
19-06-2005

Toernooi BBC F1 in Alteveer (´s morgens)
Toernooi BBC E1 in Alteveer (´s middags)
Toernooi BBC F2 en F3 in Alteveer (´s morgens)
Toernooi BBC D1 in Alteveer (´s morgens)
Feestavond 3e Elftal
Blauwe toer naar kampeerboerderij Klonie in Ellertshaar
Blauwe toer naar kampeerboerderij Klonie in Ellertshaar
Blauwe toer naar kampeerboerderij Klonie in Ellertshaar

Uit
19-03-2005
19-03-2005
19-03-2005
19-03-2005
19-03-2005
20-03-2005
20-03-2005
20-03-2005
26-03-2005
26-03-2005
26-03-2005
26-03-2005
26-03-2005
27-03-2005
27-03-2005
27-03-2005
02-04-2005
02-04-2005
02-04-2005
02-04-2005
02-04-2005
03-04-2005
03-04-2005
03-04-2005

slagen
FC Ter Apel D2 – BBC D1
BBC E1 - Annen E3
NWVV/Titan F1 - BBC F1
SJS F3 – BBC F2
BBC F3 – SJS F4
DVC'59 1 - Buinerveen 1
Buinerveen 2 - LEO 4
VAKO 4 - Buinerveen 3
BBC D1 – Westerwolde D1
Bareveld E1 - BBC E1
BBC F1 – Klazienaveen F2
BBC F2 – Gasselternijveen F2
Nieuw Buinen F3 – BBC F3
Buinerveen 1 – Oring 1
Zuidlaarderveen 2 – Buinerveen 2
Buinerveen 3 – Annen 5
BBC D1 – Valthermond D1
Tynaarlo E1 - BBC E1
BBC F1 – Sp. Roswinkel F1
Stadskanaal F3 – BBC F2
BBC F3 – Ter Apel ´96 F6
Weiteveense Boys 1 – Buinerveen 1
Buinerveen 2 – SVDB 2
Borger 3 – Buinerveen 3

Mededeling clubblad
1 - 1
2 - 2
5 - 2
3 - 8
0 - 13
5 - 4
7 - 1
2 - 7
3 - 1
4 - 0
afgelast
2 - 2
4 - 3
0 - 1
2 - 1
13- 1
2 - 2
?
2 - 1
3 - 7
4 - 1
1 - 0
4 - 2
1 - 2

Aan het eind van het seizoen stopt dhr. Geert Hilbolling als hoofdredacteur
van Buinerveen Vooruit.
Na vele jaren goed werk te
hebben geleverd om het
krantje op een goede manier in elkaar te zetten, wat
hem goed gelukt is, maar
hij vindt het nu wel genoeg. Daarom zijn we op
zoek naar iemand om dit
over te nemen, maar hij of
zij moet wel met een computer overweg kunnen.
U kunt eventueel contact
op nemen met
J.L. Boekholt tel. 0599616234

Voor het actuele nieuws:

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
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Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie.
48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Ook Noad doet hieraan mee.
Noad speelt dit seizoen in de B-poule.
Voor actuele gegevens zie de website: http://www.dehoop-advies/volleybal.nl
Uitslagen:
31-1-2005
Noad - 1e Exloermond
1 – 2 setstanden 16 – 25 25 – 17
21-2-2005
Mussel – NOAD
1 – 2 setstanden 15 – 25 25 – 23
7-3-2005
NOAD – DEKO
2 – 1 setstanden 19 – 25 25 – 13
21-3-2005
TSV – NOAD
1 – 2 setstanden 14 – 25 23 – 25
Standen per 21-3-2005 competitie 2004 / 2005
Team
Hofstra-Hulshof
1e Exloermond
DEKO
TSV
NOAD
Mussel
Lange End 2
Tyfoon 2

Wedstrijden

Punten voor

Punten tegen

13
14
13
13
13
14
13
13

31
31
24
21
21
15
8
8

8
11
15
18
18
27
31
31

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

17 – 25
18 – 23
25 – 17
21 – 19

Dorpskrant Buinerveen
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Schaatsnieuws
Nieuwsbrief van de Schaatsvereniging Buinerveen
Het bestuur van de schaatsvereniging Buinerveen heeft voor het jaar
2005 de volgende viswedstrijden vastgelegd in de ijsbaan te Buinerveen.
We beginnen op:
28 mei
middagwedstrijd
25 juni
avondedstrijd
16 juli
avondwedstrijd
27 augustus
avondwedstrijd
24 september
middagwedstrrijd

van 13.00-16.00 uur.
van 18.00-21.00 uur.
van 18.00-21.00 uur.
van 18.00-21.00 uur.
van 13.00-16.00 uur.

Inschrijven kan een half uur voor de wedstrijd in de kantine van de
ijsbaan.
Inleg volwassenen
€ 2.25
Kinderen t/m 12 jaar
€ 1,=
Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender
Alvast een goede vangst toegewenst.
G. Boekholt

Visnieuws
Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2005 zijn weer af te
halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid,
een gezinskaart kost € 11,35.
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6,81. Ook dit jaar hebben we
weer een aantal wedstrijden
georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland.
De visvereniging

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK
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S.V. De Veenschutters
Schietnieuws uit Buinerveen
Algemene gegevens
Het lidmaatschap voor geheel 2005 bedraagt:
De wedstrijdkosten, inclusief kaarten en kogeltjes:
Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:
Restitutie van contributie is niet mogelijk.

€ 15,--.
€ 10,--.
€ 0,15.

Regels









Een ieder schiet op eigen risico
Géén alcohol voor het schieten.
Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen
Tijdens het verplaatsen van het wapen, deze met de loop naar boven te houden
Nooit een wapen op iemand richten.
Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen.
Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen.
Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook.

Tot slot,
Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een (ont)
spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bovengenoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je bent van harte welkom. En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker dan winnen!

Data competitie
Hieronder treft u een overzicht
aan van data van de competitie
2005. tot de zomerstop.
Wanneer: vrijdagavondTijd:vanaf 20.00 uur
Lokatie: in de grote zaal
(achterzaal) van Dorpshuis de
Viersprong te Buinerveen
Schema gehele competitie 2004 –
Voor uw agenda of op de kalender!!!

29 april

13 mei

27 mei

10 juni

24 juni

Dorpskrant Buinerveen
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In gesprek met Paul Siepel
In de greep van hout
Paul is net weer thuis van een
inkooptrip; Heeft in Engeland
weer enkele dagen gesnuffeld
naar handel, jacht gemaakt op
oude houten meubelen. Hij is een
druk bezet man, bereisd en welbespraakt. Houden van hout
straalt ‘m van het gezicht. Hij is
de drijvende kracht achter
“Antiek Paul Siepel”, gevestigd
in de grote boerenopstal aan het
Zuiderdiep 42 A in NieuwBuinen. Samen met zijn compagnon Fred Norder en vriendin Mary zorgt hij voor de inkoop, restauratie en verkoop van zeer oud
meubilair, doorgaans van het wat
grotere formaat. Hierna een
weerslag van het gesprek met
hem, over hem, over Fred en Mary en wat deze mensen zoal bezielt en bezighoudt.
Tussen hout opgegroeid
Paul Siepel is in deze streek geboren en getogen, hij volgde een
bouwtechnische opleiding en zijn
eerste werk vond hij in ‘de bouw’. Daar ontwikkelde zich een
alsmaar grotere belangstelling
voor hout en houtconstructies.
Dat werd gevoed door de fraaie
kasten, bureaus, tafels en dergelijke, die hij bij zijn grootouders
aantrof: De nieuwsgierigheid
naar oud houtwerk werd erdoor
gevoed. Tegelijkertijd werd de
handelaar in hem ontwikkeld.
Waar interesse werd omgezet in
hobby, daar bleek dat weer voedingsbodem te zijn voor in- en
verkoop van meubilair. Paul is
begonnen op de vlooienmarkt
Eelde, heeft dat ruim 8 jaren gedaan. De activiteiten rondom die
markt kregen een dusdanige omvang, dat hij het wel wat groter
moest aanpakken. Na eerst een
showroom vóór in NieuwBuinen te hebben gehad, kwam

de huidige locatie beter van
pas; Veel vierkante meters,
werkplaats- en kantoorruimte
en faciliteiten voor aan- en afvoer van de spullen. De binnenruimte van de schuur is kijk- en
wandelvriendelijk gevuld met
mooi en degelijk meubilair van
allerlei snit en uit diverse tijdsgewrichten. Welk etiket men er
ook opplakt, antiek, curiositeit
of gewoon oud, het is gegarandeerd goed en er is keus genoeg.
Inkoop
Heel openhartig vertelt Paul
hoe hij aan al die spullen komt:
hij bezoekt veilingen, struint
rommelmarkten af, reist regelmatig naar vakbroeders die weten wat Paul zoekt en dat voor
hem opzij houden. En natuurlijk wordt hij getipt bij faillissementen, ontruimingen en verkopingen na overlijden. “Ja, in
deze branche weet je vandaag
niet waar je morgen handel aan
het bekijken bent”, zegt Paul
enigszins glunderend. En dat
tekent de liefhebber en vakman,
die voor dat werk uit het goede
hout gesneden is: Op het goede
moment op de juiste plek zijn
om je slag te slaan. En meestal
bevinden die plekken zich in
Engeland, dáár wonen de mensen nog traditioneel, men koestert de meubels die ooit nog aan

de (over)grootouders toebehoorden. Paul licht dat toe: “De Nederlander verandert van tijd tot
tijd zijn gehele interieur, alle ouwe troep eruit, alles nieuw en
volgens de laatste trend. De Britten blijven als het ware op hun
spullen zitten, ze bedenken zich
wel tig keer als er in huis wat
veranderd moet worden”. Maar
natuurlijk komt er af en toe toch
wat op de markt, denk aan kleiner gaan wonen en boedelverdelingen. En dat houdt Mary dan in
de gaten, vanuit haar woonplaats
Harryford, waar ze al vele jaren
een winkel drijft met tweedehands (Nederlandse) boereneiken
meubels. Dat brengt Paul op het
vervoer van al dat materiaal:
“Een goeie schipper heeft heenen weervaart, zo heet dat toch ?
Nou, als ik naar Harryford ga,
dan zit de vrachtwagen vol met
‘made in Holland’, en de reis terug naar hier maak ik met dat
oerdegelijke Britse en Ierse meubilair in mijn laadruimte”.
Restauratie
“Natuurlijk koop je wel eens iets
in, dat nog opgeknapt moet worden. Dat heb je nou eenmaal !” ,
een uitspraak van Paul die hem
regelrecht leidt naar de medewerking van zijn compagnon, Fred
Norder. Want dat is de man die
inmiddels al zo’n jaar of tien met
plezier en precisie restaureert,
aanpast of vernieuwt. Aan de
hand van een paar voorbeelden,
wordt het vakmanschap van Fred
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toegelicht, aan alles is te merken
dat Paul heel enthousiast is over
de kunsten die Fred vertoont en
de verantwoorde kunstgrepen die
soms op kasten, kisten, secretaires, enzovoorts worden toegepast. Paul vertelt alsof het hier en
nu gebeurt: Een mevrouw uit
Gieten wil haar bureaumeubel
laten restaureren, in de oorlog
bleek het kersenhout niet kogelgarant te zijn, de gaten waren
haar meer en meer een doorn in
het oog geworden en die moesten
maar eens netjes weggewerkt
worden. Fred begint eraan, blijkt
monnikenwerk te zijn, kost veel
tijd, maar het eindresultaat mocht
er dan ook zijn. Paul beoordeelde
de klus met “van de bovenste
plank !” De mevrouw uit Gieten
krijgt haar meubel thuis afgeleverd, kijkt, voelt, aait en reageert
onthutst met “Maar dit is mijn
bureautje niet !” Fred en Paul
moeten praten als Brugman en
alles uit de kast trekken om iets
van de oorspronkelijke kogelgaten terug te vinden. Pas na diepgaand recherchewerk wilde de
vrouw erkennen dat het inderdaad om haar eigen secretaire
ging, te mooi hersteld om waar te
wezen. Paul: “Overigens hebben
we nog steeds goede contacten
met die klant, regelmatig krijgen
we mensen in de zaak die door
haar naar hier zijn gestuurd,
mooi toch !?”
Verkoop
Blijkt dat Paul een fijne neus
heeft voor wat de mensen willen.
Die fijne neus is toegesneden op
3 markten: Nederland, dus wat
wij willen, Groot-Brittannië, dus
wat ze aan de andere kant van
Het Kanaal leuk vinden, en de
restlanden, waaronder vooral
Frankrijk en Duitsland. Dichtbij
huis gebleven, valt vooral op de
gretigheid waarmee de collega
handelaren in antiek en curiosa
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de vrachtwagen van Paul bespringen als die terugkomt van
een werkbezoekje GB. Hij organiseert het nu wat beter, maar
een aantal jaren terug kreeg
Paul niet eens de kans om nog
eens rustig een passende prijs te
roepen; Soms stond zijn spul al
in andermans vrachtwagen en
dan moest er nog over het prijskaartje nagedacht worden. “Met
schade en schande word je wijs,
dus dit doen we al lang niet
meer zo. Mijn reizen en reistijden houden we nu voor onszelf,
’t is wel zo rustig en ook financieel beter te overzien. We mogen er toch wel ’n boterhammetje mét beleg aan overhouden,
toch ?”, zo laat Paul zowel vragenderwijs als enigszins stellend weten.
Ook richt de handel zich op de
mensen in Noord Nederland.
De klanten komen dan naar
Nieuw-Buinen, snuffelen, voelen, passen en meten. Het is
niet altijd meteen kopen, vaak
dat het gewenste meubel in gedachten wordt meegenomen
naar huis en daar ter plekke nog
eens wordt beoordeeld hoe het
is in te passen. Bij grote twijfel,
en zeker bij een omvangrijke
aankoop, gaan Fred en/of Paul
ter plekke poolshoogte nemen
en adviseren de klant. Op een
prikkelende opmerking mijnerzijds dat het natuurlijk altijd
mooi staat, precies past en ’n
verrijking van het interieur betekent, reageert Paul met “Ho,
ho, het is al meerdere keren
voorgekomen dat wij de klant
hebben gezegd aan dit of dat
niet te moeten beginnen; Vaak
heeft het dan te maken met
kleur, aankleding en soorten
hout die het interieur al sterk
bepalen”.
Alle hout is geen timmerhout
Dit gezegde wordt werkelijk-

heid als Paul aan het eind van
ons gesprek nog een ‘lesje’ houtsoorten geeft, vervolgens dat nog
eens koppelt aan het (van oud
hout !) vervaardigen van meubels
naar eigen wensen en inzichten
van de klant en tenslotte een paar
unieke, zeldzame producten laat
zien. Paul is trots op alles wat hij
in de boerenschuur heeft verzameld, maar dat laat ‘m niet na
om te pronken met een exclusief
houten reiskoffertje, vol met antiek glaswerk, dat in een paardenkoets werd meegenomen om
onderweg of tijdens de jacht
‘even ’n vlekje’ of iets dergelijks
weg te werken.
Als we afscheid nemen, laat Paul
er geen misverstand over bestaan, dat zowel belangstellenden
als nieuwsgierigen van harte welkom zijn in zijn winkel van pakweg 800 m2; Hij voegt eraan
toe:”In elke kijker schuilt ’n koper”. En als ik al bijna bij de
deur ben, moet ik in hem ook
nog enig poëtisch vermogen ontdekken; Leuk genoeg om dit verhaal mee af te sluiten:
“Willen ze ’n kastje kopen, laat
ze dan naar Paul en Fredje lopen !”
Martin Snapper
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LAATSTE KEER: DIE OUDE DORPSKRANT
Intro
Met veel belangstelling heb ik
enkele keren in De Dorpskrant
van maart 1994 het verslag van
de Jaarvergadering Stichting
Dorpshuis Buinerveen gelezen:
drie A-5’jes lang, dus niet echt
iets waar je moe van wordt. Maar
de moeite waard, sommige delen
ervan tenminste, omdat het reacties oproept van een instemmende glimlach, of gefronste wenkbrauwen, maar ook iets van ‘niks
veranderd dus’. Om de geschiedCOLOFON
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kundige kracht van die jaarvergadering d.d. 14 februari 1994
maximaal te ondersteunen,
volgt hieronder de gehele en
ongewijzigde tekst.
De Jaarvergadering
Aanwezig waren 26 personen,
vertegenwoordigers van het
plaatselijk verenigingsleven.
De voorzitter, de heer H. Hoving opende de vergadering en
deelde meteen mede, dat het
dorpshuis goed gedraaid heeft.
Dankzij de vrijwilligers, die
samen met de beheerster hebben gezorgd, dat het dorpshuis
weer eens zijn bestaansrecht
heeft bewezen.
Jan Wiekens, de penningmeester, vertelt aan aanwezigen dat
vragen over het financiële verslag kunnen worden gesteld aan
onze financieel deskundige.
Mevr. O. Spijkermann. Diverse
vragen worden dan ook beantwoord.
Daarna leest de secretaresse
haar jaarverslag voor. Hierin
wordt aandacht besteed aan de
wisselingen in het bestuur van
het afgelopen jaar. Afgetreden
zijn: mevr. R. de Vries en mevr. R. de Jong. J. Wiekens is
afgetreden als penningmeester.
Nogmaals wordt er op gewezen
dat konsumptiebonnen niet kunnen worden ingeleverd, maar wel
geldig blijven. Inleveren bij hoge
uitzondering voor mensen die van
ver komen. En wordt bij de aankoop van de bonnen ook gewaarschuwd om niet te veel bonnen te
kopen.

Diverse commissies komen aan
het woord.
Redaktiecommissie: er komen
4 kranten per jaar uit. Er moet
nog veel verbeterd worden. Er
wordt hard aan gewerkt. Men
gaat in de nabije toekomst wer-

ken met de computer, dat werkt
veel sneller. Door de advertenties
is er geld binnengekomen, zodat
de dorpskrant 4 x per jaar uit kan
komen.
Bouwcommissie; roep om vrijwilligers. Vooral een deskundige
die als hobby zich uit kan leven
in het dorpshuis. Men hoeft echt
niet iedere week op te komen
draven. Stand van zaken: de kelder is dankzij professionele hulp,
nu droog. Ruimte onder toneel
moet nog afgewerkt worden, is al
wel te gebruiken. De voormalige
paardenstal is ook in gebruik als
kleedruimte voor de toneelspelers.
Aktiviteitencommissie: heeft
veel georganiseerd geld binnengehaald. Er zijn ook aktiviteiten
geweest die geld hebben gekost,
maar dat moet ook kunnen. De
kursussen lopen allemaal goed.
De kascontrole heeft de kas van
de aktiviteitencommissie in orde
bevonden. Er kwam een bijdrage
van de Vrouwenraad speciaal
voor de aktiviteitencommissie.
Men heeft dit erg gewaardeerd.
Bloemschikken is een succes,
mede door het feit dat les gegeven wordt alleen tegen onkostenvergoeding, brengt ook dit geld
op. Alleen ook hier weer de roep
om vrijwilligers. Waar blijft de
jeugd van Buinerveen ? Nieuwe
cursussen staan in de dorpskrant.
Pech onderweg, speciaal voor
dames.
Schoonmaakgroep: Ja, wat is er
te vertellen, zegt Berend Kruit.
Alleen dat alles iedere week
weer vuil wordt. Groep werkt
prima met elkaar.
Nieuwe samenstelling bestuur:
R. Hoving voorz.; A. Spijkermann penningmeester; L. Basten
-Kok secr.; bestuursleden: J. Gelijk, M. Ottens, H. de Roo, J.
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Wiekens, R. Kuyper.
In dit jaar wordt een vervanging
gezocht voor het secretariaat.
Het inmiddels bekende Buinerveentje wordt aangeboden aan de
scheidende bestuursleden. Mevr.
R. de Vries is niet aanwezig.
Rondvraag:
H. Plat hoe is de visie op de verdere verbouwing ? De reserve
van ƒ. 4.000.- is toch te weinig.
Onderhoud zal er toch ook moeten gebeuren. J. Wiekens antwoord dat er op een of andere
manier meer geld moet komen.
De baromzet kan i.v.m. de
B.T.W.plicht niet te veel meer
omhoog. De grens is ƒ. 125.000.Daar komen we al dicht tegen
aan.
D. Boels heeft gehoord dat er
slechte bediening was op bepaalde feestavond. Er werd uitgelegd
dat er alleen vrijwilligers werken, iedereen moet leren. Maar
er komen toch veel positieve
reakties binnen. De betreffende
avond was er een verstopping in
het riool, dat kostte vrijwilligers
om dit euvel te verhelpen. Vandaar dat er wat minder mensen

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
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liepen. Professionele kelners
kan niet uit, zegt ook Harm
Wiekens. Dit is heel kostbaar
en zouden die zoveel meer kunnen bedienen ?
Mevr. Trip merkt op dat zij
heeft ervaren dat iedereen in het
dorpshuis met veel inzet werkt.
En dat alles bespreekbaar is.
Jan W. zegt ook dat waar gewerkt wordt er ook fouten worden gemaakt. Kritiek kan altijd
naar beheerster, die e.e.a. kan
oplossen. Mensen moeten tevreden naar huis gaan.
Mevr. J. Gelijk vindt dat er op
feestavonden altijd kritiek is,
meestal door steeds dezelfde
mensen.
Weer vraagt iemand naar de
zaalhuur en eterij zelf meenemen. Nogmaals wordt uitgelegd
dat dit niet kan.
B. Kruit memoreert nog de
slechte verzorging van de laatste dorpskrant, Maar daar wordt
aan gewerkt, evenals meer reclame naar buiten toe.
Slot
Ter afsluiting van dit laatste
kijkje in de keuken van de

dorpskrant van toen, nog melden
dat bovenstaand verslag abrupt
eindigt, onder meer zonder de
naam van de secretaris. Maar we
mogen aannemen dat het een
pennenvrucht is van Loes Basten. Het zal altijd wel ’n vraag
blijven of Loes het aantal aanwezigen bij de jaarvergadering goed
geteld heeft, zij heeft het over 24
aanwezigen, de schrijver van de
rubriek “Wist U dat ?” kronkelt
van tevredenheid als hij (of zij)
meldt dat er ongeveer 45 mensen
aanwezig waren. En ik acht die
heel goed in staat om correct te
tellen, want de honderd pilsjes
die Egbert op de toog had staan
als reactie op de bestellingen van
Sjef, Bas, Rudie, Anton en Arnold, moeten er echt 100 geweest
zijn. Gelet op hoe de heren thuis
zijn gekomen.
De Dorpskrant van maart 1994,
2de jaargang, nummer 2, is inmiddels terug bij de vinder / eigenaar: Chris Bekkenkamp. Hij
zal het exemplaar bewaren als
een relikwie. Dat het nageslacht
dit ook maar even weet.
Martin Snapper

