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Carnaval in Buinerveen
Op 18 februari, niet gelijk met
de rest van het land, werd in Buinerveen carnaval gevierd.
Onder begeleiding van Crescendo en DJ Henk werd er gedanst
door Bob de bouwer met een
clown, Darth vader met Assepoester en ga zo maar door.
Prinsessen waren met grote getalen naar Buinerveen gekomen,
maar ook ninja’s, heksen, zwervers en allerlei andere wezens
waren van de partij. We hebben
aan wat leden van Crescendo gevraagd om voor ons de leukste /
origineelste kostuums uit te zoeken. Wie in de prijzen zijn gevallen waren Saskia: als Moeder
Natuur, Loes als konijn, Geanne
als Ma Flodder, Janinne als
Heks, Charlotte als lieveheersbeestje en als onafscheidelijk duo
Robin als Bob de Bouwer en
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clown Leonie. Zij kregen allemaal een klein kadootje. De
kinderen hebben genoten van
deze zotte middag met serpentines, frikandellen, snoep en limonade. Al was het soms wel
moeilijk te onthouden wat je
ook weer bent Het woord Pierrot is toch wel moeilijk te onthouden, volgend jaar misschien
iets wat makkelijker uit te spreken is. We hopen dat iedereen
er volgend jaar weer bij is.
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Carnaval in Buinerveen
Agenda & Activiteiten
Paasvuur
Nieuwsflits OBS
Nieuws van de NBvP
Opgave 6-kamp
Voorjaarsfair
Wel en wee
Van de bestuurstafel
Drie weken
Boeren met uitzicht
Verslag pl. Belang
Zoals het vroeger was
100-jarig bestaan school
Voorwerp herkend?
Voetbalnieuws
Volleybalnieuws
Gymnastiekvereniging
Schaats / visnieuws
S.V. de Veenschutters
Stemburo 19
Drenthe in cijfers
Colofon

Namens jeugdwerk Buinerveen
Inge van Buuren.

Oranje melding
De wedstrijden van het Nederlands Elftal zullen te zien zijn
in Dorpshuis de Viersprong.
Men wil daarbij ook het cafe gaan versieren. Hiervoor roept
men de mensen op die nog iets oranje's thuis hebben liggen
die te brengen naar Dorpshuis de Viersprong.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
15 april Eieren zoeken
16 april Dansavond
(mmv feestcoupe on tour)
20 mei
Bingo
16-18 juni Feestweekend
15 juli
karaoke
16 sept. Bingo
7 okt.
Bingo
18 nov. Griezeltocht
16 dec.
Kerstbingo

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2006 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.

Nummer 3

inleveren voor

31 mei 2006

Nummer 4
inleveren voor 16 augustus 2006
Nummer 5
inleveren voor 4 oktober 2006
Nummer 6
inleveren voor 6 december 2006
Verschijning: eind van de betreffende maand

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
Lenie Poker
212730
Jeannet Elting
417735
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

Programma jeugdwerk 2005
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet
helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet
worden maar hier komen ze vast.
Let op! Gewijzigde data!!!
18 feb.
Carnaval
5 apr.
Knutsel
opgeven voor 27 maart
10 mei
knutsel
opgeven voor 8 mei
5 jul.
Eindfeest
opgeven voor 26 juni

Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren

212604
212855
212944
211918

De tijden van de knutselmiddagen zijn voor groep
1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur
en voor groep 5 t/m 8 van
15.15 tot 16.45 uur.

Dorpskrant Buinerveen
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Zondag 16 april 2006
(Ongeveer 20.00 uur wordt het vuur aangestoken)
Aanvoer snoeihout:
Vrijdag 14 april
Zaterdag 15 april
V.a. 9.00 uur

Wij accepteren alleen snoeihout, geen grote wortelstronken
Wij vragen een vrije gift, voor een gratis hapje en een drankje,
en snoep voor de kinderen.
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Nieuwsflits OBS 75
Even een beetje bijpraten.
*De laatste stand van het aantal
punten van het Stibat is nu 412
punten. Het schiet al aardig op.
Dus lever lege batterijen in op
school of in het dorpshuis.
*Doordat er op school, begin dit
jaar, een spaarsysteem is ingevoerd, gaan we niet meer met de
Sinterklaaslijst langs de deuren.
Het spaarsysteem is o.a bedoeld
voor schoolreisjes. Blijft er bijv.
geld over, omdat het reisje goedkoper uitvalt dan beraamd, dan
blijft dat geld staan voor het volgend jaar. Komt er een nieuwe
inleg en valt het schoolreisje iets
duurder uit, dan is er genoeg. De
OR hoeft dan niet bij te springen
en kunnen we het geld voor andere aktiviteiten / materialen gebruiken.
Desondanks wordt er een donateurslijst gemaakt omdat er toch
veel vraag naar was, van met name inwoners die geen kinderen
meer op school hebben, of opa’s
en oma’s. Zij worden dan toch in
de gelegenheid gesteld iets te
geven voor de school. Het is dan
de bedoeling om in de week na
Sintmaarten, langs te komen.
* Zaterdag 18 maart én Zondag
19 maart is er door een aantal
vaders keihard gewerkt aan het
hekwerk bij het kleuterplein achter school. Omdat het toch niet in
1 dag ging lukken is er zelfs op
zondag nog doorgewerkt!!! Petje
af. Het hekwerk was ook nodig
aan vervanging toe. Ook is er een
ouder aangesteld om een zogeheten logboek bij te houden, over
de staat en onderhoud van de
speeltoestellen. Daarnaast gaat
bouwbedrijf Wubbels, ook nog
kosteloos de zandbak repareren.
Er moet nog een rand gemetseld
worden en hier en daar wat losse
stenen.

*Op 14 april is er het plan een
paasbrunch op school te organiseren. Met broodhaantjes, noten
en eieren wordt het vast heel
lekker en gezellig.
*Op zaterdag 13 mei is het de
bedoeling dat we weer langs de
huizen komen, in verband met
onze jaarlijkse bloemenaktie.
14 mei is het moederdag, dus
een bloemetjes voor moeder of
oma of.........voor wie dan ook,

blijft leuk.
*Als laatste wil ik nog melding
maken van het feit dat de kinderen alsook de leerkrachten, druk
doende zijn met de voorbereidingen voor de 2 jaarlijkse feestelijke ouderavond. Deze staat gepland voor 19 mei a.s. Het is allemaal nogal geheimzinnig, maar
het wordt vast leuk!
Tot zover de up-date.
Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad,
Marja van der Scheer

***ORIFLAME***
natural swedish cosmetics
verkoop door middel van huiskamer presentaties
*make-up workshops *persoonlijk advies
info: jeannetelting.oriflame.nl
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735

Enthousiaste groep zet zich in voor
spelweek.
Naast alle leuke activiteiten die
er nu al in ons dorp plaatsvinden hebben negen dorpsbewoners de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het mogelijk is om een spelweek in
|Buinerveen op te zetten. Een
spelweek voor kinderen, tieners
en jongeren uit Buinerveen en
Nieuw Buinen was het idee.
Met dit idee zijn Martin & Maryska Kremer, Rommy & Evelien Wubbels, Geertje Boekholt, Carina Pepping, Martin
Evers, Conny Ottens en Sybren
ter Keurs aan de slag gegaan.
We hebben alle enthousiaste
ideeën op papier gezet en gebundeld in een draaiboek.

Nu is de tijd rijp om met diverse
partijen, de gemeente en mensen
uit het dorp om de tafel te gaan
om dit enthousiaste idee te realiseren in de zomervakantie van
2006. Wij hopen dat het ons lukt
om in Buinerveen voor alle jonge inwoners een paar geweldige
dagen te organiseren in de laatste
week van de zomervakantie.
Wij houden u op de hoogte over
de verdere ontwikkelingen. In de
volgende dorpskrant van juni
leest u meer over deze activiteit.
werkgroep
“SPELWEEK BUINERVEEN”
Maryska

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS van de NBvP, Vrouwen van Nu
Afdeling Buinerveen.
Kijk ook eens op de site: www.
vrouwenpleindrenthe.nl
Hier kun je onder vrouwenorganisaties en onder zoek per gemeente onze afdeling ook vinden.
Op woensdag 21 februari kwam
Fre Schreiber langs. Hij vertelde
allerlei verhaaltjes en anekdotes
in het Gronings. Hij maakte een
heel rondje Groningen van Stadskanaal tot Delfzijl. En bij elke
plaats had hij wel familie of
vrienden wonen, waar hij dan
een verhaal bij had. Ook vertelde
hij een gedicht van Geert Teis,
wat uit 5 coupletten bestond.
Dit alles bracht hij op een zeer
humoristische wijze.
Op woensdag 15 maart kwam
mevrouw Zuur uit Stadskanaal
een lezing houden over “Waken
over uw gezondheid”. Zij vertelde over hart- en vaatziekten, wat
doodsoorzaak nummer 1 is in
Nederland. 38 op de 100 vrouwen sterven hieraan en 37 op de
100 mannen. We kregen informatie over beroertes, hoge bloeddruk, hartkramp, hartinfarct, etalagebenen, TIA’s, enz.
Een middel om te kijken of iemand een beroerte heeft gehad is
FAST: Face: kijk naar mond en
tanden hoe deze erbij staan;
Arm: armen naar voren strekken
en handen open naar boven blijven houden; Speech: luister naar
de woorden; Time: kijk of iemand de tijd weet.
Nu volgen er verschillende data
want er staat van alles te gebeuren:
Dinsdag 4 april:
Doe-avond o.l.v. Jannet Drenth
een PAASSTUK maken. 19.30 uur

Donderdag 13 april
Museumgroep naar het Oorlogs
- en Verzetsmuseum in Assen
Vertrek 13 uur
Dinsdag 25 april
Gezamenlijke avond bij Nieuw
Buinen. De heer W. Landmanhoudt een lezing over het
NOORDERDIERENPARK in Emmen 19.45 uur in ’t Aailand
Zaterdag 13 mei
VOORJAARSFAIR bij Nans v.d.
Giessen op de deel van de boerderij 13 tot 16 uur
Woensdag 17 mei
Afdelingsavond met thema
KENNIS EN KUNDE, nieuwe ontwikkelingen Op het gebied van
huishouding, persoonlijke verzorging, voeding, enz.
Zaterdag 17 juni
CARAIBISCHE MARKT op de
groenstrook tussen Hoofdkade
en Hoofdstraat. Ook wij staan
hier met een kraam.
Dinsdag 20 juni
Reis naar de Duitse plaats LEER
met een boottocht en rondwandeling
De bijeenkomsten vinden plaats
in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom
en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken.
Ina Habing-Mulder,
PR-vrouw afd. Buinerveen

NOAD NOAD
NOAD NOAD
NOAD NOAD
Noad gymnastiekvereniging komt uw

OUD IJZER
ophalen op
zaterdag 22 APRIL a.s.
(alléén oud ijzer, geen lompen).
Oud ijzer wordt opgehaald,
’s morgens, in Buinerveen en
Nw.Buinen tot Mondenweg.
Wij hopen zoals ieder jaar
weer, dat u veel oud ijzer voor
ons heeft bewaard en dat op de
zaterdag 22 april buiten zult
zetten.
Heeft u hele grote stukken en
of stukken die u niet zomaar
aan de weg wilt zetten, kunt u
kontact met ons opnemen.
Wij rekenen op u, b.v.d., namens bestuur NOAD
Wim Bruil tel.:212949
Marijke Koop tel.:212794

NOAD NOAD
NOAD NOAD
NOAD NOAD
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Opgave formulier zeskamp 2006:
Reglement:
Een team bestaat uit 4 a 5 personen, waarvan minimaal 2 dames.
Elk team heeft een coach, deze neemt niet deel aan de onderdelen.
Elk team heeft een naam.
Elk team dient een joker mee te nemen.
De zeskamp wordt gehouden op ijsbaan van de schaatsvereniging
Buinerveen op zondag 18 Juni 2006.
Deelnemers moeten om 12:30 uur aanwezig zijn.
De zeskamp begint om 13:00 uur en is omstreeks 17:00 uur afgelopen. De deelname is € 5,- per team, te voldoen bij opgave.
Naam team:
…………………………………………………………………………………….
Naam coach:
…………………………………………………………………………………….
Tel. Nr. coach:
…………………………………………………………………………………….
Aantal deelnemers:
…………………………………………………………………………………….
Inleveren voor 1 juni 2006 bij:
Dennis Middeljans
Noorderstraat 20
Buinerveen
De Activiteitencommissie Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 7

ZATERDAG 13 MEI 2006

Van 13.00 tot 16.00 uur
Op de deel van de boerderij van
Van der Giessen Zuiderdiep 50

Verkoop van:
Taarten
Koeken
Bloemstukjes
Zelfgemaakte ansichtkaarten
Gaas- en looddecoraties
Voorjaarskransen
Boeken
Curiosa en dergelijke
gratis entree
georganiseerd door de NBvP,
Vrouwen van Nu
afdeling Buinerveen
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KOLONIE BUINERVEEN
De eerder vermelde pagina van Nijhuis:http://
www.nijhuis.nl/verkoop/verkoopprojecten/drenthe/, heeft
geen verwijzing meer naar nieuwe woningen in Buinerveen.
Smit en de Jong makelaardij heeft in Buinerveen geen
nieuwbouwplan in de verkoop. Wel zijn er binnenkort kavels vanaf 1200m2 te koop??!! Bij Oosterom staan de woningen als nieuwbouw overigens nog steeds te koop. Wat nu
wel of niet van toepassing is op Buinerveen is mij niet geheel duidelijk. Ik hoop hierover een volgende keer meer te
kunnen vermelden.
Bram van Buuren

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

Mei-juni:
Iedere vrijdag en zaterdag
In deze periode

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 12.50 p.p.
Bij inlevering van deze advertentie
€ 1.00 p.p. korting
(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk)

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=
ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf

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

Dorpskrant Buinerveen
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SIVO-dansfestival
Gastgezinnen gezocht
voor SIVO.

SIVO kan altijd extra gastgezinnen gebruiken. Dus wilt u ook
eens een onvergetelijke week en
kennismaken met een andere cultuur, aarzel dan niet om gastgezin van SIVO te worden.
Neem contact op met de commissie Huisvesting: 0591-513017
(fam. Eefting, Odoorn)
Woont u in het verspreidinggebied van de Dorpskrant, dan kunt
u ook contact opnemen met Roel
Stuut (tel 614884), of Bram van
Buuren (tel 211918)

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

Van de bestuurstafel
Van de bestuurstafel.
Op 20 maart jl. is de jaarvergadering gehouden in ons dorpshuis.
Onze voorzitter mocht een twintigtal belangstellenden verwelkomen. De agenda is zonder problemen doorgenomen en het beleid van het bestuur is door alle
aanwezigen geaccepteerd. Ook
financieel loopt het nog steeds
naar wens al zal het nooit een
vetpot worden. Maar ook nu wisten we het jaar positief af te sluiten. Ook het komende jaar zal,
behoudens calamiteiten, een bescheiden positief resultaat te zien
geven.
Ons bestuur is gelukkig uitgebreid met 2 mensen tot 8 personen. Betsy Martens en Ab Poelman zijn de gelederen komen
versterken. Twee positief inge-

stelde bewoners van onze
dorpsgemeenschap waar we
veel van verwachten.
De brandweer heeft ons dorpshuis geïnspecteerd op brandveiligheid. Gelukkig kunnen we u
melden dat onze gebruiksvergunning goed wordt nageleefd
en dat alles voldoet aan de gestelde normen.
Op termijn
gaan we samen met de brandweer een ontruimingsoefening
organiseren. Toch een goed gevoel om veilig aan de bar te
kunnen zitten.
De gemeente heeft toegezegd
om het onderhoud aan de buitenkant voor dit jaar op de begroting te zetten. Dit heeft al
geleid tot een opdracht voor
schildersbedrijf Huiting zodat
we mogen aannemen dat over

enkele weken de west-, noord- en
zuidzijde ook gereed zijn. Hopelijk kunnen we er dan weer enkele jaren tegen.
Van de Rabo-bank hebben vele
mensen een bericht ontvangen
dat er sponsoractiviteiten/ subsidie mogelijkheden zijn voor
rechtspersonen, dus niet voor
particulieren. Alle aangesloten
verenigingen en andere groeperingen zouden we willen oproepen hier gebruik van te maken.
Het dorpshuis is eventueel bereid
te bemiddelen.
Namens het bestuur,
Hillechinus Plat
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Drie weken
In januari dit jaar heb ik gedurende drie weken bij de familie De
Roo (Els en Henk) van Zuiderdiep 30 in Nieuw-Buinen gelogeerd. Ik was daar voor mijn studie Culturele Antropologie en
Sociale Wetenschappen der niet Westerse Samenleving. Deze studie volg ik in Leiden. In het
tweede studiejaar moeten wij onderzoek doen in Drenthe en daarover een scriptie schrijven. Mijn
onderzoek was gericht op “het
verenigingsleven en sociale contacten”. We worden naar Drenthe
gestuurd en in een gastgezin ondergebracht zodat we in en vanuit een onbekende, niet vertrouwde leefomgeving onderzoek
moeten doen. En zo kwam ik in
Nieuw-Buinen terecht.
Ik ben zelf als enigst kind met
gescheiden ouders opgegroeid,
maar hier had ik er opeens twee
zusjes, een broertje en een vader
en een moeder bij. Ik heb altijd
in de stad gewoond en in Nieuw-

Buinen woonde ik in een losstaand huis met een grote tuin,
en achter het huis weilanden
zover je maar kan kijken. Ik
ben gewend dat de dichtstbijzijnde winkel om de hoek is,
hier is dat ongeveer 10 kilometer verderop. In de stad ken je
een aantal mensen die bij je in
de straat wonen en misschien
een paar vrienden en familieleden in dezelfde stad, maar daarmee houdt het wel op. Hier in
Nieuw-Buinen en Buinerveen
kent bijna iedereen elkaar, niet
altijd persoonlijk, maar in ieder
geval van naam. Als ik in de
stad over straat loop zegt
niemand mij gedag, en ik groet
ook niemand. Toen ik hier op
mijn fiets van de ene afspraak
naar de andere ging, groette
iedereen mij vriendelijk met
‘moi !’. Wat ik beantwoordde
met ‘hallo !’. Het is bijna ongelofelijk hoe snel ik me in
Nieuw-Buinen en Buinerveen

thuis voelde !!
Het was heel bijzonder om met al
die verschillende mensen te praten en om bij al die mensen thuis
te komen. Vooral ook de gastvrijheid en openheid van iedereen vond ik heel erg fijn om te
ervaren. Van de aan de Drenten
toegeschreven stugheid heb ik
weinig gemerkt. Het was ook
heel leuk om bij verschillende
verenigingen langs te gaan en te
ervaren hoe betrokken de verschillende leden en vooral de bestuursleden zijn. Bij schietvereniging De Veenschutters heb ik
geleerd hoe je met een luchtbuks
moet schieten, maar ook dat
meedoen veel belangrijker is dan
winnen. Bij het gospelkoor
‘Glory Sounds’ heb ik geleerd
dat zingen in een kerk helemaal
niet saai hoeft te zijn, maar dat
het ook vol enthousiasme en met
swingende nummers kan. Bij de
jaarvergadering van Vrouwen
van Nu heb ik meegekregen dat
deze vereniging actueel en modern is, en zeker niet (alleen) bestemd voor oudere vrouwen !
De drie weken zijn om gevlogen.
Nu ben ik weer terug op mijn
studentenkamertje in Leiden. Het
is fijn om weer in Leiden te zijn,
maar ik mis het Zuiderdiep. Ik
mis mijn Drentse familie (De
Roo) en de weidsheid van het
land. Ook de heldere sterrenhemel en de frisse buitenlucht.
Zelfs de geur van koeienstront
mis ik wel een beetje . . .
Het was voor mij een heel bijzondere ervaring, ik heb het heel
erg naar mijn zin gehad !

Leiden, maart 2006

Dorpskrant Buinerveen
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Boeren met uitzicht
Het gebied rond 1e Exloërmond
staat bekend als een saai en leeg
landbouwgebied met weinig natuur. Daar willen een negental
boeren verandering in brengen en
dat doen ze met het project Boeren met Uitzicht.
Met het project willen de boeren
de ruimte en rust van het gebied
onder de aandacht brengen van
mensen die nu nog denken dat er
weinig te beleven valt. Door de
aanleg van wandelpaden, langs
het land van de boeren, wordt het
mogelijk voor iedereen om het
gebied te ontdekken. Wie weet
ziet u tijdens uw wandeling wel
een koppeltje patrijzen of een
mooi blauw kleurende korenbloem, plant- en diersoorten die
echt thuishoren in het Veenkoloniale gebied , maar momenteel
nog weinig ruimte krijgen. Om
de ontwikkeling van flora en fauna in kaart te brengen zijn een

aantal vrijwilligers bereid gevonden om dit voor ons te registreren.
Het project wordt uitgevoerd in
samenwerking met het HLB
(Hilbrandslaboratoium voor
Bodemziekten) en SBNL
(Stichting Beheer Natuur en
Landelijk gebied) en heeft in
2004 de Drentse Landbouwprijs gewonnen.
Om de plannen voor de aanleg
van een uitgebreide wandelroute te kunnen uitvoeren hebben
verschillende partijen zoals de
Agenda voor de Veenkoloniën,
Leader+, VSB-fonds en de Koninklijke Nerderlandse Heidemij een financiële bijdrage toegezegd. Ook is er samenwerking gezocht met Astron van
het Lofar-project met als resultaat dat de wandelroute ook
door het terrein van het Lofar-

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697

project gaat. Een wandelaar kan
dan het gigantische antennesysteem met eigen ogen aanschouwen. Tevens is Avebe bereid gevonden ons een glimp van het
vogelspektakel op de vloeivelden
te aanschouwen .
Binnenkort liggen de folders
voor de wandelroute bij de plaatselijke VVV kantoren en kan je
v i a
d e
w e b s i t e
www.boerenmetuitzicht.nl meer
over het project te weten komen.
Natuurlijk kun je ook altijd bij
een van de boeren om meer informatie vragen (Luunk vd Laan
vz, Hendrik Rotgers secr, Jakob
Speelman pen, Erik Huizing,
Wim Hoving, Harm Naber, Rene
Jager, Harm Dermois, Dirk Jan
Beuling…)
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de
wandelroute zodat de route officieel op 22 juni a.s. kan worden
geopend. Naast de wandelroute
zal ook een deel van de akkerranden van de boeren worden ingezaaid met een bloemenmengsel.
Wie deze zomer op de fiets stapt
of gaat wandelen zal nog meer
kunnen genieten van de rust en
de ruimte die het Veenkoloniale
landschap in en rond 1e Exloermond ons biedt.
Dhr Rotgers
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Verslag van
Jaarvergadering plaatselijk belang Buinerveen,
en Nieuw Buinen tot de Kerklaan
(14 Maart 2006).
Met een uitgebreid welkoms
woord opent voorz. Jan Haikens
de algemene ledenvergadering.
Als elk jaar zijn de 2 kopjes koffie/thee voor rekening van de
vereniging.
Over de notulen van 2005, verslag hiervan was reeds afgedrukt
in de Dorpskrant van febr. j.l.,
waren nog opmerkingen, zoals:
1/ Iets gedaan met het strooibeleid v/d gemeente; 2/ 30km. zone op het streekje; 3/ Bankje op
kop v/d. Buinerstraat; 4/ Brievenbus bij Dorpshuis.
Deze opmerkingen/vragen zijn
binnen ons vermogen en kunnen
naar tevredenheid beantwoordt.
Buiten deze opmerkingen konden de aanwezige leden zich vinden in de rest van de notulen.
Ingekomen stukken waren er
niet, dus kon punt 4 voorgelezen
worden door de secretaresse, het
jaarverslag over 2005.
De heren Smit & Teems van de
kascontrole gaven décharge aan
de penningmeester, echter wel
met een kantekening dat de contributie omhoog mag. Zij vonden, zoals ook vorig jaar, de contributie laag. Na wat voorstellen

en luisteren naar de leden en
voorzitter is er een contributie
bedrag uitgekomen van € 3,50
per jaar, per ingaande 2006.
De kascontrole commissie voor
volgend jaar worden de heren
Leo Teems en Wim Bruil, reserve is dhr. Ton Jager.
Er waren 4 bestuursleden aftredend en er stelde 3 bestuursleden zich weer herkiesbaar, t.w.:
Martin Snapper / Jan Haikens /
Inge Brouwer. Gert Springer
heeft ons bestuur verlaten na 3
jaar ons bestuur versterkt te
hebben. Onze dank daarvoor.
Mw. Tineke Roest heeft in januari j.l. van ons bestuur afscheid moeten nemen i.v.m.
haar verhuizing.
Mw Zwaantje Weggemans
blijft ook dit jaar weer onze
contributie bij u ophalen, u kunt
dus alvast de € 3,50 apart leggen.
Bij de rondvraag kwamen aan
de orde: a/ Het te hard rijden in
ons dorp m.n. door zwaardere
auto’s; b/ Het aanvragen vergunning voor Paasvuur; c/ Uitbreidingsplan Buinerveen.
Om ± 21.20u. sloot de voorz.

Vrijwilliger gezocht: Tuinman/vrouw
Peuterspeelzaal de Meraskabouters in Buinerveen, is op zoek
naar iemand die onze speelplaats
wil verzorgen.(grasmaaien, bloemenperkje onderhouden, blad
harken) Zodat onze peuters als
het weer het toelaat, lekker buiten kunnen spelen.
Heeft u interesse, neem dan con-

tact op met de peuterspeelzaal
Wij zijn hier van ma. t/m do.
tussen 8.45 en 11.15 te bereiken op tel: 0599 212885.
We hopen op een reactie.
Met vriendelijke groeten,
Leidsters en ouderraad.

de vergadering.
Na een kleine pauze kreeg onze
wijkagent dhr. Henk Kuipers het
woord. Hij heeft ons meer duidel i j k h ei d ge ge v e n ov er
b.v.:Wanneer bellen naar 112 of
0900 8844, bereikbaarheid van
de politie, welke politiebureaus
er open zijn, toekomstbeeld van
het politieapparaat.
Tussendoor konden wij, uiteraard, ook vragen stellen, waar
dan ook zeker gebruik van werd
gemaakt.
Wijkagent Kuipers
heeft ± 5 kwartier onze aandacht
weten te boeien en heeft beloofd
om meer informatie te sturen
naar onze vereniging. Wij zullen
dan ons best doen deze info in de
Dorpskrant te laten vermelden.
Na een goed verlopen vergadering en de wijze woorden van
onze wijkagent, heeft voorzitter
Jan Haikens deze avond afgesloten met allen een wel thuis te
wensen en tot een volgende keer.
Namens Pl.Belang Buinerveen /
Nw.Buinen tot Kerklaan,
Secr.:Marijke Koop.

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

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Zondag’s keuken tot 20.30 uur
geopend.
(M.u.v. reserveringen)

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de 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

Zij informeren u graag
over de mogelijkheden

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

Dorpskrant Buinerveen

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

Deze opname is gedateert uit 1926. Rechts staat aardappelmeelfabriek Hollandialaan. Links op de smalle
weg staat een paard en wagen met veel belangstelling.

Dit is een opname uit 1963 van de groentewinkel van Jan Meijer, Zuiderdiep 145, op de hoek van de Hollandialaan. De fietser rechts is Free Bunskoek.
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100- jarig bestaan school 59
Op 17 en 18 maart is het 100jarig bestaan van het Christelijk
onderwijs in Nieuw-Buinen op
“De Klister” en “School 59” gevierd.
De festiviteiten begonnen op
vrijdagavond met een feest voor
alle ouders en kinderen in sporthal “De Splitting”. De voorbereidingen voor dit feest waren enkele weken eerder al begonnen.
Het feest begon namelijk met een
groots opgezette modeshow. Het
thema van de show was: “de toekomst”. Kinderen uit alle groepen showden zelfgemaakte kostuums. Een opvallend detail was
dat alleen gebruik gemaakt was
van kosteloze materialen. In een
spetterende finale kwamen twee
bruidsparen het podium op: twee
achtste-groepers van “De Klister” en vier kleuters van “School
59”. Dit bruidspaar werd elegant
begeleid door twee bruidsmeisjes.
Na de modeshow konden de kinderen zich uitleven op het springkussen of een dansje wagen op
de vrolijke muziek van de band.
Op zaterdag zijn er heel wat herinneringen aan vroeger schooltijden opgehaald op de reünie. Tussen “De Splitting” en “School
59” reed een bus heen en weer,
zodat oud-leerlingen van “School
59” de geuren van vroeger nog
even op konden snuiven en de
tentoonstelling met oude schoolfoto’s konden bekijken.
De festiviteiten werden afgesloten met een herdenkingsdienst in
“De Splitting”.
Pauline Bokhorst

Op deze foto van omstreeks 1933 staat de gereformeerde lagere
school 59 aan het Zuiderdiep. Deze school is in 1905 gebouwd en
geopend.

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

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Dorpskrant Buinerveen
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Voorwerp
herkend ?

Heel veel reacties heeft de foto
van dat ongeveer T-vormige dingetje niet opgeleverd. Kijk nog
even naar dat plaatje, opnieuw
vakkundig onder de loep genomen door Geert Hilbolling. Maar
toch, een enkeling waagt zich
aan ’n gokje maar wil daarbij
niet met naam in onze krant worden genoemd. Eén van die gokjes: een onderdeel van een ouderwetse trapnaaimachine. Iemand
anders houdt het op een z.g. presse-papier met extra mogelijkheden om er herinneringsbriefjes
aan vast te maken. Een tamelijk
bekende mijnheer uit NieuwBuinen gaat voor deze herkenning: een apparaatje waarmee
telefoon- en elektriciteitsdraden
veilig en duurzaam aan elkaar
gezet worden. Vergelijk het met
het in mof zetten van ondergrondse kabels. Degene die het
voorwerp heeft aangeboden is
ook nog in het ongewisse, sterker
nog hij heeft geen idee. Waarschijnlijk blijft dat nog jaren zo.
Tenzij een nagekomen suggestie
hem en ook ons uit de droom
helpt.
Er is een nieuwe hersenpijniger
op de gevoelige plaat gezet. Zie
de foto van het voorwerp. En op-

nieuw wordt de lezer van De
Dorpskrant uitgenodigd om
door te geven wat hij of zij er in
denkt te zien. Dit keer lijkt de
opgave iets minder moeilijk.
Uw reactie graag naar de redac-

tie van dit blad, zie in de z.g. colofon het adres, telefoonnummer
en @, dé diverse wegen om
Bram van Buuren te bereiken.
Martin Snapper

Pagina 18

Dorpskrant Buinerveen

Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
POTGRONDACTIE
Door de inzet van een groep vrijwilligers is de potgrondactie een
groot succes geworden. Het was
zelfs zo dat de vraag groter was
dan het aanbod. Hierdoor hebben
we een extra palet nabesteld en
een week later alsnog bezorgd.
In totaal zijn er circa 950 zakken
potgrond verkocht.
Met de opbrengst hiervan kunnen
we weer leuke dingen doen ten
goede komen van de gehele vereniging.
Het bestuur

Voor het actuele nieuws

http://
www.buinerveen.nl.nu

Dorpskrant Buinerveen
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Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Er doen 26 damesteams en 22 heren teams aan deze kompetitie mee. Zoals andere jaren doet Noad hier ook weer aan mee.
Doordat Noad vorig jaar in de middenmoot is geëindigd spelen ze dit seizoen ook weer in de B-poule.
Uitslagen:
19-9-2005
Mussel 1 – NOAD
3 – 0 setstanden 25 – 16 25 – 10 25 – 22
3-10-2005
DEKO – NOAD
3 – 0 setstanden 25 – 17 25 – 22 19 – 16
17-10-2005
TSV – NOAD
2 – 1 setstanden 25 – 20 25 – 20 12 – 22
24-10-2005
Tyfoon 2 – NOAD
2 – 1 setstanden 20 – 25 25 – 16 22 – 15
7-11-2005
NOAD – 1e Exloermond
1 – 2 setstanden 8 – 25
16 – 25 25 – 22
12-12-2005
Lange End 1 – NOAD
2 – 1 setstanden 25 – 15 25 – 17 22 – 25
19-12-2005
NOAD - Lange End 2
1 – 2 setstanden 18 – 25 16 – 25 24 – 22
23-01-2006
NOAD - Mussel 1
0 – 3 setstanden 17 – 25 14 – 25 13 – 25
06-02-2006
NOAD – DEKO
1 – 2 setstanden 25 – 23 13 – 25 16 – 23
20-02-2006
NOAD – TSV
1 – 2 setstanden 25 – 16 15 – 25 10 – 25
27-02-2006
NOAD - Tyfoon 2
2 – 1 setstanden 9 – 25
25 – 19 20 – 17
13-03-2006
1e Exloermond – NOAD
3 – 0 setstanden 25 – 19 25 – 21 21 – 16
Standen per 3-04-2006 competitie 2005 / 2006
Team

Wedstrijden

Punten voor

Punten tegen

Mussel 1

13

34

5

1e Exloermond
TSV
DEKO
Lange End 1

13
13
13
12

29
25
24
14

10
14
15
22

Tyfoon 2

13

12

27

NOAD
Lange End 2

12
13

9
6

27
33

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

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK

Ook aan huis verkoop
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Wij zouden het fijn vinden als je onze GYMNASTIEKVERENIGING komt versterken en
hopen dat je het dan naar je zin zult hebben bij ons.
De tijden zijn als volgt:

Woensdag

Woensdag

contributie: € 5,50 per maand

onder leiding van Jan Wiering

14.15 – 15.00 uur
15.00 – 15.45 uur
15.45 – 16.30 uur
16.30 – 17.15 uur

groep 1+2
groep 3+4
groep 5+6
groep 7+8

(van de basisschool)
(van de basisschool)
(van de basisschool)
(van de basisschool)

onder leiding van Yvonne Deuring

18.45 – 19.45 uur
19.45 – 20.45 uur

voortgezet onderwijs
dames BODY FIT

contributie: € 5,50 per maand
contributie: € 8,00 per maand

Er is naast de gymnastiek ook nog de mogelijkheid om te volleyballen (heren) of te bewegen op muziek
(jeugd & dames) bij NOAD. De lestijden hiervan zijn:

Volleyballen
Woensdag

onder leiding van Klaas Rijkens

20.00 – 21.30 uur
Bewegen

heren = Sportzaal in Buinen

op muziekDinsdag

contributie: € 9,00 per maand

onder leiding van Jeanet Helweg

groep 1,2,3 en 4 (van de basisschool) Tijdelijk vervallen i.v.m. niet voldoende animo!!
16.30 – 17.30 uur
groep 5,6 en 7 (van de basisschool)
17.30 – 18.30 uur
groep 8 + Voortgezet Onderwijs contributie: € 8,00 per maand

Bewegen op muziek

Dinsdag

onder leiding van Thea Pot

20.00 – 21.00 uur

dames

( dit gaat in blokken )

De maand waarin men lid wordt is altijd gratis. De contributie (van gym + volleybal) is inclusief de bondscontributie van de KNGU. De contributie wordt per 2 maanden geïnd per acceptgirokaart, dit houdt in dat
het lidmaatschap alleen per eerste van van de oneven maand kan worden opgezegd.

HET BESTUUR VAN NOAD
Evelien Wubbels
voorzitter
tel.: 0599-212004
Wim Bruil
penningmeester
tel.: 0599-212949
Ina Kunst
secretaresse
tel.: 0599-610094
Marijke Koop
lid
tel.: 0599-212794
====================================================================================

GEGEVENS NIEUW LID: GYM / BEWEGEN OP MUZIEK / VOLLEYBAL.

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Ingangsdatum

:………………………………………………………..
:………………………………………………………..
:………………………………………………………..
:………………………………………………………..
:………………………………………………………..
:………………………………………………………..

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats/visnieuws
De schaatsvereniging organiseert op de volgende data’s weer een viswedstrijd.

De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2006 zijn weer af te
halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.

Noteer deze data’s alvast in uw agenda.
27 mei 2006
24 juni 2006
22 juli 2006
26 aug 2006
23 sept 2006

Nieuws van de visclub

13.00 – 16.00 uur
18.00 – 21.00 uur
18.00 – 21.00 uur
18.00 – 20.00 uur + barbecuen
13.00 – 16.00 uur
Het bestuur.

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
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Schietnieuws uit Buinerveen
S.V.”de Veenschutters” Afdeling Jeugd
Onlangs is de schietvereniging De Veenschutters een jeugdafdeling begonnen. We zijn gestart met zeven
jongens tussen de twaalf en veertien jaar. Naast het gericht leren schieten, is er ook veel aandacht besteed
aan veiligheid.Veiligheid staat natuurlijk voorop! Na een eerste periode, moesten de jongens een “examen”
afleggen. Alle jongens zijn met vlag en wimpel geslaagd.
Proficiat jongens!
Vrijdag 7 april gingen de jongens met een heus certificaat naar huis.
Voor meer informatie over de jeugdafdeling kunt u contact opnemen met:
Wubbe Kamies
Hoofdkade 12
Buinerveen
Tel. 0599-212726
Hieronder treft u de data voor 2006 aan:
5 mei
Aanvang: telkens om 20.00 uur
19 mei
Waar: in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong
16 juni
De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur)
2 juni
Algemene informatie
Het lidmaatschap voor geheel 2006,
dus van januari tot en met december, bedraagt
De wedstrijdkosten, incl. kaarten
en kogeltjes voor geheel 2006, bedraagt:
Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten:

€ 20,-€ 10,-€ 0,15

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer op uw komst rekenen.

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

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

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Prins Bernardlaan 25
9521 CA Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Gsm: 06 55948238

Dorpskrant Buinerveen
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Stembureau 19 Buinerveen/Nieuw-Buinen
Intro

In bureau 19 brachten 6 ‘vreemden’ hun stem uit.

Half februari hebben alle bewoners van onze gemeente de uitnodiging in de brievenbus gevonden om met elkaar een kersverse
gemeenteraad in het zadel te helpen. Plaats van actie voor onze
regio: stembureau 19 in dorpshuis De Viersprong te Buinerveen. De grote dag: 7 maart
2006.

Stemmen naar partijen Borger-Odoorn
In onderstaande tabel staat achter de naam van de deelnemende politieke partijen het aantal stemmen dat in 2006 in de gemeente werd
verkregen, gevolgd door het percentage van alle uitgebrachte stemmen in Borger-Odoorn op die partij. Daarachter ter vergelijking de
gegevens uit 2002. Tussen haakjes de vermelding van de zetelaantallen.

En vanuit de dag- en weekbladen
en via radio en televisie hebben
we over de politieke verschuivingen vernomen. Meestal waren
dat gegevens over landelijke
trends, stemgedrag in steden en
provincies en hier en daar was
het voor de media interessant om
met wat gedetailleerder berichten
over de brug te komen. Delfzijl
voorop, maar ook Landgraaf en
Bergen op Zoom bleken boeiende nieuwsitems.
In dit verslag zullen we het in
hoofdzaak hebben over ons eigen
stembureau, althans hoe daar is
gestemd en wat onze bijdrage is
geweest aan de samenstelling
van de (inmiddels op 16 maart
geïnstalleerde) nieuwe raad. Aardig om te weten dat in BorgerOdoorn 20.541 personen zijn opgeroepen, dat er daarvan 12.683
gebruik hebben gemaakt van hun
stemrecht; dat is 61,7%, iets
meer dan 4 jaar geleden toen
59,2% van de opgeroepenen naar
de stembus kwam. In Buinerveen
kwam dit keer 57,2% op, oftewel
468 van de 818 die een stempas
hebben ontvangen. Noot: Er
treedt een iets vertekend beeld
op, omdat we niet weten welke
bureau-19-genodigden elders in
de gemeente zijn gaan stemmen.

Borger-Odoorn 2006
Partij:

aantal

perc.

PvdA

4827

38

Gemeentebelangen

2122

VVD

Borger-Odoorn 2002
aantal

perc.

(9)

3364

28

(6)

17

(3)

2567

21

(5)

1796

14

(3)

2140

18

(4)

CDA

1693

13

(3)

1967

16

(3)

D66

633

5

(1)

1319

11

(2)

Christenunie

742

6

(1)

707

6

(1)

Groenlinks

798

6

(1)

Stembureau 19 naar partijen
In de tabel hierna de gegevens per partij, maar dan uitsluitend gebaseerd op de uitgebrachte stemmen in het stemlokaal van Dorpshuis
Buinerveen. Om naar dit stemlokaal te komen, zijn uitgenodigd de
stemgerechtigden die in Buinerveen wonen én in het deel van NieuwBuinen grenzend aan Buinerveen tot aan de Drentse Mondenweg.
Ook in deze tabel weer aantallen en percentages 2006 en 2002.
Stembureau 19 2006

Stembureau 19 2002

Partij:

aantal

perc.

aantal

perc.

PvdA

128

28

74

17

Gemeentebelangen

178

38

179

40

VVD

61

13

106

24

CDA

34

7

39

9

D66

6

1

25

6

Christenunie

19

4

22

5

Groenlinks

38

8

Blijft koffiedikkijken omdat nooit achterhaald kan worden welke
stemmers 2006 en 2002 achter de percentages zitten, maar VVDstemmers 2002 lijken omgezwaaid te zijn naar PvdA 2006, en GroenLinks 2006 heeft vast wat overgenomen van D66 2002. Stabiliteit is
het kenmerk van zowel Gemeentebelangen als ChristenUnie.

Pagina 24
Stembureau 19 stemmen op personen
Ongetwijfeld herinnert eenieder
zich dat grote vel papier waarop
alle kandidaten van alle partijen
met naam en/of voornaam en/of
voorletters in volgorde van 1 tot
en met zoveel, met vermelding
van woonkern staan vermeld.
Hierna volgen per partij de namen van de personen die in ons
stembureau stemmen hebben gekregen. De omvang van die persoonlijke politieke aanhang is
achter die naam opgenomen. Het
gaat hier uitsluitend over de resultaten 2006. Namen van mensen waarop niet is gestemd zijn
weggelaten.
PvdA, kandidaten en verworven
stemmen
Bureau
19
(+=verkozen)
Fien Heeringa
59 +
Jacob Bruintjes
29 +
Kees Dekkinga
4
+
Geert van Delden
2
+
Tammo Meedendorp 4
+
Gerrie Boneschansker 2
+
Peter Zwiers
2
+
Harm Bos
14 +
Henk Zwiep
2
+
Gé Koops
1
Helmieke Nieman
1
Jos Brink
1
Jan Wind
3
Annelies Arling
1
Sylvo Gaastra
1
JanWillem Kuipers
2
Gemeentebelangen, kandidaten
en stemmen bureau 19
(+=verkozen)
Henk van Benthem
24 +
Henny v.d. Veen-Kruit 12 +
Greta MeursingAldershof
9
+
Gerbrand Plat
44
Magda Söllner
5
Martin Snapper
73
Miranda Eshuis-

Dorpskrant Buinerveen
Pathuis
Henk v.d. Veen
Albert Schuur
Reind Middel
Wim Koops
Berend Kruit

Jan Reiling
Lidy Kuiper
Ilse Müller
Inge Zuidhoek
Robin Ketelaars

3
1
2
3
1
1

VVD, kandidaten en verworven
stemmen in bureau 19
(+=verkozen)
Wil Luchjenbroers
30 +
Roelof IJlenhave
3
+
Janny Hofsteenge
4
+
René Mensen
5
Willy Wollerich-Kole 7
Erik Huizing
7
Lucas Wolf
2
Albert Kuipers
1
Jan Ebels
2
CDA, kandidaten en verworven
stemmen in Bureau 19
(+=verkozen)
J. Alberts
19 +
G. Schuil
5
+
H. Braam
1
+
R. Tuin
4
+
J. Ketelaar
4
+
H. Hendriks
1
+
D66, kandidaten en verworven
stemmen in Bureau 19
(+=verkozen)
Jan Top
4
+
Gonnie Plaatje
1
Bert van Steijn
1

Afsluitend
De met een + aangegeven kandidaten zijn volgens de wettelijke
regels in de nieuwe raad gekozen. Alle plussen opgeteld vormen tezamen het hoogste publieke orgaan in onze gemeente; De
meesten ervan zijn inmiddels benoemd. De definitieve samenstelling van de raad hangt af van de
vorming van het College van
Burgemeester en Wethouders.
Volgens de huidige regels (als
gevolg van het z.g. dualisme)
wordt het tot wethouder benoemd raadslid opgevolgd door
de net niet verkozen kandidaat
van de partij waaruit de wethouder afkomstig is. Doorschuiven
dus. Op de definitieve samenstelling van de gemeenteraad wordt
volgende keer ingegaan, en, indien daarover meer bekend is,
komt ook de inhoud van de plannen van het nieuwe college aan
de orde. Dat is nuttig en leuk om
die eens te vergelijken met hetgeen beloofd is in de verkiezingspamfletten.
Martin Snapper

ChristenUnie, kandidaten en
stemmen in Bureau 19
(+=verkozen)
Koop Brandsema
9
+
Margriet StijkelKuipers
3
Harm Kloppenburg
2
Els Middelbos-Oving 5
GroenLinks, kandidaten en
stemmen in Bureau 19
(+=verkozen)
Hans Marskamp
Jimke Nicolai

22
1

+

1
6
2
2
4
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Drenthe in cijfers
Inleiding
Eind vorig jaar kreeg ik het provinciale boekje ‘Drenthe in cijfers’ (2004) onder ogen. Ruim 90
bladzijden informatie over onderwerpen als bevolking, wonen,
onderwijs, bedrijven, milieu, enzovoorts. En dit keer extra een
themahoofdstuk over veiligheid.
Toegespitst op onze gemeente en
zo mogelijk ook op onze woonomgeving valt er getalsmatig
weer veel te ontdekken. Voor de
lezer die vergelijkingen wil maken met zo’n 2 jaar geleden, die
raad ik aan De Dorpskrant Buinerveen van april 2004 erbij te
pakken.
Bevolking
Van de ruim 16 miljoen inwoners in Nederland wonen er
882.000 in Drenthe en daarvan
telt Borger-Odoorn er 26.360;
Nieuw-Buinen heeft bijna 5000
inwoners, Buinerveen net iets
meer dan 400. Er wonen in onze
gemeente 1250 allochtonen,
waarvan 570 afkomstig zijn uit
EU landen, 202 uit Indonesië, 46
uit Suriname en 48 komen uit het
voormalig Joegoslavië. Afghanistan en Somalië leveren elk 1
inwoner en verder komen er 3 uit
Marokko en 19 uit Turkije.
Uit het totaal van 26.360 inwoners zijn 10.669 huishoudens samengesteld, waarvan 8.279
meerpersoons zijn en 2.390 eenpersoons. En de meerpersoons
huishoudens onderverdeeld naar
‘zonder kinderen’, ‘1 kind’, ‘2
kinderen’ en ‘3 of meer kinderen’ zijn becijferd op 4.094, respectievelijk 1.601, 1.957 en 627.
Het gemiddeld aantal personen

per huishouden is 2,46, op Midden-Drenthe (2,47) en De Wolden na (2,54) bijna de hoogste
van de provincie. Die scoort
2,38, het gemiddelde in Nederland is 2,28.
Wonen
In Drenthe staan bijna 198.000
woningen, onze gemeente heeft
er 10.750. De meeste huizen
staan in Emmen (45.430), de
minste in Westerveld (7.690).
Voor wat betreft de verhouding
‘koop’ en ‘huur’ in onze gemeente: 71% koopwoningen
tegen 29% huur. Provinciaal
zijn die percentages 87 en 13.
De gemiddelde woningwaarde
voor berekening van de Onroerend Zaak Belasting is in Borger-Odoorn € 122.000,- . De
gemeente Westerveld zit op €
161.000,- en is daarmee de topper in Drenthe. Assen heeft een
gemiddelde woningwaarde van
€ 99.000,- en is daarmee de
laagste. Voor de provincie
Drenthe respectievelijk Nederland liggen die waarden op €
118.000,- en € 134.000,- .
Onderwijs

Onze gemeente heeft 22 basisscholen, waaraan ongeveer 2.600
leerlingen primair onderwijs volgen. Van die leerlingen voldoet
85% aan de norm van zogenaamd gemiddeld leerlinggewicht. Bijna 15% ‘weegt’ iets
meer doordat er een relatie is met
ouders met een laag opleidingsniveau. Als het gaat om de kwaliteit van onderwijs is het handig
om te kijken naar de CITO toetsscores: De z.g. standaard score in
Borger-Odoorn is het laagst van
alle Drentse scholen, te weten
532,9 , goed voor het volgen van
de gemengde/theoretische leerweg (vroegere MULO / MAVO).
Vergeleken met de andere Drentse gemeenten scoren onze scholen helaas ook niet bijster op
‘Taal’, ‘Rekenen/Wiskunde’ en
‘Studievaardigheden’. De ware
Drentse studiebollen wonen in de
gemeente Westerveld of gaan
daar naar school. Misschien gaat
het vergelijken van die cijfertjes
niet helemaal op, maar in Westerveld is het werkloosheidspercentage 0 (nul) en in onze gemeente is dat ongeveer 6,3. Zo
gezien is een goede school toch
een basis voor werk.

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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Werkgelegenheid
Onze gemeente heeft bijna 6.000 inwoners regulier aan het werk in diverse bedrijfstakken. In het overzicht
hieronder ziet u per branche het aantal werknemers met tussen haakjes () het aantal vestigingen/bedrijven
waar zij werkzaam zijn. Ter vergelijking zijn een tweetal buurgemeenten in het overzicht opgenomen.
Werkzaam in
Land- en bosbouw, jacht
Industrie / Nutsbedrijven
Bouwnijverheid
Handel / / reparatiebedrijven
Horeca

Borger Odoorn
866
(424)
559
(67)
1036
(168)
849
(328)
307
(93)

Aa en Hunze
775
(383)
475
(81)
459
(130)
1167
(283)
401
(126)

Westerveld
820
(416)
355
(62)
733
(130)
583
(218)
399
(124)

Vervoer / opslag / communicatie

137

(42)

257

(44)

185

(31)

Zakelijke diensten
Overige diensten

979
1243

(285)
(274)

592
2110

(295)
(265)

661
3279

(225)
(225)

Gegeven het belang van de landbouw en veestapel in ons gebied,
immers 73% van de gronden is in
gebruik bij die sector, is het vermeldenswaard dat bijna 700 personen als reguliere arbeidskracht
daarin werkzaam zijn. In de z.g.
toeristische sector van onze gemeente werken circa 435 personen.
Recreatie / Toerisme
De gemeente Borger-Odoorn
heeft heel wat te bieden voor het
onderbrengen van gasten. Zo’n
35 hotels en pensions die bij elkaar 550 bedden voor de gasten
in gereedheid hebben, voorts bijna 700 recreatiewoningen (=
3.400 bedden), 8 groepsaccommodaties (700 bedden) en 25
kampeerterreinen met 600 vaste
staanplaatsen en 1.600 plaatsen
voor de komende en gaande
kampeerder. In Buinerveen is
‘De Paardetange met circa 50
toeristische plaatsen op jaarbasis
goed voor enkele duizenden
overnachtingen. Alle accommodaties bij elkaar leveren ruim 1
miljoen overnachtingen op en
daarmee de batende Euro’s en

daarachter uiteraard de al dan
niet vaste werkgelegenheid; Er
zijn 435 banen van 12 uur per
week of meer in deze branche.
De belangrijkste dagattracties
in Borger-Odoorn trekken vele
bezoekers. Om te beginnen bij
‘ons’ Keramisch Museum Royal Goedewagen, dat leidt per
jaar tussen de 6.000 en 7.000
bezoekers rond, Museumboerderij Bebinghoes in Exloo ontvangt jaarlijks ook ongeveer
7.000 belangstellenden, het Hunebedden Informatiecentrum
zat jaren achtereen op circa
35.000 bezoekers, maar zal
door de vernieuwing en uitbreiding een keiharde groei te zien
geven richting 50.000 bezoekers per jaar. Absolute toppers
in onze gemeente zijn Kabouterland in Exloo, 85.000 bezoekers per jaar, en het Boomkroonpad in Borger spant de
kroon en haalt elk jaar meer
dan 100.000 mensen tussen de
touwen en bladeren.
Van de wat kleinere attracties
zijn geen getallen bekend, denk
dan aan de kleine musea, gale-

rieën, ateliers en siertuinen. De
gemeentelijke zwembaden zijn
nogal weerafhankelijk, maar per
jaar doorgaans toch wel goed
voor gemiddeld 40.000 bezoekers. Er zijn ook ‘attracties’ die
geen cijfers willen geven, helaas
behoort de ‘Naaidoos’ in ons gebied tot die categorie.
Milieu
Er worden tal van overzichten
aangeboden, waaronder die van
onderzochte bodemverontreinigingen (toenemend), afgeronde
bodemsaneringen (ook toenemend), normoverschrijdingen
nitraat in grondwater (25 – 50%
in ons gebied), mestgebruik per
hectare (neemt af) en aantallen
milieuklachten en afvalgegevens
per kilo per inwoner. Hierna alleen de 2 laatst vermelde onderwerpen.
De omvang van de milieuklachten in onze provincie is ontleend
aan de gegevens van de provinciale klachtenlijn en aan de reacties die bij de luchthavens Eelde
en Hoogeveen binnen komen.
Om met de geluidhinder door
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vliegtuigen te beginnen. Waren
er in 2000 nog 5.156 klachten,
dat daalde naar 2.116 in 2001,
1.798 in 2002, 1.067 in 2003 en
440 in 2004. Men mag er van
uitgaan dat infrastructurele en
vliegtuigtechnische maatregelen
aan die daling debet zijn, alsook
dat de vele klagers na verloop
van jaren hoorbaar resultaat boeken. Klagen helpt, zo blijkt ook
uit de andere onderwerpen/zaken
waarover onvrede bestond/
bestaat: Afvalstoffen (143>71),
bodemverontreiniging (15>17),

COLOFON
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luchtverontreiniging (128>92),
verontreiniging oppervlaktewater (25>14), algemene geluidhinder (151>112) en diversen
(162>28). Het eerste getal is
klachten 2000, achter het pijltje
die van 2004. Conclusie: Bijna
alom minder klachten. Geen
conclusie, óf er treedt in al die
sectoren verbetering op, dus
minder reden om je ‘boosheid’
in Assen, Eelde of Hoogeveen
te laten horen, óf de mensen
worden toleranter, vrediger of
zijn het klagen gewoon moe.

Soort afval

Vervolgens de hoeveelheid vuil
die wij afleveren. Gemiddeld in
Drenthe is dat ongeveer 600 kilo
per inwoner per jaar, het Nederlands gemiddelde staat op 550
kilo. In Borger-Odoorn is dat op
dit moment zo rond de 480 kilogram per inwoner. De onderverdeling naar (23 !) soorten afval
gaat hier wat ver, de omvangrijkste componenten volgen hierna,
de cijfers (kilo’s per inwoner in
vermeld jaar) zijn die van Drenthe 2001 en 2003 en BorgerOdoorn (B-O) 2001 en 2003.

Drenthe

Drenthe

B-O

B-O

2001

2003

2001

2003

Huishoudelijk

226

225

190

180

GFT

135

121

100

70

Oud papier en karton

76

73

70

78

Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram van Buuren

Grof huishoudelijk

50

45

55

52

Puin

36

30

25

20

Grof tuinafval

42

38

40

30

Houtafval

21

24

25

22

E-mail-adres :

Resten verbouwingen

12

10

16

14

Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

(x 1000 Kg)

brammes@hetnet.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Bram Riensema
Jos Driessen
Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232

Praktijk voor klassieke Homoeopathie
H. Haaijer
Noorderdiep 52
9521 BE Nieuw-Buinen

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

Email
info@dehomoeopaath.nl
Internet www.dehomoeopaath.nl

Consulten volgens afspraak.
Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur.
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Ons gemeentebestuur vraagt zich
af waar die drastische vermindering van het aanbod afval toch
vandaan komt. Een te staven antwoord is er niet, maar de gemeente zelf wilde met de invoering van ‘diftar’ (zeg maar: betalen per kilo) de aanvoer van vuil
flink beperken. Dus; Koekje van
eigen deeg ? ! Niettemin zijn er
wel ’n paar suggesties. Papier
naar de school of vereniging,
lompen en oud ijzer volgen dezelfde weg, verbouwingsafval
gaat ‘gratis’ mee met aannemer
of klussenbedrijf, groen en gft
verdwijnt in de compostbak, puin
komt via een container bij een
puinkraker terecht, wit- en bruingoed gaat terug naar de leverancier (verwijderingsbijdrage !), er
wordt méér bewaard voor rommelmarkten, tweedehandshandel
en het z.g. kringloopcircuit. Enfin, niet zo verwonderlijk dat er
minder in Wijster terecht komt,
maar verbazend dat ze dat op het
gemeenthuis nog niet door hebben.
Veiligheid
Dit hoofdstuk begint met de resultaten van buurtonderzoeken
naar het vaak (of zelden) voorkomen van vermogensdelicten,
dreigingen, verloedering en verkeersoverlast. Over de vermogensdelicten (o.m. diefstal van
fietsen en woninginbraken) is de
Drent van mening dat die sterk
afneemt; De diefstal uit auto’s
neemt iets af. Dit spoort met wat
de rest van Nederland ervaart.
Ook feitelijke bedreigingen, zoals lastig gevallen worden op
straat, geweldsdelicten en drugsoverlast zijn vanaf 1995 tot nu
toe minder geworden. Dat gaat
meestal anders bij andere aspecten van verloedering; Bijvoorbeeld de overlast door groepen

Dorpskrant Buinerveen
jongeren neemt toe, ook de ergernis over rommel op straat,
vernieling van staartmeubilair
en hondenpoep op straat, fietspad en zelfs over drolletjes in
gemeentegroen. Als het gaat
om bekladden van muren en
gebouwen, dán zijn we toleranter geworden. De onderzoeksresultaten naar deze aspecten sporen gedeeltelijk naar die van
Nederland als geheel: Overlast
door groepen jongeren en rommel op straat worden elders
vrijwel onveranderd negatief
ervaren.
Bij verkeers(on)veiligheid is
een verband gezocht tussen
Drentse verkeersintensiteiten
en ongevallen op provinciale
wegen. Dat verband heet risicofactor en die factor geeft een
aanwijzing naar de kans om bij
een ongeval betrokken te raken.
Voor die soort van wegen in
onze provincie geldt een risico
van 3 tot 21 %. Het gaat bij ons
vooral om de Drentse Mondenweg en de N74 Nieuw-Buinen
– Borger – Beilen.
Samen met de NAM is de kans
op een aardbeving in Drenthe
onderzocht. Tegen de achtergrond van de z.g. Mercallischalen ( je voelt het, opgehangen
voorwerpen slingeren, klokken
blijven stilstaan) en Mercallischaal 6 (schrikreacties,
omvallende voorwerpen in
huis, bewegende bomen, beschadiging van huizen) is een
kaart gemaakt met daarin gebieden met ’n verhoogde kans
op een aardbeving. Voor de inwoners van Borger-Odoorn is
er sprake van een klein risico.
Hooguit dat Klijndijk en
Odoornerveen eerder in aanmerking komen voor een beving in de mate van schaal 6.
Familieleden woonachtig in

Emmen en omgeving, die wonen
ten noorden van Coevorden en in
het gebied tussen Meppel en
Hoogeveen, in Rolde en in Roden, zij mogen gewaarschuwd
zijn. Als er beweging komt in
onze aarde, dan zijn de mensen
daar eerder en steviger aan de
beurt.
Tenslotte de verkooppunten van
vuurwerk. In Drenthe voor meer
dan de helft gehalveerd (van 142
in 2004 naar 65 in 2005), Borger
-Odoorn doet aardig me met het
‘inleveren’ van circa tweederde
van de vuurwerkwinkels. De beste jongetjes uit de klas zijn Emmen (van 38 naar 14), MiddenDrenthe (van 10 naar 2) en
Noordenveld (van 10 naar 1).
Afronding
Wat zeggen cijfers, opsommingen, vergelijkingen en statistieken ? Het is doorgaans moeilijk
om zomaar direct conclusies te
trekken. Per jaar, maand, week,
soms per dag veranderen er zaken, opvattingen, regels en dergelijke. En wanneer is er gemeten, ondervraagd en gerapporteerd; wie zijn wanneer en hoe
benaderd en vul dat verder maar
in. Maar blijft: Meten is weten.
Bij grootschalige plannen en bij
het voorbereiden van plannen
voor de wat langere termijn is het
beslist handig en verstandig om
ook te kijken naar de wat hardere
gegevens. Tja, … en dat zijn
nogal eens … c i j f e r s !
Martin Snapper

