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Problemen met woningboaw uchter
Hoofdkude

Vertraeing ? Uitstel ? Anders ?

Kaonen ?

Het bouwplan Nijhuis in de ok-
sel Hoofdkade - Zuiderstraat
heeft enige averij opgelopen.
Zoals in de vorige editie van
deze krant vermeld, zou de for-
mele bestemmingsplanproce-
dure direct na de zomen'akantie
worden opgestart. Dat lukt niet.
Er treedt vertraging op of het
hele plan gaat van tatèl. Een
provinciale commissie die be-
stemminssplannen beoordeelt is
van mening dat op grond van
iets te enthousiast gemeentelijk
rekenwerk er zorvel in Buiner-
veen alsook in de gehele ge-

meente teveel rvoningen zouden
komen. Het op één hoop gooien
van eerder vastgestelde en geac-
cepteerde woningbehoeften
Nieuw-Buinen en Buinerveen
gaat volgens clie commissie
zonder meer de eerder bere-
kende noodzakelijke groei van
Buinerveen te boven. Die groei
had de provincie eerder in het
P.O.P. (Provinciaal Omgevings
Plan) vastgesteld. Gelet op re-
cente nieuwbouw op sommige
plekken in ons dorp, zou er nog
planologische ruimte zijn voor
het realiseren van hooguit 6

woningen tot 2010. En dat is
iets anders dan 59. Zo bedacht
ook die ambtelijke commissie
van de provincie. Blijft even
afrrrachten of de gemeente

daarop zal reageren. Misschien
gaat Borger-Odoorn toch het ge-

vecht met de provincie aan om
de ontwikkelde 59 Nijhuis wo-
ningen hoe dan ook te bouwen.
Zo ntet, dan volgt Buinerueen
vooralsnog het groeiscenario
van het P.O.P.: Een dorp met
een paar huizen meer. Vanaf nu
tot 2010 plusminus een half huis
per jaar extra.

Marlin Snapper
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AKTIVITEITEI\INENOMHETDORPSHUIS

AKTIVITEITENCOM-
MISSIE

23 sept. Bingoavond
Aanvang 20'00 uur

18 nov. Bingoavond
Aanvang 20'00 uur

9 clec. Kerstmarkt
van 13.00 tot 16'00 uur
Deelnemers aanmelden

tot l-12-2000 bij:
T. Boekholttel'212869

Ideeën zijn altiid welkom'

Aarzel niet, neem contuct oP

m et rl e sktiv it eit en c o mmis s ie'

BINGOOOOOOOOH !!!!!

1e Ruben van Diermen 152 cm

2e Robert-Jan Keur 146 cm

3e Joel'van Diermen 115 cm

891 cm
835 cm
601 cm

Visweclstrijctgeorguniseercleloordescltuutsverenlgmg
Buinerveen

Ja,UleesthetgoeddeschaatsverenigingBuinerveenorganiseerde

"í 
iitfi e"n vilsw"dstrijd op de ijsbaan voor jong en oud' Velen

hadden er naar uitgekelien àr, op 1 juli was het zover, zouden ze wil-

i"t Uf"" en hoe dik zouden de graskarpers wezen' Nou het eerste

*u, prirou, de vissen beten goed en de graskarpers waren van het

g.iruf,", dat je goed materiaál moest hebben om zo'n ding op het

droge te krijgen, rn'ant er zijn nogal wat snoeren gesneuveld' zelfs

een hengel kon het gewiciriniet hebben en brak in tweeen. Er deden

23 personen mee .rit tt mooiste u'as dat iedereen een of meerdere

vissen heeft gevangen'

De uitslag was als volgt:

In totaal werd er door 23 r'issers 6716 cn vis gevatlgen'

Voorzitter wubbels reikte om 1g.00 uur de prijzen r.rit en iedereen

was tevreden over deze dag'

Ze warcnzo tevreden dat er stemmen opgingen oln nogmaals een

wedstrijdteorganiselenenrvelopl5juli.diedagdedenerS4per-

Kinderen

De clikste vis werd gevangen door A Kwaak 54 cm

Volwassenen le Kobus Uchtman

2e lvl Wiendels

3e Rene van Diermen

sonen mee hiervan de uitslag:

Kinderen 1e Gustaaf Klein

2e Joe.v van Diermen

3e Ruben van Diermen

Volwassenen 1e Wesle-v lt'íaatje

2e Egbert Hoetjer

3e Geert Boekhoit

Dediksteviswerddezedagge\.angendoorA.Kreef\5lcm.Almet
al waren het enkele prachtige dagen en \\-eer gingen er stemmen op

om het nogmaals t. ïtguttii"n' tlooral voor de jeugd die vissen wil

leren kan zijn hart opháen. \\-ant vis rvordt er vast en zeker gevan-

gen. Het bestuur steit voor om na de grote vakantie nogmaals te

luun uirr"n. de data worden door posters bekend gemaakt'

19'l cm

168 cm
l18cm

685 cm

615 cm
555 cm.

Het Bestuur Schaatsvereniging Buinerveen e'o'
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Millenniumfeesí BuinerveenNieuw Buinen s uccesvol verlopen

Beter laat dan nooit

Augustns 2000 is al weer ver van
Nieuwjaar, dat de rneesten van ons
waarschijnlijk al 8 maanden gele-
den hebben gevierd. Maar toch,
dat het dorp zeker aandacht zou
besteden aan het binnengaan in de

reeks van \i/eer eeus dr"rizend jaar,
dat was al heel vroeg duidelljk. Zo
ontstond er eind 1999 een Millen-
nir:mcomité, een kleine aanstu-
rende organisatie met feestelijke
plannen. In de vorige Dorpskrant
stond zowaar in kleurendruk de

uitwerking varr die plannen: Wat
leul<e dingen voor de jongere
jeLrgd, een barbecue bij het dorps-
liuis en verder aanleunen tegen de

volleybaldag van NOAD. In de-
zelfde kleLrrenfolder rverd duide-
lijk gernaakt dat voor dit feest
naast het gemeentebestuur ook tai
vau bedrijven de portemonnee
hebben getrol<ken. Een fr"aaie lijst
met begunstigers, waarin helaas de

grootste geldverstrekker niet werd
opgenorllen, n.l. Plaatselijk Belang
Buinerveen/gedeelte Nieuw-
Buinen.

De clag zelf

Zoals dat een beetje bij een offi-
ciële feestelijkheid past, werd be-
gonneu met een toespraak door
mevroLrw Olga Spijkerman. In
lraar betoog zaten twee thema's:
Een. het is feest, dus maak dan ook
Íèest. Twee, geen feest zonder
geld, dank aan allen die dat scireu-
tig hebben aangeleverd. Waarbij
drie keer een aai over de bol van
Plaatselijk Belang. Daarna een

overziclrt van de activiteilen van

de dag: Oplaten ballonnen, spelen

op luchtkastelen, enkele kerrnisat-
tracties, voorstellingen van theater
Muzemuis, hét toernooi en de bar-
becue. Met het aan de wind prijs-
geven van haar ballon, was de ope-
ning van de millenniumdag een

feit.

Ballonnen in fraaie kleurerr en

voorzieir van naarrkaartjes. rvel

zo'n zestig gingen er de lLrcht in.

De ureesten zochten snel grote
hoogte, de noordwestelijke u'ind
dreef ze lichting fuIr-rsselkanaal.

Enkele ballonnen lieten het afwe-
ten, die lvareu niet eens de ILrcht in

te duwen, eu een paar nesteldeu

ziclr als boornklevers nreteen in

takken en kruinen. Kinderen die
zulke ellende niet op hun schou-
ders konden torsen, kregen spon-

taan een herkansing. En daama
kon er toch r.veer gelachen worden.
Dat konden ook Marian, Willy en

Bea, want zij reageerden heel
spontaan op de oproep 'Jongeren
en wie zich jong voelen" en daar-
mee kozen zij ook het luchtruim.
Missclrien dat de redactie mag ho-
reu waar de ballonnen geland zijn
? Graag.

Het volleybal. Dat heeft aan een

zijden draadje gehangen. lmmers
tot om en nabij de aanvang van het
toernooi regende het. Op zich aI

niet [euk, maar spelen op het
gladde gras zoll ook risico's ople-

veren. Na goed overleg uret alle
tearnleiclers besloot de voorzitter
van NOAD. Jos de Craai het
sportspektakel tocir af te dur.r,en.

En rnaar goeC dat hij die kloeke
besiissing naln. \\'ant vrijwel de

rest van de dag bleef het droog,
zelfszagde zon afen toe kans zich
door het durrne woll<endekje heen
te priemen. Dus gaandeweg wer-
deu de spelcondities beter en veili-
ger. De vijfïien deelnemende
teams werkten zichzelf in een
rangsclrikking, waarbii Lriteraard
sclrerp gelet werd op de topploe-
gen van vorige edities van dit stra-
tenvolleybal: Diep Triest en het
Wilting Team. En in cle f-inaleu,ed-
strijden waren deze forrnaties er
natuurlijk bij. maar rnoesten hun
meerdere erkennen in de Stienbar-
gies, een stel getalenteerde r.olley-
ballers met''frngerspitzengefiihl"
uit de familie Steenbergen. De
tweede plaats \\ as \.oor Diep
Triest. u'innaars in i998 en 1999,
en die grepen daarmee naast het
behouden van de *'isselbeker. Het
\\'ilting Team uerd dit jaar derde,
het Springerteam vierde. De plaat-
sen r ijf tot en met negen waren
voor Zuiderstraar- l. de Ki..ineman-

!'rn'olg op pogina 5)
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De jettgd maakte gretig gebruikt,ar," de springkussens
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Op maandagrniddag 19 juni leek
de heisa in Buinerveen compleet.
Ter hoogte van de kemenscheiding
Nieuw-Buinen en Buinerveen
werd de doorgaande weg volledig
afgegrendeld. Van 3 tot 6 uur zal
de zaak daar dicht. Met veel
moeite kon een enlcele slimme au-

tornobilist er zich uog wel door-
wurmen, niet altijd zonder gevaar
voor de actievoerders, demonstre-
rende jeugd, rnenseu op het fiets-
pad en anderc belangstellenden.
Doel van de blol<kade is duidelijk:
Opnieuw en op een andere manier
pLrbliekelijk aandacht schenl<en

aan de ongevraagde patiëntenop-
rr"riming in onze regio. Het verhaal
is bekeud, de heren eu dames me-

dici besloten als een bedrijfskLrn-
dig goed geschoolde boer om het

vee tijdig te verweideu, geen koe
die erom vraagt, maar dan toch
lraar naar die andere wei I Die koe

wordt niet boos, immers verderop
is er wel meer gras. Maar voor de

patiënten van rllevroLtw Brunger is

er verderop, ja veel verderop, een

onbel<ende nlevrollw of rneneer
die de zorg overjouw binnenste eu

buitenste zolraar even zal overne-
tlen. Een vreenrde gang van zaken
al je bedenkt dat het om het rege-
len van de z.g. waarnerning gaat.

De actie "BLrinerveerr dicht voor
Bruuger" is overigens ook heel
serieus genoulen door het gemeen-

tebestuur en de politie. In de om-
geving werd voor omleidingroutes
gezorgd en op de plaats van de

bloltkade werd door de
"BLtinerveense politie" een oogie
in het zeil gehouden. Echte proble-
men deden zicli niet voor, met
Lritzondering van eelr hoog van de

toren blazende medewerker vall
S imon Berends, d ie kenbaar
nraakte dat dit grapje zijn baas f
90,- per uur kostte, en nog wat
niets inhoudende dreigementen.

Buinerveen dicht voor Brunger

Iets anders van karakter, maar niet
nlinder bont maakte het een chauf-
fenr van een chique personenauto.

Die vroeg de lokale politiernan of
hij met zijn auto over lret fietspad
mocht, waarop het bevoegd gezag

alleen tnaar zei'. "Dat vraagt u aan

mij ?"

Velen zullen zich afvragen wat de

resultaten zijn van zo'r'r opzienba-
rende afsluiting van de straat bij
Buinerveen. De medici reagerell
als een blol< beton, geen beweging
iu te knjgen. daar is geen enkele
vonl van fysiotherapie op los te

laten. Zelfs het rrasseren via de

krauten, radio en televisie heeft
geen beweging kunnen brengen in

het standpuut van de regerende
artsen. Ook het hougergevoel van

rlevrouw v.d. Burg heeft niet
gestirrruleerd onr een graantje varr

de onrust nlee te pikkeu. eveumirr
de serieuze oproep van Plaatselijk
Belang orn die vreemde en lrare

bes lu itvorrn ing te herover\\'egeu.

Zo is de stand van zaken op 5 juli.
Sindsdien halen hLrisartsen rvel va-
ker de krant met hun eigen proble-
tnen. Ze raken or,eru'erkt. de beta-

ling schiet tekort. veel stress en

agressie in de artsenpraktijk. stu-

dies over slimrne rveekendregelin-
gen eu eirrdeloos -gesteggel ol'er
het toestaan van de apotheek bij de

plattelandsdokter aan hLr is. Dichter
bij huis en \.\.ai de pers niel te

weterr kwam: Op woensdag 2 aut-

gusttrs viel eerr nreisje uit een

speeltoren van de Telgentuin ach-

ter de OBS-75. Resultaat: een paar

gecornpliceerde breuken, veel

bloed en hier en daar wat losse
huid. En natLrLrrlijl< viel het wichtje
precies in de periode dat mevrouw
Brunger (eindelijk) eens op vakan-
tie kon. Dus w,erd een beroep ge-
daan op de dienstdoende waame-
mer, dokter H. Srneenge uit Stads-
kauaal. Hoe er ook op diens l<omst
naar Nieuw-Buinen (Telgentuin /
OBS-75) werd aangedrongen,
deze huisarts verdomde het ge-

wooll om te komen. Ten einde raad
werd het alannnummer ll2 ge-

beld, en jawel even later verschijnt
een ambulance die het arme en

errrstig gekwetste kind uaar het
Refajaziekenhuis brengt. Voor het
meisje is het verder een story met
een goede afloop, aan oproep en

gebruik van de anrbulance hangt
een kostenplaatje vau 0llgeveer
800 gulden, en dol<tel Smeenge
heeft nooit meer iets van zich laten

horetr. Mijn iritnodiging (in trvee
pogirrgen d.d. 30-B--i.1.) orn erover
te praten werd ooli afgewinipeld.
Een ivorelltoreudokter van de
\\'aanreelrgroep Stadskanaal. Een
rl'algelijk r,ooruiizicht voor de

meusel.l Lrit Buinerveen. Een
trveede rveigeriug l'anuit Stadska-
naal betreft een lroogst iroodzake-
lijk visite aan een lrevrouw in Bui-
nerveen, die zich nog niet had la-
ten overschrijven naar eerr arts irr

Borger. Antwoord: "Jamrner maar
helaas, r-r had zich nraar moeteu
laten uitschrijven bij Brunger', il<

kom niet naar Buiuerveen !" Enfin.
over wat voor soort voorr"ritzicht
had ik het zo-even ? Wordt ver-
volgd.

KAPSALON YVONNE
Tientjes goedkoper

Zure permanent kort haar voor maar f. 80,00 Organisatie Reiki-weekenden
Knippen f. ló,00. Tel (0599) 212500. Egyptic Healing

Verkoop etherische oliën en wierook

Marïin Snapper
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Bedrijvig Buinerveen
Deze keer nam onze verslaggever Martin Snapper een kijkje in de keuken van

het jongste bedriif van Buinerveen: Bouwbedrijf lïrubbels

In gesprek met Gerard, Gert-
Jan en Rommy Wubbels

In Buinerveen en Nieuw-Buinen
zijn dit geen onbekende namen.
Vader Gerard heeft een naam op-
gebouwd in de ruim 3l jaren dat
hij werkte voor aannemer Lutje-
boer, Rommy werkte 2 jaar voor
Plegt-Vos en Gert-Jan gedurende 6
jaar bij Hofstra-Hulshof. Met z'n
drieën vormden ze nogal eens een
gezelschap dat her en der aan het
breken en bouwen was. Voor de

familie Wubbels ontstond er een

belangrijk keuzemoment in hun le-
ven, toen bekend werd dat de 65
jarige heer Lutjeboer "de r.vinkel"
wilde sluiten en het dagelijkse le-
ven wat anders zov gaan inrichten.
Maar tegelijkertijd aan Wubbels
de vraag voorlegde het bedrijfover
te nemen en onder die naam de

zaak verder voort te zetten. Dat
betekende even nadenken, enig ge-

krab achter de oren en toch ook
maar eens thuis over praten.

Even nadenken

Hoewel Lutjeboer al wel eens eer-

der met Gerard over een voortzet-
tingsconstructie had gesproken,
werd in huize Wubbels onlangs de

hele operatie nog eens goed op al
z'n ins-and-outs bekeken. Immers
je stapt in een andere wereld. je
moet zelf de markt verkennen, je
bent eigen baas, je loopt mogelijk
meer risico en voor een degelijk
voortbestaan heb je de naam Wub-
bels hoog te houden. En bij de

diverse thuisfronten moet er *.el
brood op de plank blijven, aan-

dacht voor de privé-zaken en voor
het kunnen blijven uitoefenen van
hobby en andere liefhebberijen.

E n f in,
neemt u

van mij
aan dat de

hersenen
gepijnigd
zijn. Zo is

er nage-
dacht over
de ovêr;
namecon-
dities, de
juridische
bedrijfs-
vorm, de
globale
verdeling
van het ta-
kenpakket
en over
"hoe-
verder- ? "
als Pa

Wub be ls
over een

jaar of tien gezond en wel de AOW
indraait.

Nagedacht: bertrijf LuÍjeboer
wordtJirma ll/ubbels

Vader Gerard en de beide zonen
gaan een Vennootschap Cnder
Firma aan, beter bekend als een
samenwerkingsverband rvaarbij
gelijkheid van alle betrokkenen
voorop staat. Met andere woorden,
zo'n V.O.F. kent intern geer-r hië-
rarchische structuur, ma-ar stelt wel
regels aarr bevoegdlreden en ver-
antwoorclelijkheden vooral als die
derden aangaan. Daarbii te denken
aan bijvoorbeeld kJanien, toeleve-
ranciers en onderaanilemers. In de
firma is een globaie taalitoedeling
gemaakl, Gerard en Gen-Jai-l zul-
len zich hoofdzakelijk rnet het uit-
voerenC lverk bezigitoucien,
Romrnv tekent voor inkoop, calcu-
latie en overige a,li:riuistratieve
beslommeringen. Voor de typisch
boekhoudkundige arbeid heeft
Rommy zich van professionele
hulp verzekerd. Er is gestart met
de bedrijfsgebouwen, maehines en

voorraden van Lutjeboer. Hoewel
er bij dit intervierv niet over geld is
gepraat, mag men veronderstellen
dat er een lieve duit voor die over-
name zal zijn neergeteld. Met be-
trekking tot de z.g. goodwill zeg-
gen de vennoten dat ze hopen het
klantenbestand van hun voorgan*
ger te kunnen behouden. Met de
kanttekening: "Klanten kun je niet
kopen". En daarmee wordt een
realistische kijk op de toekomst
aangegeven, immers de V.O.F. zal
zelf aan de weg moeten timmeren
en zogezegd de boer op moeten.

De toekomst

VERBOUW
ONDERHOUD

NIEUWBOUW
RENOVATIE

MATEFIIAAL VERKOOP

ZUIDERSTRJAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEF()ON 0599-212603

BOUWBEDRIJF
WUBBELS



redd€us UIU€IAI

'elguelslud 4lt1:ee
Lloo uà uelcnpordslraltlelt4'ue>1
-e.rds;e à"reqlwq',rnoq e1ir1e3sq
:srelred JOr^ unq ]à171[ 'Jo]cesi\a.noQ

e;euor8a.r ep ur u€elslrn ue11nz s1e8

-llol^ unq Lroo,{Jêurng uJoï op }ll1
-uB.{ erp 'uosueut uene;pe8 ua e8rl

-pza3 leru Sutleourluo eïnol uee l€

[q tV i ue8uels uezrg 'ue8uelsdol

uen uêlaur LIo uêUoos do ue8h:1

]qclz sJepu€ ïl leoul êotl sJêuull
'ueqqeq lootrl opJo do ,,tunêsnlu,,
uftz ueozres llp [q 1ep uelo;ds
-a8ge p.re"reD leru suoo1 'eDIêlï

uêe uen ueï?LU troLI JOO^ UOUOUoS

plt ue,te 8ou >1oo pr"eJê]tÍl ']ueJI

-sd.rop ueFra ,r,tu uun orllpê uee ut

Jo/ue uep

-3lq)êeA\
ê[eU
-or?e; sp
Lil lpJo,{\
pleur
-aB reno
-Jê ]U.{\
ue]]el
-do uerle

UOOA\OD
'1doou1

^a -do

-]se^ uep

-JOA\ LIB€

((slrlH
uadg,,
r_t€A l-roos
uêê J€ep

pz I€^
-eB "reper
Lrl 'p_r0es

-rue8;oe8 Jlrpêq leq uen Suruedo
êlorogJo ueo 8ou rceleu llp rê lep
uole,^A e1 ruo SrpueH '((ueJn-prreJq,,

Ëeoue8 Joo^ ue?:rlz Jpz nrr

Jeu€A leLI roo^ ïooslB pteqssJs le^\
-oz JooA looqu;Ág 'l41e::uee alyez
-uool elstsel suerp sleqqn^A pr?r
-êD uee "leoqellnl utJee,r oloJ uee

loru sJee>l o1ïtp elelJ uae fiq;ee6
'ueEuunluo uhz eu;;q sle (.UBls
epueFerln,, ep ue'r plequs8eleB
Jel erp seftneepec :eed uee do 1qcr.r
-eB 8ou ïoo suo 'ue1urrn.ls3ft.lpeq

uê -Joolu"ï sp ur ua{êïe8puo;1er'l
?ou e,n ueqqoq s.rouleuJêpuo epue]
-JBls ozep 1eu ellerdsa8 1eq e51

arrolSaaJ

'e4 l>puutr3',,Áuluo;
1e.u el ïuECL, 'ue8ou êl Jnnqos

-Áqqoq êp ul nto Suttttulolsoo]
epuedol"loop ueà Jeeldoz Átuutog
uooz LteA ffi"r1 ed lue,n 'ellund
-lqcll uêo leut SutleJrepe LIos sue8l:

-àAO 'ueleJJolllc€ ]soolu derp;ep

-JOON leq uee ueJoJc€Jl. Uê ueJoloul

'ue8tnpeon opno LIue .(LltnêsnLu2,
ul-tz [q ]€ptuo ileq têq ut ufrd

sireeq uee lour 'ue11o;1eg pJeJeC

Joop sr Z leeJlsJêprn7 uee ?:lru
-o,{r eC 'ue}setr }seout pleq8rnels

spqqnll ítur.uoy ua p,u2..raD 'upf-uaD

-1e1sdo op u€A ua8urruruelseq era8

-êoJA êp Jê^o Lrena 8ou uale;d e6

l rno4staplnz
Suluoru aa dtnoqaïilnqafl

'ueqqoLl

?uer:oo,r hq.reup lcnpo;d unq uel
ploqrwql"eloq ue llellle,/v\I l"p uel
-em 1ft1eprnp !-Jq.reep ue1e1 s"rsuged

-slordsa8 erJp ellv 'p8eo,re8ao}

uepror plrluool ep uee seÍpueq

eÊrpueq erepue le,tt Je uftut"le]

e.le8ue1 le.a,r do lep ue peêlseqiln

uêpJo.,\r ueSSnlï ueA tlêlêpJepuo
epleedeq iep ln1 puullroon do letu
lnls uêIAI'ue.re.redo Stleqcsureyl
'J'O'A ep IlÀ\ 'u€I t€p 3ue1 oz

ua 1[rle8our Jonoz JooA 'set]u;ede.t

ua ueSur uo,tr

,/v\nOq/Kneltl
'ugStn,ttnoq
-;e.t e8rpuedlrn
ue -LIl ',ttnoq
-.le11 'erlenoueg
'[rêJe1r peo8

Ieorl Ifll"rop
-uozJe sleqqnlA
erJp êp ur.ree,\\

ue8ulp ep lour
ueeS"loop Il^\
soolpe€u Jeeul

Jo Lrrur sïêq

-qn^\ 'c'o'A
uro.r?s^l' uepeu
'Lrêp r.r r,tslee 1d
Seul lelu >1;e,rt

uoruoueSuee
ur ueïïr ls-reA
Llrlz wp ua?8ez

II.&\ use8le11

'>1o1ss;od àp uB^ ap8ezeS 1eq peo8

el Je €Eru uJuueï a7'sfttd rÍo yel
-lle,rrï êrtelêr ap do 1ft4 e"lelrJcnu

ueê ue^ rÊlnrrÊ ]ïreur eleuor8e-r

ap do ersrÀ unq '1e1r1e,r>1 :oon
1ue;e8 uuup eq3usJq êp ur 8nr,r

-?^Je ue deqcsueurle^ unH 'uêp

-p3J uêllnz at lêq ue^ lsse,rvre? 1eo,t
-aB puasraeqJà^o uee puoJnpuoon
Já sr ueluoue8 ueqqeq ue8rpuels
-J[êz êpuouur8eq s1e êz erp sleq
-qoq àlle hq 'uee8eS slr lqceu uee

Jê^o leru uhz s.rerueuJàpuo erJp eC

do >lhluoos.redpSoorJ Nlï eïle ueur
-leod qV JoïJe^.àpeur s,e8nr.rrer11

lep pu€ulêIu lee,^a llrJufiqcs.ree,lt
ug 'uetuo)ïe? 1qcr11eo,t leq Joo^ Jep

-uru le^t. ]qcrlle^\ sr ue1sr11[r1 uen
ue;ecnpo.rd Surlyelseq do 1eg ;ft.rp
-oqJêurturl suêrp l0u 0puorp"roA

ureqJêloq epeoS uoo lroo :e e8ur.l
-Jed\ JeïJe^/reqlnoq lep s,4Anêlu

uee8 1og 'u[rz pueleq [e^\ lez
ïerJqeJuouued4ep sye Suqqcuur
op ue looqcs ue^ o43unJ ec'lsrnq
sleqqn^N eurJrJ ep nu Jee^l Lrol

6 3ur3€dueêAJeurng lueDlsdJoc



Pagina 10 Dorpskrant Buinerveen

Sterke groei gebruikers vun Logeerkring Drenthe

Steeds nleer mensen maken dank-
baar gebruik van de Logeerkring
Drenthe. Het afgelopen jaar steeg

het aantal gebruikers met ruim der-
tig procent. De Logeerkring biedt
Íneusen met een verstandelijke
handicap logeeropvang bij gastge-

ziunen in liuis. Zo'n honderd men-
serr nraakten in 1999 gebruik van
deze Iogeervorm. Het gaat meestal

om kindererl, maar ook voor oude-
ren is plek. Coórdinator Herman
Hemmen brengt logieszoekende
en gastgezin bij elkaar. Hij meldt
dat het aantal verzoeken voor lo-
geeropvang nog steeds stijgt. "We
zierr een forse toename van het

aantal bemiddelingen in 1999 en

verrvaclrÍerr eeu verdere groei. ge-

zien de wachtlijsten voor de lo-
geerhuizen. We zien de drLrl< op de

l<ortdurende opvang toeriemen.
Daarnaast signaleren we dat loge-
ren in gastgezinnen steeds gewo-
ner wordt."

Met de groei van het aantal logees,

zou ook het aantal gastgezirtttett
rroetelr stijgen. "Helaas is dat niet
het geval", zegt Hemmen. "We
zijn dan ook actief op zoek naar
alleenstaanden. sarlenwonenden
of gezinneu die regelmatig een

weekend of een aantal dagen ie-

mand met eeu verstandelrjke of
meervoudige handicap te gast kun-
nen hebben." Op de vraag wat de

Logeerkring verwaclit van een
gastgezin, antwoordt Hernrnen:
"We hanterell twee uitgangspun-
ten. In de eerste plaats zeggen we:
Logeren is leuk. Daarnaast moet
eerr logé norrraal inpasbaar ziin op

het logeeradres. Het belangrijkste
is dat men wilomgaan met iemand
n'let een verstaudelijke handicap.
ln de omgang kan men begeleiding
en advies verwaclrten vanuit de

Logeerkring. Net als voor iedereen
is het ook voor iemand met een

verstandelijke handicap leuk orn

eens r:it logeren te gaan. Boven-

dien geeft het de ouders van de

betrokkene gelegenheid om op die
rnomenten activiteiten te onderne-
men uret de andere kinderen Lrit lret
gezin. Om logeergezin Íe zijn heb

.je geen opleiding of ervarittg Ito-

dig, wel entlrousiasrne. Het logeer-
gezin bepaalt bovendien zelf het

aanbod. Een voorwaarde is dat lo-
geergezin en loge goed bij elkaar
passen. Daar zorgen we voor bij de

bemiddeling."

De logieszoekenden zijrr uiterst
gevarieerd. De één redt zich gro-

tendeels zelf, terwijl een ander
rneer verzorging nodig heeft. Ool<

de leeftijden lopen sterk uiteen.
Overdag gaan de meeste van hen

luaar een dagcentrum, sclrool of
werk. Ze hebben één ding gemeen:

ze woneu allemaal nog bij hun

ouders thuis. Hemrnen noemt een

aantal voorbeelden. "Zo zoeken we

mornenteel bijvoorbeeld een gast-

gezin voor een vierjarige jongen,

die bU z'n moeder in Meppel
woont. Het gaat om eeu vrolijk
rnarrrreke dat nog rriet praat en in

z'n eigen rvereldje leeft. Hij houdt
van zingen en stoeien. De moeder
wil graag één weekend per maand

wat ruimte voor zichzelf. Ook zoe-

ken we een gezin voor een \.eer-

tienjarig rrieisje uit Zuídlaren. Ze
is vrolijl<, spontaan en heeft een

Iicht verstandelijke handicap. Ze
bezoekt een school voor speciaal

onderwijs en rvil graag een logeer-
gezin waar ze eenmaal per maand

terecht kan." Ook in vele andere

plaatsen in Drentlre zoeken \Ye en-

tlrousiaste nlenseu die graag lo-
geergezin willen worden.
Heeft u interesse of wilt u eerst

lneer weten? Neerr dan contact op
met de Logeerkring Drenthe, tele-
foon Spd-Drenthe (0591) 61 68 05,
vrageu rraar Herman Hernmen.

lYed. Bond vsn plntte-
Iandsvrouwen nÍd. Bui-

nerveen

De vakanties zijn weer voorbii en

nu gaan wij rnet goede nroed er

weer tegenaan. Onze eerste bij-
eenkomst begint op 13 september
aanvang 19.45u1rr. Deze avond
wordt verzorgd door Hennie Dal-
linga uit Briltil en Baft Beere-
boom uit Croningerr. Zif vertellen
over Argentinie en Chilli

Woensdag l8 oktober
eendagsbestuur

'Woensdag l5 november
JoLrlie v.d. Molen uit Assen
Diabetesvereniqing

Woensdag 13 tlecember
Kerstavond

Heeft U interesse olï een avond
bij te u,onen. Komt U gerust een

keertje langs Wilt U informatie
dan kunt U onze secretaresse bel-
len.

secr: Tineke Boekholt
Zuiderstrauí I h
9524 PG Buinerveen
tel:0599-212869

sGrríPPEF1-
fr-ansloor-f r-//=

(.R
GJ' --- 'L.GZuiderdiep 233 Nw. Buinen tel.212524
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door de kans op lekkages in de toekomst tot een minimurn wordt beperkt. Aansluitend is er in augustlls een on-
derhoudssch i lderber-ut u itgevoerd.

Alle overige werkzaamheden zullen in ieder geval niet voor oktober kunnen begiunen. Aanr.,arrl<elrjk waren
deze werkzaamheden in de zomermaanden gepland zodatze zonder gevolgen voor het verenigingsleven kon-
den worden r-ritgevoerd. Op zoek naar uitwijl<rnogelijkheden heeft het bestuur inmiddels contact gehad met de

voetbalvereniging Buinerveen en rnet de peuterspeelzaal. Beiden hebben zich constructief opgesteld zodat we,

nadat er in overleg met Wubbels een planning is opgemaakt, met individuele verenigingen afspraken kunnen

r.naken wanneer bepaalde ruirntes in het dorpshr"ris door werkzaamheden niet beschilibaar zijn. Hoewel het be-

sttrur er alles aan doet om de overlast door de verbouwing tot een minimum te beperken vraagt zij alle vereni-
gingen begrip voor eventuele ongemakken die hierdoor kuunen ontstaan.

Henk Bulder

Verkeersveiligheid in Buinerveen een kwestie van lange adenr

Het [<rLrispunt in Buinerveen is voor lret verkeer dat vanaf de Noorderstraat het kruispt"tnt nadert een stuk over-
zichtelijker en daan.nee veiliger geworden. Dit is te danlten aall een aantal bloembakken dat op aaudrang van

Plaatselijk Belang in overleg rlet de Gerneente is geplaatst op een deel van de parkeerplaatsen voor het dorpshLris

aan de Hoofdstraat. Berend Kruit, die dit probleern namens Plaatselijk Belang een aantaljaren geleden heeft aan-

gekaaft bij wethouders Van der Veen en Nijdam, kijkttevreden nu hij. genietend van zijn welverdiende rust, te-

rLrgblikt op de gang van zaken. Toch zit het hem uog niet lekker dat eeu van zijn andere suggesties ter verbete-
ríng van de verkeersveiligheid, het verlengen van het fietspad aan de Hoofdstraat tot aan het kruispuut, nog Itiet

is gerealiseerd. Dit fietspad hoLrdt bij voormalige slagerij Janu-v op zodat fietsers wordeu gedwongen tot gevaar-

lijl<e capriolen. Berend verwacht dat dit probleem pas wordt aangepakt wallneer de nieurve woniugbouwplannett
in Buinerveen worden gerealiseerd. fijdens de voorlichtingsavond over dit project werd door wethouder ruimte-
lijlie ordening op vragen over de verkeersveiligheid verwezen naar het nieuwe GVVP, Gerleenteliik Verkeers-
en Vervoerplan Borger-Odoorn. Op de kaartjes in dit plan komt heel Buinerveen echter niet voor', rretzorlirt dan

Drouwenerveen en Exloerveen. In de tekst wordt Buinerveen slecltts trvee keer genoemd, een keer in de opsom-

ming van buurtschappen en kleine kernen onder het hoofïstukje bevolking en een l<eer onder alle overige kernen

bij de categorisering binnen de bebouwde kom. Daaruit kan u'ordeu opgemaakt dat in eerste instantie alleen de

knelpunten worden aangepakt. Bij het inrichten van de 60 krn/h Lrur zones, waaronder ook de veerrkoloniën val-
len, hebben klachten van bewoners/belanglrebbenden prioriteit. Het is dus belangrijk dat Plaatselijk Belang blijft
klagen over de verkeersorrveiligheid van het genoemde fietspad opdat het straks bij de invr-rlling van het GVVP
in concrete maatregelen wordt vertaald.

Henk BLrlder

Lezing in dorpshuis 14 september sonvsng 20:00 uur

"Van hekserij tot altematieve geneeskunde"

Yvonne Bakker, kapster te Buinerveen, heeft in haar leven veel angst gekend. Met behulp van yoga oefeningen

lLrkte het haar niet daar vanaf te komen. Pas toen haar jongste zoon dezelfïe angsten ontwikkelde als gevolg van

identiteiten die hij zag,is ze intensief op zoek gegaan naar een remedie. Min of meer toevallig kwam zij in aan-

raking met Reiki. Dat vormde het begin val-l een lange ontr,vikkeling die zil doormaakte.

ln haar lezing zal ze u die ontwilckeling laten meebeleven en een tipje van de sluier oplichten over Reiki, Ramu

en Wicca-Hypnotl-rerapie. Daar waar in de middeleeuwen dergelijke praktijken als hekserij werden bestempeld

en als gevolg daarvan onschr,rldige menseu op de brandstapel terecht kwamen, is in de huidige haastige rnaat-

schappij meer begrip ontstaan voor alternatieve manieren om lichaam en geest in balans te brengen. Deze balans

tussen lichaarn en geest vormt immers een belangrijke voorwaarde voor de genezing van allerlei l<walen.

Henk Bulder
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COLOFON

Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis'de Viersprong'

tel:212813

Redactie: Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Fioving
Gea Jansen

Bram Riensema

Redactieadres:
Janny Hoving

Hoofdstraat 14

Buinerveen
tel:212446

Medebezorgers:
Berend Kruit
Berl Brinks
Geert en Tineke
Boekholt

Druk:
Middelj ans, Buinerveen

DORPSHUIS'DE VIERSPROI{G'
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"Vissers zonder vergunning" bij de ijsbuun vun Buinerveen.

Tot mijri 16d' jaar heb ik in Boven-
karspel gewoond. Toen nog een

klein lintdorp in de Streek tussetr

Enkhuizen en Hoorn. ln die pe-

riode maakt men zich, gelukkig,
nog geen zorgen hoe t.tten in va-

karities de lieve jeugd bezig moest

lrouden. En ik hoefde ook niet te
kamperen of naar het buiterrland
op vakantie want mijn ouders ken-

den geen vakantie. Ik denk dat ik
toen wel eens.ialoers ben geweesÍ

op vriendje Maarten-Boudewijn
Engwirda wiens vader dokter was.

Hij rnocht wel een paar weken rnee

op reis en na terugkomst mochten
we dan films van hun vakantie
konren zien. Tocli herinner ik me

niet me ooit verveeld te hebben.

Voor een kind is er zoveel span-

nerrds te beleven waar een volwas-
sene achteloos aan voorbij gaat.

Zeker aan de rvaterl<ant en bii de

lraven. Broel<erlraven heet de ha-

ven van Bovenkarspel. Die naafft,

Broekerhaven. herinnert aan de

voormalige Stede Broec, een

plaats rnet stadsrechten die liier in
vroeger eellwen heeft gelegen en

die evenals de grotere broers Enk-
huizen en Hoorn ook zo nodig een

haven moest graven. De gemeente

waarin Bovenkarspel is opgegaan

heet nu ook weer Stede Broec.
Deze Broeherhaven was in mijn
jeLrgd nog vrijwel alleen in gebruik
voor lret vervoer per vrachtboot
van consllmptieaardappelen van
West-Friesland naar Amsterdam.
In de zomervakantie was ik vaak in
en rond de haven te vinden. Wij
visten op paling of hielden zwern-
of duikwedstrijden in het rneters-

diepe water. Wel moesten we altijd
bedacht zijn op de komst van de

"pliesie" want met name het
zwemmen in de haven was verbo-
den en, in mijn herinnering, warell
politieagenten op de fiets vrij alge-
Íl1een aanwezig. We hebben me-

nigmaal moeten vluchten als er

weer een "pet" werd gesignaleerd.
De schipper van de "Stella Maris"
was eell vriend van mijn vader en

daarom mocht ik soms, samen met

een nee{e, meevarerl als lret schip

diepgeladen met kistett aardappe-

len naar Amsterdam veftrok. We

veftrokken dan omstreeks 7 tntr's
avonds en rnochten, zolang het nog

licht was, onder toeziclit van de

schipper ook rvel sturen. Als het

donl<er rr erd sliepen u e ilt een

kooi in het voorondel. r.naar we

werden tijdig ger'vekt als we over

het donkere u:ater van het IJssel-

meer Amsterdam naderden. De

verlichting van deze rvereldstad

was voor ons een adembenemend

schonrvspel. 's ntachts en in de

vroege lxorgerr u'erd het schip ge-

lost en weer met lege kisten ge-

vuld. 's Avonds \\aren u'e dau

weer thuis,
Tijdens één van die reizen zag ik in
de vooravond een aalscholver op

een boei zitten. De rogel liad de

vleugels Lritgespreid on deze te
drogen. "Daar heb je rveer zo'n
visser zonder l'ergunning" gromde

schipper Raukema daarmee dui-
dend dat deze vogel leeft van de

visvangst. De IJsselmeen'issers
van tegenwoordig berveren rvel dat

de aalscholver zoveel vis eet dat

hij mede sclruldig is aan de slechte

visstand van het lJsselmeer.

Als ik eerr brief ga posten of een

doos sigaren bij Breider ga halen
wandel ik graag met onze hond
door het Meras of langs de ijsbaan.
Soms tref ik daar een Ot en een

Sien aan die al keuvelend een hen-

gel hebben uitgeworpen om te pro-

beren een vis te verschalken. Maar
niet zelden heb ik deze zomer ook
de andere "vissers zonder verglrl'r-
nirrg" aangetroffen: vliegend, zit-
tend op de lichtrlasten die in het

water staan of wat verdekt onder
aan de oever. Aalscholvers hebben

de visvijver van Buinerveen ot-tt-

dekt en zich er vermoedelijk ook
van tijd tot tiid een maaltje verse

vis verschaft. Het grootste aantal

dat ik er tegelijk bij elkaar heb

gezien was 4. Ik denl<t niet dat de

vogels veel aal te scholven hebben

in ons Buinerveense binnennteer,
maar misschien is de uaam
"harperkaper" ook wel op deze

vogelsoorl van toepassing. Ik weet
niet zel<er of de vogels nog gere-

geld blijven komen nu de herfst
nadefi dus ik -uarandeer niet dat r-t

ze nog aautreft. rraar eelr wande-
ling door het Meras en langs de

ijsbaan is altijd leuk, met of zonder
aalscholvers. Voor oplettende
u'andelaars valt er dil<wijls wel iets

bijzonders waar te nemen. Vau
harte aanbevolen.

Wim Windt.

De nieuwe kíjk op schoomoken en lichoomsverzorging.

Voor verzorging van uw demonstrotie en ínformotie kunt u
terecht bij:

Morion Sibon
i:\
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Wat heb je nodig:

Oude kranten
Potlood
Lijm
Schaar

KRANTCONSTRUCTIES

Het geheime verblijf van Batman, een poppenhuis, een kasteel.....

alles makkelijk zelf te bouwen.

Een cor,r'bo1'hut is het eenvoudigst. Daarna rnaak je vanzelf andere

bouwseis.

Knip eerst een krant in repen. Neem een potlood en ch'aai de repen

erom heen. Lijm de rand vast op de ro1. Even laten drogen en dan het

potlood eruit trekken. Maak rolletjes van alle mogelijke lengtes. Van elke lengte een aantal. Lijm een

aantal rollen aan elkaar zodat je een soort "golf'plaat krijgt. Een zo'n plaat is het grondvlak van de hut

De zijwanden van de hut maak je ook van platen. De ramen en de

deuren maak je door op sommige plaatsen ruimte uit te sparen en

platen van korte rollen te gebruiken

Plak voor het dak telkens een rol links en een rechts. Piak

daarnahet dak op de hut.

Als je nog rolletjes oveÍ hebt, kun je nog

een tuinhek of een schutting maken.

Verfje hut in een mooi kleurtje

Zo kun je zelfs een heel dorp bouwen!!

!c''.\

Veel plezier!!


