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SIVO in Buinerveen 

Ook dit jaar waren weer diverse 

vlaggen zichtbaar van de SIVO 

in de omgeving van Buinerveen. 

De geel met rode vlag waarop 

duidelijk 2 mensen staan te dan-

sen staan als symbool voor het 

dansfestival in Odoorn, wat dit 

jaar voor de 20e keer is georgani-

seerd. Dit jaarlijks terugkerend 

spektakel speelt zich af in de 

week waarin 1 augustus valt, 

meestal week 31.  

Vorig jaar is al besloten om dit 

jaar weer mee te doen, het was 

tenslotte goed bevallen. Dit jaar 

viel SIVO in de eerste week van 

mijn vakantie, wat gunstig is zo-

dat ik niets hoef te missen.  

Maandag 22 juni is de bijeen-

komst gehouden waar bekend 

werd dat Roemenie dit jaar in 

Buinerveen en omstreken zou 

verblijven. Als het mooie weer 

meewerkt, wordt het weer een 

feest. 

Dinsdag 26 juli kwamen de 

groepen aan in Odoorn. Om 

ongeveer half 5 werden we ge-

beld met de mededeling dat de 

gasten gearriveerd zijn. Op naar 

Odoorn, naar de grote tent. 

Je weet niet wat voor gasten je 

krijgt dus dat is wel spannend 

natuurlijk. Na een danspresen-

tatie werden de gasten voorge-

steld aan de gastgezinnen. Op 

kosten van de SIVO werd een 

drankje genuttigd en kun je 

proberen te communiceren. Ge-

lukkig, onze gasten, Cristy en 

Draga, een jong 

stel van 25 en 23 

jaar oud spreken 

goed Engels. We 

vernemen dat de 

groep bestaat uit 

studenten waarvan 

zowat iedereen een 

andere studie doet. 

Het ijs is gebroken 

en na de introduc-

tie gaan de gasten 

met de gastgezin-

nen mee naar huis. 

Om de eerste 

avond het ijs nog 

verder stuk te ma-

ken wordt afge-

sproken om die 

avond samen te 

komen om onder 

het genot van een 

drankje en een 

hapje elkaar te le-

ren kennen. Het is inmiddels 

over zessen en iedereen begint 

toch wel trek te krijgen. De plan-

ning is om macaroni te eten, en 

gelukkig hebben de gasten daar 

wel zin in.  

Na het eten hebben de gasten ge-

doucht en om half 9 kwamen de 

andere gastgezinnen uit Buiner-

veen met hun gasten, de stoelen 

onder de arm. 

Het werd al gauw gezellig en 

omdat er muzikanten bij zaten 

met de instrumenten werd ook 

nog wat gespeeld. Dan zie je dat 

het best een gezellige groep is. 

Dat moet ook wel als je hoort dat 

ze samen 3 dagen in een bus on-

derweg waren om hier te komen. 

(Vervolg op pagina 3) 
Roemenie 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIE 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorps-

krant in 2004 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 uitzon-

deringen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover 

berichten we zo mogelijk bijtijds! 

 

Nummer 5   oktober 2004 

Inleveren woensdag 8 september  

Verschijning: eind september  

 

brammes@hetnet.nl 

De volgende activitei-

ten staan gepland voor 

2004: 

 

11 sep  Bingoavond 

  Aanvang 20.00 

uur 

24 sep  Playbackshow 

basis- school 

09 okt  Bingoavond 

  aanvang 20.00 

uur 

29 okt. Playbackshow 

voort  gezet onderwijs 

&   volwassenen 

13 nov Spokentocht 

  Aanvang 19.00 

uur 

11 dec Bingoavond 

Playbackshow 2004 
Je kunt je nu al opgeven voor de playbackshow op 24 sep-

tember. De kinderen van de basisschool  worden verdeeld in 

2 groepen, n.l. groep 1 t/m 4, en groep 5 t/m 8. 

Op 29 oktober is de playbackshow  voor voortgezet onder-

wijs en volwassenen.  

 

LET OP! Voor de datum van 29 oktober is een minimale 

deelname nodig van 10. Indien minder zal dit komen te ver-

vallen.  Voortgezet onderwijs gaat dan samen met basis-

school op 24 september, de categorie volwassenen zal dan 

Programma jeugd-

werk 2004-2005 

 
13-okt  Knutselmiddag 

15 dec.  Kerstknutsel 

05-feb.  Carnaval 

13 apr.  Knutselmiddag 

27-mei  Disco 

06-jul.  Eindfeest 

 

 

School 75 
Op 18 september  

van half 2 tot half 5 

Organiseert school 75  

een fancy fair 

Met spelletjes voor groot en 

klein. 

Met aan het einde van de 

dag een gratis verloting. 

De Schoakel 
Toneelgroep de Schoakel is 

alweer druk aan het repete-

ren. 

Ze houden op 27 november 

en op 11 december hun jaar-

lijkse uitvoering  

Dus mensen houd deze da-

tums alvast vrij in uw agen-

da 
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Onderweg hebben ze zelfs in de 

buitenlucht geslapen.  

Op deze avond is besloten om 

voor de woensdag wat te plan-

nen. Doordat ze pas om kwart 

voor 4 opgehaald worden, is er 

wat tijd om gezamenlijk door te 

brengen. Het idee werd geopperd 

om te gaan fietsen, naar de 

Poolshoogte. Nu fiets ik wel va-

ker en ik zie dat dus ook niet als 

probleem. De Roemenen bleken 

echter weinig ervaring te hebben 

met fietsen. Uiteindelijk zijn we 

met een ander gastgezin en 4 

gasten op woensdagmorgen om 

10 uur op de fiets gestapt en 

langzaam maar zeker kwamen 

we bij de Poolshoogte. We heb-

ben nog een tussenstop gemaakt 

in het bos bij Exloo, bij het Hu-

nebed. Anderen gingen naar Em-

men, om te winkelen of naar het 

Hunebedmuseum in Borger.  

Om 2 uur waren we weer terug 

in Buinerveen waar we de warme 

maaltijd genuttigd hebben, Kip 

Madras. Het eten smaakte prima, 

maar er moest wel wat zout bij. 

Cristy vertelde me dat in Roeme-

nie veel zout op het eten gedaan 

werd. Verder vernam ik dat vrou-

wen daar veel tijd aan het eten 

besteden, simpelweg omdat er 

weinig blik-en potgroenten wor-

den gegeten.  

Na het eten was het tijd om zich 

voor te bereiden op vertrek naar 

Odoorn. 

 

De opening van het festival is 

altijd een grote happening maar 

zou dit keer anders verlopen dan 

voorheen, mede door het 20 jarig 

jubileum van de SIVO. Voor-

heen werd een parade door de 

straten gelopen vanaf de tent, dit 

jaar werd begonnen op een voor-

af aangewezen plaats, zodat de 

straten allemaal bij het begin al 

gevuld zouden zijn met groepen. 

(Vervolg van pagina 1) Vreselijk chaotisch, maar in elk 

geval anders. De bedoeling was 

ook dat de groepen mensen uit 

het publiek konden vragen om 

een stukje mee te doen met de 

dansact. Niet elke groep maakte 

van deze mogelijkheid gebruik, 

maar het publiek vond het 

prachtig. Nu vond ik de groep 

uit Nieuw-Zeeland, Maori’s, 

erg indrukwekkend maar ik zag 

ze in mijn fantasie nog geen 

boerenkool eten bij een gastge-

zin. Na de eerste dansronde zijn 

wij naar huis gegaan, het was 9 

uur en de kinderen moeten af 

en toe ook een beetje slapen.  

 

Donderdag is de dag dat er wat 

georganiseerd is, en waarbij de 

gastgezinnen van harte welkom 

zijn. Was het vorig jaar Veen-

park, nu werd het wat anders. 

Met z’n allen op een boot vanaf 

Lauwersoog het Wad op. Het 

was een stralende dag en dan 

bedoel ik geen regen. Het was 

heet, en dorstig weer. Voordat 

we in Lauwersoog aankwamen 

is eerst de toeristische route 

genomen door plaatsen waar-

van ik het bestaan niet eens 

wist. Uiteindelijk kwamen we 

om kwart voor 10 in de haven 

aan waar een gedeelte van de 

gastgezinnen reeds stond te 

wachten. Om 10 uur zijn we 

vertrokken uit de haven om het 

ruime sop te kiezen. Bijna 

windstil, en de enige golven die 

er waren was het kielzog van 

voorbij varende bootjes. Geluk-

kig zijn nog wat zeehondjes zo 

lief geweest om de neus te laten 

zien. Om een gesprek te hebben 

met de Roemenen is dit natuur-

lijk wel ideaal, je legt wat uit en 

verneemt wat in Roemenie de 

mogelijkheden zijn voor toeris-

tische uitstapjes. Zo is in Roe-

menie de Donau het recreatieve 

gebied. Daar had ik vroeger op 

school wel eens wat vanb ge-

hoord. Er was tijd genoeg om 

elkaar beter te leren kennen. De 

koffie liet even op zich wachten 

maar voor twaalven was het ook 

al tijd voor een biertje. En dat 

mag ook wel op zo’n warme dag. 

Zover ik weet heeft iedereen er-

van genoten. Het werd zelfs een 

welkome rust genoemd na de 

drukke dagen. Dat er nog een 

paar dagen druk gedanst moet 

worden werd even vergeten. Tij-

dens deze trip heeft een van de 

Roemenen het nog aangelegd 

met een meisje, die op de boot 

werkt. Binnen een kwartier had 

hij haar zo ver dat ze verdrietig 

al weer afscheid moest nemen 

nadat adressen en telefoonnum-

mers uitgewisseld zijn. En dat 

onder het toeziend oog van de 

gastgezinnen. 

Om 2 uur waren we weer terug 

in Lauwersoog en op de terug-

weg was er nog autopech ook. 

Althans, dat dacht ik. Een van de 

bestuurders was vergeten de dag-

teller op nul te zetten en daardoor 

speelde de gedachte om maar 

niet te tanken. Dat gaat lang 

goed, totdat de tank leeg is. En 

dat was dus juist wat gebeurde. 

Omdat een tankstation niet zo 

ver weg was is wat benzine ge-

haald zodat de route naar huis 

vervolgd kon worden.  

Ondanks het warme weer hadden 

we toch wat leuks in petto: Boe-

renkool met worst! Als compli-

ment werd 2 keer opgeschept. De 

waarschuwing dat dit wel eens 

zwaar op de maag kon liggen 

tijdens het dansen werd niet seri-

eus genomen, tenslotte waren ze 

om 9 uur pas aan de beurt. Het 

eten kon nog wel zakken.  

Om 9 uur begon het galadansen 

in de grote tent, waarbij enkele 

groepen zich van hun beste kant 

laten zien. Voor het eerst werd er 

rekening gehouden met de gast-
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gezinnen door deze te voorzien 

van kaarten zodat ze een goed 

plekje hadden. Elk gezin kreeg 2 

kaarten voor de plaatsen die 

voorheen door VIP’s werden be-

zet. Na de opening door een Ne-

derlandse folkloristische dans-

groep was het de beurt aan Roe-

menie. In de show werd diverse 

kledij toegepast, en tijdens het 

omkleden werd door de muzi-

kanten de tijd opgevuld met wat 

muziek. Deze avond hebben ver-

der Portugal, Yakutia en Nieuw 

Zeeland de avond gevuld met 

hun dans en muziek. 

Aan het eind van de avond wer-

den we gebeld dat de bus ver-

trokken is uit Odoorn, dit bete-

kent dat wij de volgende op de 

telefoonlijst bellen zodat ook zij 

weten dat de groep onderweg is. 

Aangezien dit een zeer gezellige 

groep is werden in de bus al 

plannen gemaakt om verder te 

feesten. Cristy zou met een half 

uur opgehaald worden om bij een 

van de gastgezinnen in de tuin 

wat te gaan drinken samen met 

wat danscollega’s. Terwijl wij 

daar op wachtten, hebben wij 

vernomen dat onze gasten de 

groepvertegenwoordigers waren 

om in het gemeentehuis door de 

burgermeester verwelkomd te 

worden. Dit betekend o.a. haring 

happen op de traditionele manier. 

Toen wij uitgelegd hadden hoe 

dit gedaan wordt, wisten ze nog 

niet of ze hieraan mee zouden 

doen. Aangezien ze beiden geen 

visliefhebbers zijn kon ik daar 

ook wel begrip voor opbrengen. 

(De volgende dag vernam ik dat 

Cristy het wel geprobeerd heeft, 

maar na een paar happen had hij 

er ook wel genoeg van.) Toen na 

anderhalf uur nog niemand geko-

men was om de gasten voor een 

afterparty op te halen zijn wij 

maar gaan slapen. De gasten wa-

ren al naar bed en terwijl Inge en 

ik de lichten uit deden werd 

zachtjes op het raam getikt, 

daar stond een Roemeen met de 

vraag: Is Cristy allready 

sleeping?. Nadat wij dit beves-

tigd hadden fietste hij weer 

weg. De volgende morgen heb-

ben wij dit verteld aan Cristy en 

hij vond het niet erg niet mee-

gegaan te zijn. Tenslotte moest 

hij ook aan zijn rust denken.  

Vrijdagmorgen om kwart voor 

negen zou de bus in Buinerveen 

de gasten ophalen, dus een uur-

tje daarvoor hebben we de gas-

ten gewekt. Omdat zij naar het 

gemeentehuis zouden gaan heb-

ben zij de avond ervoor al hun 

kleding meegenomen. Dit is 

natuurlijk prachtig, dan kunnen 

wij foto’s maken in onze eigen 

tuin. Het leek mij leuk om hier-

voor mijn scooter uit 1964 te 

gebruiken, en gelukkig leek het 

de gasten ook wel wat. Ik ver-

baasde me er over dat toen be-

slist werd wie voorop zou zit-

ten, Draga als vanzelf achter 

het stuur ging zitten en Cristy 

achterop sprong. Na wat foto’s 

met ons gezin gemaakt te heb-

ben wat het tijd om naar de bus 

te gaan.  

Vrijdag is verder de dag van het 

“Bal der Naties”. ’s Morgens 

om half 11 zijn de gastgezinnen 

welkom in de tent om samen te 

genieten van het dansspektakel. 

Het leuke hierbij is dat de gast-

gezinnen meedoen met de dans-

act. Eerst doen de groepen een 

kleine introductiedans en dan 

volgt een tweede act waarbij 

iedereen mee kan doen. Soms is 

het dan zo druk op de dansvloer 

dat er volgens mij van dansen 

niet zoveel over is, dan lijkt het 

meer een grote massa mensen. 

Deze gezamelijke hobby, het 

dansen en de daarbij horende 

culturen, en het internationaal 

gevoel zorgen voor een fantasti-

sche sfeer waardoor ik dit niet 

zou willen missen. 

Omdat de dansrondes ’s avonds 

pas zijn, gaat de groep in de mid-

dag naar “huis”om wat te eten en 

eventueel te douchen. Vandaag 

eten ze patatjes, met wat dop-

erwtjes met paprika, en een 

schnitsel erbij. Wederom werden 

de borden leegegeten. ’s Avonds 

is er gedanst op podium 1. ( in 

totaal zijn er 6 podiums waar el-

ke avond gedanst word).  Omdat 

niet continue gedanst word is er 

ook tijd om bij andere groepen te 

gaan kijken. Samen met de kin-

deren zijn wij tot 9 uur op het 

terrein geweest om te kijken bij 

diverse groepen.  

Om ongeveer kwart voor 12 was 

de bus weer terug in Buinerveen 

en ook deze avond was besloten 

om wat na te drinken bij een van 

de gastgezinnen. Om dit ook een 

keer mee te maken heb ik toege-

zegd mee te gaan, niet beseffend 

dat hierdoor het gastgezin, de 

fam. Poelman ook lichtelijk de 

verplichting had om wakker te 

blijven. Gelukkig was dit geen 

probleem en het werd een gezel-

lige avond/nacht waarbij gedron-

ken, gegeten en gelachen werd. 

Dan merk je hoe hecht de groep 
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is, want er werd veel samen gela-

chen. En dan hoor je ook eens 

wat. Bijvoorbeeld dat een van de 

gasten zich midden in de nacht 

toegang moest verschaffen door 

via het garagedak en een open-

staand raam naar binnen te klim-

men. Doordat een van de 2 gas-

ten eerder was vertrokken om 

naar bed te gaan, was het gastge-

zin in de veronderstelling dat de 

beide gasten in bed zouden lig-

gen en werd de woning afgeslo-

ten. Toen de 2e gast later aan-

kwam en merkte dat de deuren 

dicht waren, zat er niets anders 

op dan de schoenen in de broek-

zak te steken, en over het garage-

dak te klimmen. Gelukkig had 

zijn danscollega een raam open-

staan zodat hij naar binnen kon 

klimmen. Een beetje een genant 

verhaal, maar wel grappig en er 

werd dan ook hartelijk om gela-

chen. Die vrijdag avond zagen 

we het licht van de zaterdag-

morgen al voordat we naar bed 

gingen. Na 2 uur slaap ging de 

wekker alweer. Het is zaterdag 

en we gaan naar de markt in 

Stadskanaal. Cristy en Draga 

wilden nog wat souvenirs ko-

pen. We hadden afgesproken 

om een uurtje rond te banjeren 

en elkaar bij de auto weer te 

ontmoeten. Zo kan een ieder 

zijn eigen gang gaan. Draga 

had wat puzzels gekocht en ge-

zamenlijk een bordspel. Ik heb 

wat kibbelingetjes meegeno-

men en thuis hebben we die 

gegeten met wat brood. Omdat 

zaterdags de picnic is hebben 

we van het middageten niet te 

veel werk gemaakt. Zaterdags 

is ook ’s middags een dansron-

de en daarom is de bus om 

kwart over 12 vertrokken uit 

Buinerveen.  

Om half vier zijn we met onze 

spullen naar Odoorn vertrokken 

om gezamenlijk met de andere 

gastgezinnen van onze groep en 

uiteraard de groep zelf te pic-

nicken in het gras. Iedereen 

neemt wat mee, hapjes, drank-

jes en kleden om op te zitten. 

Na een plekje gevonden te heb-

ben is alles uitgestald. De be-

doeling is dat iedereen bij 

iedereen aan kan schuiven en 

wat kan snoepen van elkaars 

meegebrachte hapjes. De be-

scheidenheid remt dit een 

beetje, je gaat toch niet zomaar 

bij een ander het kaas van de 

brood eten! Toch zagen de lek-

kernijen er goed uit, en werd 

hier en daar wat weggesnoept. 

Na deze picnick zijn wij nog 

wezen kijken naar het dansen, 

en om negen uur zijn we naar 

huis gegaan. We hebben onze 

gasten nog verteld dat als er 

weer een afterparty zou zijn deze 

ook wel bij ons gevierd kon wor-

den. Met dit mooie weer kun je 

goed buiten zitten, al was binnen 

zitten ook geen probleem. Om 

half 1 zijn we maar gaan slapen, 

er zou nog een feest zijn op het 

SIVO terrein, en je weet nooit 

hoe lang dit kan duren. Na een 

uurtje ging de telefoon, we zou-

den eigenlijk niet gebeld worden 

omdat het misschien laat werd. 

Het was de hostess, die even wil-

den controleren of het eigenlijk 

wel goed was dat bij ons een af-

terparty gehouden zou worden. 

Afspraak is afspraak, wij ons 

weer aankleden en toen kwamen 

de gasten al. Nog een beetje sla-

perig heb ik het koude bier uit de 

koelkast gepakt en 2 zakken 

chips open getrokken. Het leuke 

van de chips is dat er tattoos in 

zitten, die door de mannelijke 

dansers stoer op hun armen ge-

plakt werden. Zij deden dit de 

avond ervoor ook al waarbij ze 

per 2 man naar binnen gingen om 

gezamenlijk bij elkaar tattoos te 

plakken. Erg lachwekkend alle-

maal. Om 4 uur lag ik weer in 

mijn bed.  

Zondag is de laatste hele dag en 

daarom vinden we het gezellig 

gezamenlijk te ontbijten, en daar-

bij wat Hollandse souvenirs aan 

onze gasten te geven. Gewoon 

om ze een goede herinnering aan 

Nederland mee te geven. Omdat 

Draga en Cristy een stel zijn leek 

het ons wel toepasselijk een pe-

per en zoutstel te geven. Zo’n 

Delftsblauwe, samen verpakt met 

sla-bestek. Verder een kaas-

plankje, in de vorm van een 

klomp (hoe kan het ook anders?) 

en een potje Waddenzee-zout. 

Omdat ze zoveel zout gebruiken. 

Het ontbijt met warme croissants 

en vers brood heeft goed ge-

smaakt. Om 12 uur stond de bus 

weer bij het Dorpshuis, voor ver-
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trek naar Odoorn voor de laatste 

Sivo-dag. De dansrondes begon-

nen om 2 uur, wij vertrokken om 

3 uur, zodat we in elk geval de 

parade nog helemaal konden 

zien. We hebben nog wat dan-

sende groepen gezien voordat de 

parade begon. Verder hebben we 

meteen een goed plekje gezocht 

voor de parade. Langzaam maar 

zeker stromen de straten vol met 

mensen die ook een plekje zoe-

ken om maar niets te missen van 

de parade. Rond een uur of 4 be-

gint de parade. Eerst vertrekt 

ODO, (de fanfare uit Odoorn,) en 

loopt het parcours langs de podi-

ums, de dansgroepen vertrekken 

vanaf het podium waar ze vlak 

daarvoor gedanst hebben, en 

dansen achter ODO, de straat op. 

Aan het einde van het parcours 

zullen alle dansgroepen nog-

maals een rondje dansen om 

daarna te verzamelen voor de 

grote tent om de officiele sluiting 

mee te maken. Hierbij worden 

door de voorzitter enige woorden 

van dank gezegd en worden de 

nationale vlaggen van de groepen 

aan ballonnen opgelaten als af-

sluiting van het geheel.  

Deze laatste dag wordt er een 

afscheidsfeest georganiseerd 

door de gastgezinnen, en dit jaar 

heeft de fam Poelman zich als 

vrijwilliger opgeworpen om voor 

onze groep gastgezin te zijn. Dit 

betekent dat zij hun tuin beschik-

baar hebben gesteld om te fees-

ten. Tenminste als het 

droog zou blijven. In 

geval van regen was 

eventueel een andere 

lokatie beschikbaar. 

Gelukkig was het 

prachtig weer, en de 

tuin leende zich heel 

goed voor een feestje 

waarbij gedanst, ge-

geten en gedronken 

kon worden. Iedereen 

heeft zijn best gedaan om er 

een gezellig feest van te maken. 

Het eten was heerlijk, er was 

dan ook keus genoeg. Koude 

salades, pannenkoeken, maca-

ronischotels, warme soep, bal-

letjes in satesaus, verse vruch-

ten, en nog een toetje ook! Tus-

sen het eten door is er nog ge-

danst, een eenvoudige dans die 

door iedereen meegedanst kon 

worden, als je tenminste tot 3 

kon tellen. Dat mijn gevoel 

voor dansen en tellen tegelijk 

zo in de war kon zijn had ik 

niet verwacht. Gelukkig kon ik 

met dit gevoel ook anderen ver-

warren. Anders dan vorig jaar 

zou deze groep maandagmor-

gen vertrekken, dit betekend 

dat er wat langer gefeest kan 

worden. Om half 12 zou de bus 

vertrekken om de gasten weg te 

brengen. Omdat het feest in 

Buinerveen is, konden de gas-

ten uit Buinerveen wat langer 

blijven, zij konden dan met de 

gastgezinnen naar huis. Eerst 

kon iedereen wat langer blijven, 

indien vervoer geregeld zou zijn. 

Toen er gefluisterd werd over 

taxi’s, en wel even naar Buinen 

te lopen, is besloten om de gas-

ten per bus weg te brengen. Op 

deze manier kunnen gastgezin-

nen nog even bijpraten met de 

gasten, in hun eigen huis. Om 

een uurtje of 12, toen de kinde-

ren bijna omvielen van de slaap, 

zijn wij ook maar naar huis ge-

gaan na de gastfamilie bedankt te 

hebben voor hun gastvrijheid in 

de tuin. Wij hebben nog een uur-

tje of 2 in de kamer gezeten en 

hebben nog wat gedronken en 

gepraat over koetjes en kalfjes, 

en over het leven in Roemenie. 

Om 8 uur zou de bus weer ko-

men om de gasten te halen. Het 

afscheid zou in Buinen zijn. Daar 

zullen de gasten weer uit de bus 

stappen zodat afscheid genomen 

kon worden van de groep. Alle 

gastgezinnen waren aanwezig, en 

na een lach en wat meer tranen is 

de bus vertrokken naar Roeme-

nie, met als tussenstop Amster-

dam, want dat moet je toch ge-

zien hebben.    

Met dank aan de organisatie van 

de SIVO, aan Roelof Stuut voor 

de communicatie tussen de SIVO 

en de gastgezinnen en aan Su-

zanne en Regien, die de commu-

nicatie tussen de gasten en gast-

gezinnen voor hun rekening na-

men.  

Bram van Buuren 
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Wel en wee van de weidevogels in en 

rond Buinerveen in 2004 

Het broedseizoen 2004 laat voor 

de weidevogels een wisselend 

beeld zien. Allereerst zijn we blij 

dat we een aanmerkelijk groter 

gebied hebben kunnen bescher-

men. Maar liefst 3450 hectare, 

een oppervlakte vergelijkbaar 

met zo’n 7000 voetbalvelden, 

werd beschermd in plaats van 

2430 hectare vorig jaar. Bij 

gevolg zijn er ook aanmerkelijk 

meer nesten gevonden dan vorig 

jaar, 453 om 335. Omdat 2004 

een goed muizenjaar was werden 

er gemiddeld iets minder nesten 

leeggehaald door predatoren 

zoals vos, kraai en meeuw. Tot 

zover de positieve berichten. He-

laas zien we een duidelijke af-

name van het aantal grutto- en 

wulpennesten, terwijl de kluut 

zelfs volledig uit het gebied is 

verdwenen, een direct gevolg 

van de hoge predatie vorig jaar.. 

Kievit, scholekster en meerkoet 

hebben zich goed weten te hand-

haven. 

 

In het gebied direct aan de 

hondsrug, zoals beeksedijk, os-

dijk, zuurdijk en paardetangedijk 

daalde het uitkomstpercentage 

aanmerkelijk en groeide de pre-

datie zelfs nog tot maar liefst 

57%. Dit is het gevolg van het 

wegvallen van de contour al-

daar in de verkregen ontheffing 

voor het bejagen van de vos. 

Daardoor werden er aanmerke-

lijk minder vossen geschoten 

dan vorig jaar (6 tegen 21) zo-

dat er meer hongerige vossen-

magen moesten worden gevuld 

met eieren en kuikens. Deze 

vossen komen met name vanaf 

de hondsrug fourageren in het 

weidevogelgebied. 

 Meer naar het oosten 

toe, zoals aan de 

tweederdeweg noord 

en zuid, ligt de pre-

datie aanmerkelijk la-

ger. 

 

In de tabel hieronder 

zijn de 290 nesten van 

Buinen, Nw-Buinen, 

Bu ine rveen ,  Ex -

loërveen en Drouwen-

erveen opgenomen. 

 

Verder werden er 

nesten gevonden in 

Bronnegerveen (25), 1e 

en 2e Exloermond 

(22), Valthermond 

(36) en Nw-Weerdinge (80). 

Het opsporen en markeren van 

nesten is een uitdagende en 

ontspannende bezigheid.  

Onze stichting zoekt nog nieuwe 

vrijwilligers die bereid zijn zich 

een dagdeel per week in te zetten 

gedurende het broedseizoen dat 

loopt van eind maart tot begin 

juni. Voorafgaand aan het 

seizoen krijgen zij een cursus (2 

uur) en gaan zij in het begin on-

der begeleiding het veld in.  

Aanmeldingen bij: 

Veldcoördinator  

Henk Bulder  (tel 0599-212010). 

    U P V W O   

Grutto 7 1 5 0 1 0  U=Uit 

Kievit 242 90 85 16 27 24  P=Predatie 

Meerkoet 4 2 0 0 0 2  V=Verlaten 

Scholekster 30 11 17 0 0 2  W=Werkzaamheden 

Veldleeuwerik 1 0 1 0 0 0  O=Onbekend 

Wulp 6 1 5 0 0 0   

                

Totaal 290 105 113 16 28 28   
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

                      Onze postbode had een feestje  

 Een bijna dagelijkse rondgang 

door Buinerveen en Drouwener-

veen maakt dat je ’n bekende Ne-

derlander wordt; Onze postbode, 

Allie van der Laan, heeft in de 

loop van zijn PTT- en TPG jaren 

die bekendheid opgebouwd. Een 

rustige en vriendelijke man, die 

ons van de dagelijkse postkost 

voorziet en verder heel betrokken 

is bij het wel en wee in zijn be-

zorggebied. Alhoewel hij er 

waarschijnlijk niet van wakker 

ligt als hij weer een hele schuif 

‘blauwe brieven’ heeft gelost. 

 

Allie had op 8 augustus j.l. een 

feestje. Hij vierde toen met zijn 

Fenny het feit dat zij 35 jaar ge-

leden in het huwelijksbootje zijn 

gestapt. Voor tal van dorpsbewo-

ners aanleiding genoeg om iets 

meer over onze postbode voor 

het voetlicht te brengen. Met na-

me de mensen waar Allie zo zijn 

vaste ‘stops’ heeft, die onderstre-

pen dat beetje meer aandacht in 

onze dorpskrant. Hij verdient dat 

wel, en dan is 35 jaar getrouwd 

zijn met die ene en enige echte 

Fenny een aardige kapstok voor 

’n verhaal. 

 

Via enig speurwerk zijn we er 

achter gekomen dat Allie naast 

trouwe echtgenoot, goede vader 

en vriendelijke opa ook een hele 

handige donder is. Zo heeft hij 

helemaal alleen een flink stuk 

aan zijn woning aangebouwd en 

daarbij doet het werk niet onder 

voor dat van de vakman. Zo 

moet gezegd worden dat hij dan 

heel precies en heel zorgvuldig 

de handen uit de mouwen steekt. 

Als voorbeeld van nauwkeurig 

meten en foutloze houtbewer-

king: Hij maakt kozijnen van A 

tot Z helemaal zelf, én het mag 

gezien worden ! Overigens bij 

het vergroten van hun huis heb-

ben de kinderen Yvonne en 

Monique wel wat verbaasd ge-

reageerd, immers die waren nét 

het huis uit, een beetje kleiner 

had best gekund, en dan gaat Pa 

uitbouwen. Familie, vrienden, 

buren en andere kennissen van 

Fenny en Allie hebben ‘even’ 

gedacht dat ze de bovenboel 

dan aan verpleegsters zouden 

verhuren. Overigens bleek dát 

voor Fenny in de verste verte 

niet bespreekbaar. 

 

Dan heeft Allie nog een andere 

hobby, hij spaart modelau-

tootjes, die dan wel iets te ma-

ken moeten hebben met het 

postbedrijf. Inmiddels heeft hij 

er ruim 230 in de vitrine staan, 

een kleurrijke en attractieve 

verzameling van wagentjes die 

iets weergeven van wat er op 

postgebied in Europa rondrijdt 

of gereden heeft. Geen woord 

teveel gezegd als wordt aange-

geven dat aanvulling altijd zeer 

welkom is. De verzamelaar in 

Allie zal de gulle gever “eeuwig” 

dankbaar blijven.  

 

Vrouw, moeder en oma Fenny 

weet ook wat ze wil én wat ze 

niet wil. Als Allie aan het werk 

is, dan is ze nogal eens in de stad 

te vinden, winkelen en koopjes 

jagen, ook even aanwippen bij 

haar moeder hoort daarbij. Ui-

teraard gaat heel wat aandacht uit 

naar kleinzoon Joey, zeg maar 

gerust dat de functie van oppas-

moeder haar op het lijf geschre-

ven is. En al doende ook even op 

de poezen letten gaat in één 

moeite door. Waarvoor Fenny 

niet in de wieg gelegd is: op va-

kantie gaan. Dat vindt ze echt 

vreselijk, daar probeert ze dan 

ook stelselmatig onderuit te ko-

men. Ja, zo eens even er op uit, is 

maar niks voor haar. Allie is wat 

dat betreft de levensgenieter, de 

vagebond, de verkenner en diens 

behoefte om eens even samen 

‘weg’ te wezen wordt door haar 

niet altijd even liefdevol en be-
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grijpend omarmd. Maar waar-

over praten we, ’t gaat sowieso al 

jaaaaren goed. Maar let op: Allie 

heeft zijn bruid verleid om eind 

augustus een paar weken mee 

naar Bulgarije te gaan. Het kan 

verkeren, zei Bredero.  

 

Dichter bij huis kennen we Allie 

vooral van zijn gemoedelijkheid, 

het praatje over de heg, de hulp-

vaardigheid en uiteraard de cor-

recte uitvoering van zijn werk. 

Zo heeft hij de kolommen van 

deze dorpskrant gehaald na het 

helpen van de gevallen hoog-

zwangere mevrouw Groothuis en 

door het terugbezorgen van ver-

loren sleutels. De bewoners die 

een hond op hun erf hebben 

rondlopen, weten dat die huisdie-

ren onrustig worden als Allie 

op komst is. Die slimme reutjes 

en teefjes weten dat er dan ook 

wat te smikkelen valt; Allie 

heeft altijd wat lekkers op zak. 

Carla, de rottweiler van Minie 

en Geert Jansen neemt uit ultie-

me dankbaarheid daarvoor de 

reclamepost voor zijn baasjes 

aan.  

 

Tenslotte. Het feestje is ge-

vierd, onder meer met een uit-

gebreid en culinair hoogstaand 

buffet voor kinderen, naaste 

familie en vrienden. Van harte 

gefeliciteerd. Het bootje vaart 

verder. Met de steun van Fenny 

en de gastvrijheid van velen in 

ons TPG ressort zal Allie ons 

vast nog enkele jaren goed van 

dienst zijn. Voor hoelang nog, is 

niet zeker, maar zijn grijze kop-

pie verraadt dat prépensioen, eer-

der uittreden of vutteren geen 35 

jaar meer op zich laat wachten. 

 

 Martin Snapper 
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De aangekondigde venusover-

gang van 8 juni 2004 kon met 

een computergestuurde telescoop 

en een digitale camera zeer com-

fortabel worden waargenomen in 

Buinerveen. Dat was in vroeger 

tijden wel anders. Voor de ve-

nusovergang van 6 juni 1761 

reisde de Franse astronoom Jean-

Baptiste Chappe d’Auteroche 

naar Tobolsk in Siberië, voor een 

deel over de weg, voor een deel 

over rivieren en midden in de 

winter met een slee over de be-

vroren steppen van Rusland. Hij 

arriveerde in Tobolsk aan het 

begin van de lente die de ergste 

overstromingen bracht sinds 

mensenheugenis. Argwanend en 

bijgelovig als de plaatselijke be-

volking was, waren de mensen 

ervan overtuigd dat deze zond-

vloed iets te doen had met het 

gepruts aan de zon van deze 

vreemdeling. Om het gepeupel 

op afstand te houden kreeg 

Chappe door de plaatselijke gou-

verneur een gewapende wacht 

toegewezen. Niettemin besloot 

hij naast zijn telescoop te slapen 

om te voorkomen dat die werd 

neergehaald. De nacht voor de 

overgang was het mistig. De 

volgende dag trok deze net 

voor het begin van het ver-

schijnsel op. Hij trilde over zijn 

hele lichaam van de kou en de 

spanning maar zijn waarnemin-

gen bleken later een van de bes-

te. Voor de overgang van 3 juni 

1769 ging hij naar het schierei-

land Baja California. Een trans-

atlantische reis bracht hem naar 

Mexico en van daaruit via een 

door bandieten beheerst gebied 

naar de kust van de Grote oce-

aan gevolgd door een gevaarlij-

ke reis naar de afgelegen 

Spaanse missiepost San Jose 

del Cabo. Ter plekke bleek er 

een typhus-epidemie te heersen. 

De mensen stierven bij bosjes. 

Onverstoord begon Chappe aan 

zijn voorbereidingen. In zijn 

logboek noteerde hij dat hij op 

3 juni zeer uitgebreide waarne-

mingen kon doen. Twee dagen 

later was zijn hele begelei-

dingsteam ziek. Chappe zorgde 

voor de zieken en de doden tot-

dat ook hij ten prooi viel. Op 18 

juni stond hij van zijn ziekbed 

op om een zonsverduistering 

waar te nemen. Kort daarna be-

zweek hij en stierf. Voordat hij 

uit Parijs vertrok had een vriend 

hem de reis in verband met de 

gevaren afgeraden. Chappe had 

hem geantwoord dat zelfs als hij 

wist dat hij een dag na de venus-

overgang zou sterven hij het toch 

de moeite waard vond om te 

gaan. Zijn waarnemingen die 

door een van de weinige overle-

venden van de expeditie naar Pa-

rijs werden meegenomen bleken 

de meest precieze van alle waar-

nemingen die aan deze venus-

overgang werden gedaan. Tot 

zover de wederwaardigheden van 

een Frans astronoom uit de ach-

tiende eeuw. De ervaringen van 

een amateurastronoom uit Bui-

nerveen in de eenentwintigste 

eeuw zijn heel wat minder proza-

isch. Ook hier was het de nacht 

voor de waarneming mistig en 

ook hier trok die mist gelukkig 

tijdig op maar daar houden de 

vergelijkingen wel mee op. 

Slechts een lichte trilling van 

spanning misschien toen het eer-

ste hapje uit de zon wat langer 

uitbleef dan voorspeld. De eerste 

opnamen werden onmiddellijk 

via internet doorgeseind naar 

ADP (Algemeen Drents Persbu-

Muizenhapje uit de zon 
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Foutje !! 

Het artikel over de resultaten van 

de verkiezing voor het Europar-

lement is door tal van inwoners 

uit ons gebied zeer goed gelezen. 

De reacties van die mensen lie-

pen nogal uiteen, soms speelse 

opmerkingen, een enkeling 

schrijft me een vermanende 

brief, en sommigen zijn echt 

boos. In de tabel met de aantallen 

stemmers op de diverse partijen 

is er met de Lijst Pim Fortuyn 

iets onfortuinlijks gebeurd, en de 

stemmers op de Partij voor de 

Dieren hebben niets van hun die-

renliefde kunnen terugvinden.  

 

Het is inderdaad fout gegaan. 

Oprechte verontschuldiging daar-

voor. Het moet een ware nacht-

merrie zijn geweest voor de 11 

personen die uit volle overtui-

ging hun zegen hebben gegeven 

aan de Partij voor de Dieren en 

dan moeten lezen dat de stemma-

chine er slechts 0 (nul !) heeft 

geregistreerd. En waarom de 

Lijst Pim Fortuyn  zonder slag of 

stoot 2 extra stemmen heeft ont-

vangen dan waarop de lijst recht 

heeft, dat valt eigenlijk ook niet 

goed uit te leggen.  

Hoe zoiets kan, dat is 

nog wel te verklaren. 

De schrijver van het 

verkiezingsverslag 

neemt de gegevens 

over van de computer-

uitdraai. Diezelfde 

schrijver heeft geen 

moment een lichte 

aandrang tot valsheid  

in geschrifte gehad. 

Nog minder had hij 

last van een wegcijfe-

rende aanvalsdrift of 

anders zin om een van de poli-

tieke partijen eens lekker on-

deruit te halen. Maar de schrij-

ver kan de gegevens (nog) niet 

in die mooie strakke kolomme-

tjes zetten. Hij weet het, daar 

scoort hij geen punten mee. 

Dus is hij dankbaar als de 

hoofdredacteur van De Dorps-

krant dat voor hem doet. Die 

weet waar Bram de mosterd 

haalt, die is in staat om al die 

zwabberende cijfers keurig in 

rijen en rotten te plaatsen. En 

bij dat klusje raakte de hoofdre-

dacteur even de weg kwijt, die 

dacht dat hij alles correct had 

overgenomen. Enfin het resul-

taat kent u nu.  

 

Naast de welgemeende veront-

schuldiging toch nog een goed-

makertje; In de gehele provincie 

Drenthe hebben 3556 mensen 

geprobeerd de Partij voor de Die-

ren in het Europese Parlement te 

krijgen. Dat is best veel, en het 

mooie daarvan is dat er maar 

liefst 11 die keuze hebben ge-

maakt in het stembureau te Bui-

nerveen. 

 Martin Snapper 

reau). Erik Riensema zorgde 

daarna dat ze op de website 

www.drenthe.nl terecht kwamen 

en door een breed publiek beke-

ken konden worden. 

Op de bladzijde hiernaast treffen 

jullie links een van de gemaakte 

foto’s. Door deze foto met de 

computer te bewerken (rechts) 

wordt een zeldzaam verschijnsel 

zichtbaar dat met het blote oog 

niet is te zien, een zogenaamde 

venusring of venusboog. Deze 

ring wordt veroorzaakt door zon-

licht dat door de dichte atmosfeer 

van venus wordt af-

gebogen en vormt als 

het ware een uitstul-

ping aan de zon. 

Voor degenen die 

deze overgang gemist 

hebben op 6 juni 

2012 is er een her-

kansing aan de ande-

re kant van de aarde. 

Misschien iets om in 

de voetsporen van 

Chappe te treden ?  

H.J.J. Bulder 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

September-oktober-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 
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Noorderdiep 140 

Nieuw Buinen 

 

Dames-, heren– en kinder-

kleding 

 

 

Ook in grote maten! 

Ook aan huis verkoop 

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 

 

DE ALLER-

GROOTSTE OREN  
 

Onder deze titel wordt in de vol-

gende dorpskrant ingegaan op 

de waarachtig allergrootste oren 

van de wereld. En dat het alle-

maal nog heel dichtbij is, wordt 

misschien wel dé verrassing. 

Gaat u alvast zelf op onderzoek 

uit ?  

Martin Snapper   

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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De afgelopen periode heeft het bestuur naast een welverdiende vakantie zich ook bezig gehouden met het 

door de gemeente opgestelde Kern en Kader 2. Zoals ongetwijfeld bekend is heeft de gemeente bezuinigin-

gen op het oog voor de diverse instellingen zoals sportvelden, sporthallen, scholen en ook de dorpshuizen. 

Hoewel op de diverse hoorzittingen de gemeente deels is teruggefloten is en blijft het toch als een zwaard 

van Damocles boven ons hangen, want ook ons dorpshuis en peuterspeelzaal kan door de bezuinigingswoe-

de van de gemeente getroffen worden. 

Reden voor ons om eens te gaan bekijken hoe we onze locatie “Ons Dorpshuis” nog aantrekkelijker kunnen 

maken. Hierbij hebben wij uiteraard ook de hulp nodig van onze dorpsgenoten., vandaar dat wij het hulp-

middel enquête willen gebruiken. Wij vragen jullie de door ons opgestelde enquête in te vullen en bij een 

van de bestuursleden in te leveren. Uiteraard komen wij in de volgende dorpskrant terug met de uitslag.  

 

Naast het denkwerk heeft het bestuur zich ook fysiek ingespannen nl. de vloer van de voorzaal is weer 

voorzien van een nieuwe lak laag zodat alles er weer tiptop uitziet.  

 

In afwachting van een groot aantal formulieren zodat we veel werk hieraan krijgen en daardoor een goed 

beeld wat er leeft eindig ik hierbij dit stuk van de bestuurstafel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpshuis De Viersprong: Hoe kunnen we het voortbestaan garanderen?! 

 

Enquête: Gaat ons Dorpshuis U genoeg aan het hart om 10 minuten van Uw tijd te geven??? 

We hebben allen gehoord en/of gelezen in de Nota Kern en Kader omtrent de gemeentelijke plannen met 

betrekking tot de bezuinigingen op de gemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. 

Het geld is schaars en iedere Euro moet zó besteed worden, dat het rendement zo groot mogelijk is. 

Het voortbestaan van allerlei voorzieningen staat ter discussie in verband met subsidies en/of onderhoud. 

 

Dat heeft het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen ertoe gebracht om in deze Dorpskrant een 

vragenlijst in te sluiten. We willen ons Dorpshuis toch niet kwijt??? 

We hopen dat Buinerveners, die belang hebben bij een Dorpshuis, dat al zijn functies zo goed mogelijk kan 

vervullen, dit enquêteformulier  willen invullen. Het kost U maar tien minuten van Uw tijd en het geeft 

ons, als bestuur, veel waardevolle informatie over wat U verwacht van het Dorpshuis of wat U zou willen 

dat het bood. 

Op deze wijze kunnen wij, als bestuur, in overleg met de diverse verenigingsbesturen en de pachter, probe-

ren de verschillende functies van ons Dorpshuis zo goed mogelijk te laten werken en waar mogelijk, te ver-

beteren of uit te breiden. 

 

U begrijpt: een en ander kan alleen wanneer we ook Uw wensen kennen, dus…..gaarne invullen deze vra-

genlijst en vóór 1 oktober a.s. inleveren bij één van de leden van het Stichtingsbestuur (adressen: zie ru-

briek “Wel en Wee in Buinerveen” elders in dit blad). 

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

 

Van de Bestuurstafel 
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DORPSHUIS BUINERVEEN -  DOORGAAN OF SLUITEN?! 

 
Hierbij vragen wij U 10 minuten voor het invullen van onderstaande vragen. 

(N.B. U hoeft niet Uw naam te vermelden, dus Uw mening blijft anoniem) 

 

Uiteraard geven wij U ook de ruimte om, naast de gestelde vragen, Uw oordeel te geven over alles wat met 

het Dorpshuis te maken heeft. 

 

Het doel van deze enquête is het Dorpshuis een prominente plaats te geven in onze dorpsgemeenschap 

waarin eenieder zich thuis voelt en tevreden is over het functioneren. 

Met Uw hulp kunnen wij gericht werken aan dat beleid. 

(kruisjes plaatsen bij Uw keuze) 

 

1. Kent U ons Dorpshuis?                              Ja ..........                     Neen .......... 

    Zo ja, ga verder met vraag 2, zo neen, ga dan naar vraag 5 

 

2. Komt U wel eens in het Dorpshuis?           Ja ...........                    Neen ........... 

    Zo ja, ga verder met vraag 3, zo neen, ga dan naar vraag 5 

 

3. In welke hoedanigheid komt U naar het Dorpshuis? 

    (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

    Als gast van een feest of evenement                          ................... 

    Als lid van een vereniging       ................... 

    Als bezoeker van het café       ................... 

    Anderszins, namelijk als       ................... 

     

4. Hoe vaak komt U gemiddeld in het Dorpshuis? 

    ......................... keer per week, òf 

    ......................... keer per maand, òf 

    ......................... keer per kwartaal, òf 

    ......................... keer per jaar 

 

5. Als U niet (meer) komt, wat is dan de reden? 

    Geen tijd, te druk met andere zaken     …………... 

    Mag niet van thuisfront       …………... 

    Ongezellige bedoening, wil ik niet komen    …………... 

    Te duur, kost mij te veel geld      …………... 

    Ik houd niet van feesten        …………... 

    Ik ga niet graag naar een café      …………... 

    Anders, namelijk ………………………………………………………….. 

 

6. Wat zouden wij volgens U moeten doen/aanpassen/veranderen zodat U wèl 

    (weer/meer) naar het Dorpshuis komt? 

    ........................................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................ 
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7. Welke activiteiten moeten er volgens U nog bijkomen? 

     ....................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................... 

    

8. Kunt U door middel van een cijfer tussen 1 en 10 Uw waardering geven over 

    een aantal elementen in/rond het Dorpshuis? 

    (1 = het meest negatief, 10 = het meest positief) 

    Element          Cijfer 
    Cafézaal          …………... 

    Achterzaal (toneelzaal)       …………... 

    Vergaderruimte        …………... 

    Bediening         …………... 

    Bestuur          …………... 

    Eten (aanbod)/keuken (kwaliteit)     …………... 

    Activiteiten         …………... 

    Staat van onderhoud        …………... 

    Parkeergelegenheid        …………... 

    Bereikbaarheid (telefonisch)      …………... 

    Flexibiliteit         …………... 

    Openingstijden        …………... 

    Sfeer          …………... 

    Muziekkeuze         …………... 

 

    Graag zouden wij U uitnodigen Uw cijfer nader toe te lichten. 

    Ook kunt U meerdere cijfers geven voor deelonderwerpen, b.v. 

    U vindt de staat van onderhoud binnen goed, maar buiten slecht. 

    Hieronder geven wij ruimte om Uw toelichting te geven. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....................... 

 

9. Wat zou U verder nog aan ons kwijt willen? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………........................ 

 

Namens het bestuur van de Stichting Het Dorpshuis danken wij U hartelijk voor de genomen moeite! 

 

Het ingevulde enquêteformulier graag inleveren bij één der bestuursleden vóór 1 oktober 2004..  

Hun adressen vindt U in de rubriek "Wel en Wee in Buinerveen" elders in dit blad. 

 

Voor de jaarwisseling zult U via de Dorpskrant worden geïnformeerd over de uitslag. 
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van  

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Streekie feest 

Wat een feest, voor de verande-

ring dit jaar niet bij Anne, maar 

bij Bram in de tuin en garage. 

Zoals eerdere jaren met een bar-

becue, veel vlees en natuurlijk 

ook wat om dit allemaal weg te 

spoelen. De weersvoorspellingen 

waren nat en daarom is ‘s mid-

dags besloten om een zeiltje op 

te hangen. Om 8 uur was ieder-

een die te verwachten was gearri-

veerd, al dan niet in korte broek, 

en kon het feest beginnen. Om 

het eeuwige ijs te breken en de 

gedachten van het grote zeil weg 

te houden is eerst een spelletje 

gedaan. Een “Drentse Schapenra-

ce”. Dit moet je zien als variant 

op het al bekende ganzenbord. 

Door een dobbelsteen te gooien 

en je schaap het aantal ogen te 

verplaatsen wat de dobbelsteen 

aangeeft, kom je steeds verder op 

het bord. Dit bord is vervangen 

door een lang lint met daarop de 

getallen van 1 t/m 60. Elk 5e ge-

tal betekent een vraag die beant-

woord moet zijn voor je weer aan 

de beurt bent. Er is vast wel ie-

mand die er wat van opgestoken 

heeft. Een van de vragen is op 

welke coördinaten de Hoofdkade 

op de kaart staat bij het bushokje. 

Wie het niet weet kan dit altijd 

opzoeken bij het bushokje. Tij-

dens het spelen van het spel kon 

de barbecue een beetje op tempe-

ratuur komen en de winnaars  

mochten vast beginnen. Tijdens 

dit heerlijke eten kwam de regen 

ook even langs.  

Zeg maar dat het met bakken uit 

de lucht kwam vallen. Gelukkig 

bleef de harde wind uit, en de 

temperatuur bleef ook aange-

naam. Al met al was het een ge-

slaagde barbecue. Om 10 uur ’s 

morgens waren bijna alle oprui-

mers aanwezig, voor de koffie. 

Bram van Buuren  

Openingstijden Dorpshuis 
 Maandag     gesloten 

 Dinsdag     18.30 uur 

 Woensdag     18.30 uur 

 Donderdag     18.00 uur 

 Vrijdag     16.00 uur   

 Zaterdag     16.00 uur 

 Zondag     16.00 uur 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 17 

 

 

Zoals het vroeger was...… 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een opname uit ± 1922 van de draaibrug over de Dwarsdiep in Nieuw Buinen. Rechts 

ligt het bruggetje naar het Eiland 

Op deze opname uit ± 1952 is te zien dat de draaibrug is vervangen door een ophaalbrug over het 

Dwarsdiep. Geheel rechts staat de kerk van de Baptistengemeente. 
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Mededeling van de schaatsclub 

Vanaf half september tot half oktober komen wij weer rond met de  

leden– en donateurskaarten.  
 

Kaarten voor leden:  

Gezinskaarten:    € 7.50 

Leden ouder dan 16 jaar  €5.00 

Kaarten voor donateurs: 

Gezinskaarten:    € 5.00 

Alleenstaande    €2.50 

` 

Personen die in het boekjaar in eerste instantie geen lidmaatschap of donateurskaart willen, en in de 

winterperiode wel betalen dan €5.00 extra. 

Wij proberen om op een zo’n redelijk mogelijke tijd bij u langs te komen. 

Mocht u niet thuis zijn wanneer wij langskomen dan komen wij nog een tweede keer langs.  Indien u na 

half oktober nog niets vernomen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de schaats-

vereniging, E. Grelling tel. 212542 

De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 12 november 2004 in het ijsgebouwtje. 

Aanvang 20.00 uur  

De agenda wordt voor de vergadering nog uitgedeeld. Voor 12 november komt geen Dorpskrant meer 

uit. 

De schaatsvereniging. 

Schaatsnieuws 

Aktiviteiten 

28-08-2004   Pannenkoekentoornooi te Gasselte 

28-08-2004  Wildervank za 1 – Buinerveen 1  beker 18:30 uur 

29-08-2004  SPW 2 – Buinerveen 2  beker 11:00 uur 

01-09-2004  BBC D1 – FC Ter Apel ´96 D1  beker 18:30 uur 

02-09-2004 Buinerveen 1 – FC Assen 1  19:00 uur 

 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 

Rommelmarkt 

 
Op 3 juli zou de lichtcommissie een grote 

rommelmarkt organiseren op de parkeerplaats 

bij het voetbalveld aan de Noorderstraat te 

Buinerveen. Deze markt werd echter door de 

slechte weeromstandigheden uitgesteld. De 

markt werd uitgesteld naar 10 juli. Deze markt 

begon om 10.00 uur en werd goed bezocht 

mede dankzij het goede weer. 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
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Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2004-2005 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 ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

De visvereniging 

Visnieuws 

Viswedstrijden 
 

Het bestuur van de schaatsvereniging heeft voor het seizoen 2004 

de volgende viswedstrijddatums vastgelegd, noteer deze datums al-

vast in uw agenda of op de kalender. 

 

18 september middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur 

Het bestuur. 

Let op!! 

Data en tijden  

zijn gewijzigd. 

Volleybalnieuws 

1 Springteam 

2 Tokkies 

3 Dieptriest 

4 Doors 

5 De Sjakies 

6 Sanders 

7 Middeljans 

8 Vips 

9 Wubbels 

10 Roudauwers 

11 Moeraspower 

Uitslag stratenvolleybal 

12 Ter Veen 

13 Tims 

14 Zuiderstraat 1 

15 Veenkloeten 

16 Streekie 3 

17 Zuiderstraat 2 

18 Streekie 2 

19 Poedersuiker 

20 Streekie 1 

21 Timmermans 

22 ´t Zuiderdiepje 
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S.V. De Veenschutters 
Beste mensen, 

De zomerstop is ten einde. Op 13 augustus zijn we begonnen met de tweede deelcompetitie.   

Voor op uw kalender volgen hieronder de volgende data: 

 

Nieuw schema tweede helft 2004: 

13 augustus 

3 september (i.p.v. 27 augustus) 

10 september 

1 oktober (i.p.v. 24 september) 

8 oktober 

22 oktober 

5 november  

19 november. 

 

De feestelijke afsluiting is gepland op 26 november a.s. in de kleine zaal van dorpshuis De Vier-

sprong. 

 

Is uw interesse inmiddels gewekt?  

Kom gerust eens langs om een avond de geweer in de hand te nemen en een kaartje te schieten. 

Let wel: zowel mannen als vrouwen als de wat oudere jeugd zijn van harte welkom! Een vereni-

gingswapen is aanwezig.  

Voor meer informatie kunt  

u zich wenden tot: 

 

 

Wubbe Kamies, 

Hoofdkade 12 

9524 PK  Buinerveen 

tel (0599-)212726 

 

 

 

 

-  Schieten is een 

sport om even bij stil 

te staan!  -  

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603
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             UIT DE DORPSKRANT VAN 10 JAAR TERUG  

In het juninummer 2004 van De 

Dorpskrant heb ik met u de 

dorpskrant van maart 1994 door-

gespit. Aan het eind van het 

doorkijkje in die oude krant heb 

ik beloofd om ‘in de breedte’ op 

enkele verhalen terug te komen. 

Dat gebeurt, dit keer met een 

stukje over het Mandolineorkest 

Tremolino dat toen bladzijde 17 

(A-5) geheel vulde.  

 

Mandolineorkest Tremolino  

Tremolino bestaat op dit moment 

ruim 8½ jaar. Het werd opgericht 

in november 1985. Het orkest telt 

18 spelers en de dirigente Olga 

Spijkermann.  

De mandoline is een luitvormig 

tokkel instrument, waar vier dub-

bele snaren op gespannen wor-

den, deze worden bespeeld met 

een plectrum, een plaat die vroe-

ger van schildpad werd gemaakt. 

Tegenwoordig wordt dit van 

kunststof gemaakt. 

In het orkest wordt gespeeld op 

mandoline, mandola’s (het grote-

re broertje van de mandoline, 

deze klinkt een octaaf hoger) en 

gitaren. We spelen populaire en 

licht-klassieke muziek. Hiermee 

treden we regelmatig op, overal 

waar we gevraagd worden. Zoals 

bekend hebben we in het dorps-

huis Buinerveen opgetreden. In 

oktober hebben we samen met 

het koor “Jubilate” een concert 

gegeven in de kerk in Nieuw 

Buinen. Donderdag 24 maart 

spelen we in het bejaardenhuis 

Borgerhof. 

In het orkest zijn ook mensen, 

die aan de studieweek georga-

niseerd door het Nederlands 

Mandoline practicum en studie-

dagen georganiseerd door het 

Nederlands Verbond van Man-

dolineorkesten, meedoen. Ook 

is het plan om eigen studieda-

gen te organiseren om de tech-

niek van het spel te verbeteren. 

Voor informatie kunt u terecht 

op donderdagavond vanaf 

17.30 uur in de kerk, Kerklaan 

te Nieuw Buinen, waar wij re-

peteren. 

 

Tot zover 1994, en nu ? 

Om een antwoord te kunnen 

geven op vragen naar verschil-

len en/of overeenkomsten 

met destijds, heb ik con-

tact gezocht met de leider 

van Tremolino, Olga 

Spijkermann. Want wie 

beter dan zij kan aange-

ven hoe het gezelschap op dit 

moment functioneert. Tremoli-

no zit in een aanloop naar een 

paar feestelijke gebeurtenissen. 

Om te beginnen 16 oktober a.s. 

staat in het teken van het feit 

dat Olga 20 jaar dirigent is en 

ze bovendien op die dag nog 

jarig is ook: Op die 16de okto-

ber, ’n zaterdag, wordt een 

middagconcert verzorgd in de 

Hervormde Kerk in Borger. In 

de vereniging wordt ook al na-

gedacht over de invulling van 

het 20 jarig bestaan van 

Tremolino; Dit jubileum zal in 

elk geval in het najaar van 2005 

gevierd worden. 

 

Er is reden genoeg om een 

feestje te bouwen, want de ver-

eniging telt méér leden (nu 27, 

waarvan 8 jongeren), er is meer 

variëteit in instrumenten 

(accordeon en blokfluit zijn 

toegevoegd) en een ruimer reper-

toire is voorhanden (volksmuziek 

en op de doelgroep afgestemde 

meezingers). Tremolino kan be-

schikken over (nieuwe) volks-

liedjes uit Ierland en Zuid-

Amerika, en voorts kan de groep 

zich verheugen in meer composi-

ties die speciaal voor mandoline 

zijn geschreven.  

 

Leerlingen of herbeginners zijn 

natuurlijk altijd van harte wel-

kom. Tremolino verzorgt zelf de 

lessen voor die (her)beginners, 

alleen voor gitaarles is er op dit 

moment een wachtlijst. Bij de 

lesverzorging gaat het eerst en 

vooral om het instrument te leren 

beheersen, maar zeker wordt ook 

de aandacht gericht op speciale 

speltechniek, plectrumvaardig-

heid, toonvorming, klankkleur en 

ritme. Spreekt voor zich dat de 

gezamenlijke repetities zich uit-

stekend lenen voor het opbouwen 

van het samenspel. 

 

De repetities. Nog steeds elke 

week op donderdag, ietsje later 

dan weleer, van 19.30 tot 22.00 

uur, tussendoor een half uurtje 

pauze. Plaats: de SOW-kerk aan 

de Kerklaan in Nieuw-Buinen. 

Voor de jongere en jongste leden 

is zo’n repetitie wellicht wat lang 

en wordt het te laat, daarom is er 

geregeld dat die (als dat gewenst 

wordt) in de pauze naar huis mo-

gen. 

 

Tenslotte. Voor wie ’n idee heeft 

voor ’n uitvoering samen met 

Tremolino, schroom niet om 

contact te zoeken met de diri-

gent: Olga Spijkermann, elke 

donderdagavond, bijvoorbeeld in 

de pauze van de wekelijkse repe-

titie.  
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Moord in Buinerveen 

Buinerveen en ‘kuilmoord’  

Voor de lezers van dit blad die er 

onder meer het Dagblad van het 

Noorden ‘bij’ lezen, zal de grote 

aandacht voor de Puttense kuil-

moord zeker niet zijn ontgaan. 

Met name de omstandigheid dat 

moordenaar en vermoorde ooit 

een poosje in Buinerveen (eerst 

Hoofdstraat en later Zuiderstraat) 

hebben gewoond, zal beslist de 

regionale lezer op het criminele 

tekstwerk van die krant hebben 

geworpen. Hennie Weggemans is 

niet meer, de met C. van O. aan-

geduide dader / doder zit voor 20 

jaar (bruto) achter de tralies. 

 

Hoewel ik met enkele dorpsge-

noten uitgebreid heb gepraat over 

de tijd dat zij en hij en hun kin-

deren in Buinerveen hebben ge-

woond, ben ik toch niet voldoen-

de geprikkeld geraakt om de er-

varingen met het betreffende 

(toen nog) gezin hier breed uit te 

meten. 

De kuilmoord heeft me wel be-

ziggehouden, maar dan meer in 

het bijzonder de vraag of er in 

Buinerveen ooit iemand is ge-

dood zonder daar om gevraagd 

te hebben. Bestaat er dus zoiets 

als ‘de moord van Bu-

inerveen’ ?  

 

De moord van Buinerveen  

In de archieven van (toen) het 

gerechtshof te Assen zijn stuk-

ken te vinden over een gruwe-

lijke roofmoord op twee oude 

voormalige dorpsgenoten, 

Harm Trip en zijn vrouw 

Gratje. Trip was toen 85 jaar, 

rustend landbouwer en woonde 

in een boerderij die nu op het 

postadres Zuiderstraat 23 te 

vinden is. (Helaas geen ‘oude’ 

foto voorhanden, ondanks con-

tacten daarover met huidige 

bewoners, naasten en een foto-

verzamelaar: O.a. Geesje Snip-

pe-Timmermans, Lucas Piening, 

oud-buurman A.Weits en Berend 

Kruit). In de nacht van dinsdag 4 

op woensdag 5 oktober 1921 

werden zij slachtoffers van die 

voor hem fatale roof. De toe-

dracht van deze gruweldaad zou 

als volgt in elkaar hebben gesto-

ken. Trip en zijn vrouw slapen 

als er ergens tussen twee en drie 

uur ’s nachts glasgerinkel wordt 

gehoord. Harm werd erdoor ge-

alarmeerd, hij verliet de bedstee 

en kwam op weg naar de plaats 

van het lawaai een indringer te-

gen. Dat werd hem meteen fa-

taal, een schot door het hoofd 

maakte in één klap een eind aan 

diens leven. Zie foto, die in 1993 

door mevrouw Adema-Alers, ’n 

ver familielid van Harm Trip, 

aan De Kanaalstreek is verstrekt.  

 

En vrouw Trip ? De onverlaten 

zochten haar op, trokken haar de 

bedstee uit, bonden haar vast op 

een stoel en begonnen haar daar-

na onder dreiging van doodschie-

ten te ondervragen over de plaats 

waar hun geld was opgeborgen. 

Slim of niet, maar vrouw Trip 

gaf de inbrekers 200 gulden. Die 

had ze bij zich in de bedstee. De 

dag na deze gruwelnacht werd 

vrouw Trip door buren in een 

belabberde situatie –met touw 

vastgebonden- aangetroffen en 

werd de dood van haar man vast-

gesteld.  Politie erbij, ook het 

parket van de rechtbank Assen 

werd opgeroepen. Hun speur-

werk leverde al heel snel op dat 

de moord op Harm en de bero-

ving van zijn vrouw het werk 

moest zijn van tenminste drie 

personen. Maar wie ?  

 

En voor de politie óók de vraag 

of hier dezelfde criminelen aan 

het werk waren geweest, die en-

kele maanden ervoor van Harm 

en Gratje 1000 gulden spaargeld 
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hadden afgenomen. 

 

Er werd voor het aanhouden van 

de daders een beloning uitge-

loofd. Maar of het aan de aan-

trekkelijkheid daarvan heeft ge-

legen, dat is niet bekend. Wél dat 

er enige loslippigheid bij een van 

de indringers is ontstaan, waar-

door de mannen van de Drentse 

Hermandad al op 15 oktober 

1921 vijf mannen konden opslui-

ten. De daaropvolgende rechtsza-

ken bij de Rechtbank te Assen en 

in hoger beroep bij het Hof te 

Leeuwarden hebben geleid tot 

gevangenisstraffen die uiteen 

liepen van 3 tot en met 12 ja-

ren. 

 

Daders en medeplichtigen   

De hoofdverdachte en tevens 

degene die de moord op zijn 

geweten heeft, is Eildert Smal-

bil, 20 jaar oud, afkomstig uit 

Jipsingbourtange. Hij krijgt 10 

jaar cel. Zijn naaste trawanten 

zijn Menso (21) en Ebbo Bos 

(22), die komen uit Emmer-

Compascuum, voor de roof-

moord gaan zij respectievelijk 

12 jaar en 11 jaar achter de tra-

lies. Menso wist al wat van  

‘brood en spinnenkoppen’, om-

dat hij als dienstweigeraar al in 

het gevang te Assen had gezeten. 

Met 4 jaar cel kwam Harm Mid-

deljans (47) goed weg; Hij staat 

te boek als ‘arbeider uit Emmer-

Compascuum’. De laagste straf – 

3 jaar - ging naar Harry Schut-

rups (37), oom van Eildert Smal-

bil, en caféhouder in Drouwener-

veen. Er bestaat onzekerheid 

over een mogelijke zesde betrok-

kene, ene Derk P. uit Sellinger-

beetse; Of deze Derk is veroor-

deeld is (ook mij) niet bekend. 

 

Een van de daders was dus café-

houder in Drouwenerveen. Dat 
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Uw advertentie? 

 

 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

 

 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

 

 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

dorscafé stond op de hoek 

Hoofdstraat – Verbindingsweg.  

Van je buren moet je het hebben, 

zo zie je maar weer. Met betrek-

king tot dat café valt nog te mel-

den dat enige tijd later, eind ok-

tober 1921 in dat pand werd in-

gebroken en dat het enkele dagen 

later tot de grond toe afbrandde. 

De oorzaak van die brand is 

nooit opgehelderd, maar uit de 

lokale gesprekjes van de dag kon 

worden opgemaakt dat er is sa-

mengespannen, dat goede relaties 

van de oudjes Trip zich in een 

volksgericht hebben gevonden. 

 

Bijna een jaar na de moord op 

Harm overlijdt Gratje Trip, 12 

augustus 1922, ze woonde toen 

in Valthermond. De –hals over 

kop- verhuis van Buinerveen 

naar Valthermond had alles te 

maken met het niet meer kunnen 

en willen wonen in een boerderij 

waarin zich 2 berovingen hadden 

afgespeeld en waarin haar man 

op lugubere wijze was omge-

bracht. Harm  en Gratje zijn be-

graven op de begraafplaats te 

Drouwenerveen; Na hoofdingang 

tweede grindpad rechts, ’n be-

zoekje waard, al was het óók om 

eens kennis te nemen van de 

teksten op de gedenkstenen.   

 

Roofmoord Buinerveen op lied  

Vroeger, zeker in de tijd dat er 

nog geen krant op de deurmat 

viel, werden belangrijke of 

schokkende berichten in liedtekst 

gegoten en zo onder de burgerij 

bekend gemaakt en verspreid. 

Dat is zo ook gegaan met de 

moord in Buinerveen. Met hulp 

van Marjan Beijering, die in 

1999 “Moordlied in Drenthe” 

heeft uitgebracht (ISBN 90-

71840-40-9), kan een deel van de 

tekst over de roofmoord op de 

Trip’s hiernaast worden afge-

drukt. 

 
Komt burgers hoort de gruweldaad eens aan, 
Een vreselijke misdaad is hier weer begaan. 
Twee oudjes, ze leefden zo tevree met elkaar, 
Tot dat er voor altijd een eind aan kwam. 
Door wreedaards werd hij om het leven gebracht, 
Wie had van zijn leven zooiets ooit gedacht. 
Refrein:  
Zij leefden zoo gelukkig en stilletjes voort, 
Tot dat nu de man op eens werd vermoord.  
 
De vrouw werd gebonden, in beien gelegd, 
De man werd doorschoten, wie vindt dat niet slecht. 
Acht weken geleden braak men her ook in, 
Stal toen duizend gulden, wie vindt dat niet min. 
De schrik in de buurt is vreeslijk groot, 
Eerst inbraak, toen diefstal met vreeslijke moord. 
Refrein: 
De dieven verschaften zich een weg door het raam, 
En dra werd een vreeslijke moord toen begaan. 
 
Zij lagen zoo rustig, zoo vreedzaam te zaam, 
Toen hoorden ze op eens het gekraak van een raam. 
De man weet door schrik haast niet wat hij doet, 
En weldra lag hij te baden in ’t bloed. 
De moordenaars zetten hun gruwelwerk voort, 
Maar weet, er is een God die dat ziet en hoort. 
Refrein: 
Men eischte geld en zij gaf het terstond, 
Waarna men haar met de touwen vastbond. 
 
Nij zijn zij gescheiden hier van deez’ aard, 
O moordenaar wat stichtte gij hier weer kwaad. 
Om dat beetje geld nu die moord te begaan, 
Wij hopen dat gij hier voor ’t gerecht komt te 
staan. 
De politie die zet haar onderzoek voort, 
Totdat zij hebben de daders der moord. 
Refrein: 
’t Parket was ter plaatse onderzocht het terstond, 
Of men ook de sporen der moordenaars vond. 
 
Komt burgers hoort gij nu dit liedje eens aan, 
Hoe kunnen op aarde zulke menschen bestaan. 
Die steeds liggen loeren op een ander zijn goed, 
En besmetten hun handen met onschuldig bloed. 
Het is nu te hopen alsdat zij hun straf, 
Hier niet ontloopen aan deez’ zij van ’t graf. 
Refrein: 
De moord is begaan om de zucht van ’t geld, 
Door inbraak, beroving gepleegd met geweld 

Voor wie deze verkorte versie 

van dit moordlied eens wil zin-

gen én daarbij de oorspronkelijke 

melodie wil gebruiken, die grijpt 

naar het aloude liedje M o e d e r 

w e e l d e.  Zeker ook iets voor 

Volkszang en Veenkoar.  

 

En wie onder de lezers nog aan-

vullende informatie heeft, bij-

voorbeeld teksten, krantenknip-

sels, foto’s of uit ‘van horen 

zeggen’, die wordt bij deze van 

harte uitgenodigd om ermee voor 

den dag te komen.  

Martin Snapper 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Partij voor de dieren  

 

Elders in deze editie van De 

Dorpskrant staat een waar ge-

beurd verhaal over ’n foutje. De-

gene die ons op die cijfermatige 

vergissing opmerkzaam maakte, 

heeft de pedagogisch stoute 

schoenen aangetrokken en ons 

een boek ter leen aangereikt over 

de dierenwereld. Het heet voluit: 

Leven der liefde in de dierenwe-

reld, geschreven door Dr. Lud-

wig Büchner en uitgegeven er-

gens rond 1885. Het werk is uit 

het Hoogduits in het 19de eeuwse 

Nederlands omgezet door ene L. 

de Haan. Of het precies aan de 

naam van deze vertaler heeft ge-

legen, dat weet ik niet, maar de 

informatie over hanen en hennen 

heb ik met meer dan gewone be-

langstelling gelezen. Zonder een 

specifiek ‘petje af’ voor de Partij 

voor de dieren, heb ik wel ge-

meend als ‘goedmakertje’ een 

aantal stukjes tekst uit het 402 

bladzijden tellende boek aan on-

ze lezers door te geven. 

 

Boek over de dieren  

Vanuit de liefde als wereldbezie-

lend beginsel worden vrijwel alle 

facetten van het dierenleven be-

schreven, en bijna steeds in rela-

tie met verschijnselen en gevoe-

lens die de mens niet vreemd 

zijn. Soms verrassend om te be-

speuren dat mens en dier voor 

wat betreft vele gedragingen in 

uiteenlopende situaties niet eens 

zo ver uit de pas lopen. In de be-

schreven situaties vinden we te-

rug het aanzoek, de uitlokking 

van liefde, de keuze, de binding 

en koppeltrouw, moeder- ouder- 

en kinderliefde, adopteren, 

vriendschap en liefde onderling 

en richting mens. Een compli-

LIEFDE  IN  DE  DIERENWERELD  

ment aan schrijver en onderzoe-

ker Büchner vanwege het feit 

dat hij geen diersoort heeft 

overgeslagen én dat hij alle be-

schrijvingen staaft; getuigenis-

sen, onderzoek en experimen-

ten. Misschien dat juist door het 

hoge niveau van concreetheid 

er meermalen het gevoel is ont-

staan dat het wel kloppen moet, 

zelfs hier en daar onderstreping 

van ‘eerder gehoord’ en ‘zelf 

gezien’. Hierna enkele stukjes 

uit het boek over hanen en/of 

hennen. Het oud Nederlands 

heeft wel wat, het houdt je ook 

bij de les en je wordt er vast 

niet kippig van. 

 

Hanen en hennen  

Een stukje over vaderliefde in 

de broedtijd. “Het verhaalt van 

een haan, dien men, toen de 

broedtijd aanving, van zijn hen 

had gescheiden. De scheiding 

maakte hem evenwel zoo be-

droefd, dat men de beide dieren 

weer moest vereenigen. Spoe-

dig merkte men, dat de haan 

een deel der eieren onder zich 

had genomen en bebroedde. De 

meid, die de vogels verzorgde, 

en dit gedrag onbetamelijk 

vond, bracht de eieren weder 

onder de hen, doch de haan her-

haalde zijn bedrijf. Toen dit den 

heer des huizes bericht werd, 

liet hij den haan geworden en 

hij hielp het dier zelfs in zijn 

voornemen; het resultaat bestond 

in achttien heerlijk uitgebroede 

kiekens”.     

 

Over z.g. ouder- en kinderliefde 

het volgende citaat. “De heer Ed. 

Polemann, apotheker te Ploen 

(Sleeswijk-Holstein) deelt mij 

eene ervaring mede, die hij voor 

eenige jaren, toen hij nog apothe-

ker was te Schönberg in Hol-

stein, bij zijne hoenders had op-

gedaan. Zijne vrouw had door 

een harer beste broeihennen acht 

parelhoenders laten uitbroeden, 

die door de pleegmoeder met 

evenveel liefde werden verzorgd 

en bewaakt als de andere vogels, 

met name de haan, de kleintjes 

kwalijk bejegenden. Daarvoor 

betoonden de stiefkinderen zich 

dan ook zeer dankbaar, en weldra 

vonden zij gelegenheid hunne 

kinderliefde door daden te bewij-

zen, toen op zekeren dag de door 

wangunst aangegrepen hoenders 

de arme moeder op vijandelijke 

wijze aanvielen. Die aanval werd 

slechts de eerste maal met goed 

gevolg gedaan, want toen iets 

later de moeder nogmaals werd 

aangevallen, liet zij een angst-

kreet hooren, waarop de acht 

stiefkinderen in een oogwenk 

carré om haar formeerden en met 

uitgestrekte halzen en onder luid 

gesis den aanvaller hun scherpe 

snavels lieten zien. De aanval 

stuitte op dien phalanx volkomen 

af; het zelfde tooneel werd nog 

een en andermaal herhaald. Ja, 

toen de hen na eenigen  tijd weer 
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begon te leggen, trok de gansche 

kiekenschaar mee naar het leg-

hok en schaarde zich om de moe-

der net zoolang totdat deze het ei 

kwijt was. Toen later de broeden-

de kip met geweld aan de oogen 

der pleegkinderen onttrokken 

werd, verstrooiden dezen zich, 

werden angstig, vlogen op de 

daken der buurt heen en weer, en 

in plaats van ’s avonds rustig 

naar het hok te gaan, begonnen 

zij jammerlijk te schreeuwen”. 

 

Dan een kort verhaal over het 

overnemen van een broedsel. 

“Dat feit, mij medegedeeld per 

schrijven van 29 Dec. 1875, 

komt hierop neer. Een zijner (= 

den heer Zeuner, lid der school-

commissie te Kehl) kippen, die 

op acht kuikens zat, werd ziek en 

kon haar kleintjes niet naar be-

hooren verzorgen. Een der hanen 

kwam haar toen gezelschap hou-

den, deelde zijn eten met de kui-

kens en verzorgde ook de hen. 

Toen de laatste eenigen tijd daar-

na was gestorven, belastte de 

haan zich met de moederlijke 

plichten en verzorgde de kuikens 

op meesterlijke wijze”. 

 

Over naastenliefde gesproken. 

“De heer J. Petz van Triest deel-

de mij bij schrijven van 30 Nov. 

1875 een geval mede van een 

haan, die eene heldhaftige po-

ging waagde om een anderen 

haan te bevrijden. In een afgele-

gen straat der stad woonde eene 

familie, die een buitengemeen 

schoonen en grooten haan bezat, 

die Piero werd genoemd. Dit dier 

was wegens zijn schoonheid en 

niet minder wegens de zorg, 

waarmede hij over zijn kippen 

waakte, in de geheele buurt be-

kend. Toen de heer P. op zekeren 

morgen zich van zijn buiten-

plaats naar het midden der stad 

begaf en die straat passeerde, zag 

hij een meisje, dat een mand op 

het hoofd en een paar kippen in 

de hand droeg. Genoemde haan 

liep in hevige gemoedsbewe-

ging nu eens naast haar, dan 

weder voor haar uit, en viel 

onophoudelijk op het meisje 

aan, dat hij telkens in de hand 

beet, zodat zij de kippen zou 

moeten loslaten, indien niet een 

paar jongens haar hadden ge-

holpen, die den vermetelen aan-

valler wegjoegen”. 

 

Een hond met kuikenliefde. 

“Eene waarneming van den 

heer Dr. Trappe Jr. van Char-

towo bij Posen, mij bij schrij-

ven van 25 Jan. 1876 medege-

deeld. Eenige pas uitgekomen 

kuikentjes werden, daar de hen 

nog niet alle eieren had uitge-

broed, uit het nest genomen en 

ergens in de kamer in een zon-

nig hoekje op den grond neer-

gezet. Na eenigen tijd was de 

zon van stand veranderd en de 

diertjes, die nu in de schaduw 

zaten, begonnen van kou te pie-

pen. Een in de onmiddellijke 

nabijheid liggende kamerhond, 

- die zijnerzijds door eene kat 

was groot gebracht – zag dat 

tooneel een poosje aan; daarop 

nam hij heel voorzichtig het 

eene kuikentje na het andere in 

zijn bek en legde ze weder in de 

zon. De moeder van de bericht-

gever hield zich in de aangren-

zende keuken op en was getui-

ge van dit feit”. 

 

Nu een vorm van bijzondere 

vriendschap. “Van de vriend-

schap tusschen een hond en 

eene kip verhaalt Menault het 

volgende: Op het landgoed van 

een zijner vrienden, tevens een 

neef, den heer Malmain te 

Bienville bij Compiègne, zag 

hij eens hoe eene kip, telkens 

als zij een ei wilde leggen, zich 

kakelend naar het hok van een 

met haar bevrienden hond begaf. 

Deze verliet oogenblikkelijk zijn 

nest, om aan zijne vriendin toe-

gang te verleenen, en bleef bui-

ten op wacht staan, zoolang zij in 

zijn hok toefde. Kwam de kip 

naar buiten dan ging de hond 

naar binnen om het gelegde ei op 

te eten; deze vriendschappelijke 

handelwijze werd net zoolang 

voortgezet als de legtijd duurde”. 

 

Het boek als broedplaats  

Het is geen onbekend verschijn-

sel, soms worden foto’s, geboor-

tekaartjes of krantenknipsels 

even in ’n boek opgeborgen. Om 

te bewaren of om het als tijdelij-

ke boekenlegger te gebruiken. Zo 

trof ik in Leven der liefde in de 

dierenwereld een knipsel aan met 

de grappige kop “Kolder van kip 

en kat”. Datum onbekend, het 

tafereel speelt zich af in Eiber-

gen: 

“De heer Rentink aan de Juli-

anastraat houdt kippen. Een 

poosje geleden lag in een van de 

beide legnesten plotseling een 

jong poesje. Kennelijk te vonde-

ling gelegd, tot genoegen van het 

dochtertje des huizes. Helaas, na 

enkele dagen ging het diertje 

dood. De familie was het geval 

spoedig vergeten. Maar enige 

dagen geleden lag er, in plaats 

van een ei opnieuw een jeugdig 

katje in een van de nesten. Die 

dag zag men moeder poes regel-

matig het hok in en uit gaan. De 

volgende dag had het kleintje 

zowaar gezelschap gekregen van 

een broertje of zusje. Een vreemd 

geval. Nog vreemder is dat de 

moederpoes concurrentie kreeg 

van een der bewoonsters van het 

hok, van een kakelende kip. De 

kat warmde haar jongen en in het 

nest ernaast legde de kip haar 

eieren. Gedurig keek ze om een 

hoekje, of de grote kat haast ver-
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dween. En niet zodra lichtte 

deze de hielen, of de kip kroop 

op dát nest, dat ze alleen verliet 

om te gaan eten. Nu is de toe-

stand zo geworden, dat beide 

dieren de jonge katjes bemoe-

deren. Zit de kip op de poesjes, 

dan loopt de kat klaaglijk miau-

wend door het hok. Met haar 

snavel duwt de hen de jonge 

beestjes terug, als ze naar hun 

wettige moeder willen. En ziet 

de kat de kans schoon, op het 

nest te klimmen, dan drentelt de 

kip kloekend door het hok. Ze 

is – o wonder der natuur – 

broeds geworden en met het 

eieren leggen is het gedaan”. 

 

Voor het boek dicht gaat  

Bij het overnemen van deze kat 

en kip geschiedenis uit Eiber-

gen, herinnerde ik me iets 

soortgelijks 

gelezen te 

hebben in 

het werk 

van Dr. 

B ü c h n e r . 

En jawel, 

i n  h e t 

hoofdstuk 

o v e r 

v r i e n d -

schap tussen dieren, op bladzijde 

264 staat: “Mej. Johanna Balz 

van Arnsberg in Westfalen 

(blijkens schrijven van 17 Jan. 

1876) zag eens bij haren schrijn-

werker een groote huiskat vijf 

kuikens verzorgen, wier moeder 

door een ongelukkig toeval het 

leven had verloren. De kat ver-

warmde en koesterde de klein-

tjes, die van kou onder haar wa-

ren gekropen, en ’t was een aller-

liefst gezicht, wanneer de snoe-

perige, gele kopjes te voorschijn 

kwamen uit den dikken, grijzen 

pels hunner beschermster”. 

 

Boek gesloten en teruggebracht 

naar de rechtmatige eigenaren 

van dit wel heel bijzondere klei-

nood. 

 

Martin Snapper 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. 

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, 

kunt U contact opnemen met de heer B Kruit Noorderstraat 10 9524 PD Buinerveen Tel:212716 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 

Gerard Exel,  

Bovenmeester 

“School 75” 

 
De zomervakantie heeft de bo-

venmeester van School 75 best 

wel goed gedaan. De wekenlan-

ge rust en de dagelijkse culinaire 

geneugten hebben de lijfelijke 

sporen overduidelijk nagelaten. 

Maar wij maken ons er niet dik 

om. 


