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Allie uitgezwaaid  

Zijn laatste bestellingen 

Vóór alles hulde aan de inwoners 

van Drouwenerveen en Buiner-

veen, die ontzettend goed hebben 

gereageerd op de oproepen om 

van de allerlaatste besteldag van 

Allie van der Laan een fantasti-

sche en memorabele happening 

te maken. Op die bewuste vrijdag 

de 4de augustus 2006 hebben zeer 

velen hun huis, oprit en brieven-

bus voorzien van feestelijke attri-

buten, zoals slingers, ballonnen, 

vlaggetjes, kleurplaten, dankje-

welteksten, onze driekleur en/of 

wat er verder als applaus voor 

Allie voorhanden was. Naast de-

ze min of meer stille blijken van 

dank voor het werk van deze ge-

waardeerde postbode, hebben tal 

van inwoners hem opgewacht om 

hem de hand te schudden, hem 

wat leuks of lekkers mee te ge-

ven of hem recht in het gezicht te 

zeggen dat ze zijn werk en zijn 

manier van werken gewoonweg 

‘toffe boel’ en ‘cool’ vonden. Uit 

een serie van wel 200 foto’s van 

die laatste werkdag van Allie van 

der Laan, is er hier een afge-

drukt. Ontmoetingen met 

‘klanten’ en kinderen, in ont-

vangst nemen van lekkernijen, 

tekeningen en herinneringen aan 

specifieke dingen in zijn dage-

lijkse postroute. Ook kreeg hij 

enkele kunstwerkjes, die nu al 

een plaatsje in huize Van der 

Laan hebben gekregen. De vut-

tende postbode was van al die 

aandacht en waardering werke-

lijk onder de indruk. Zijn vrouw, 

z’n kinderen en de TPG bazen uit 

Stadskanaal en Assen hebben 

met eigen ogen kunnen zien 

hoe er in deze regio op Allie en 

zijn manier van werken hier is 

gereageerd. Meer dan twee 

kratten die eerder gevuld waren 

met post, kon hij mee naar huis 

nemen met een verscheidenheid 

aan zaken die dank en waarde-

ring moesten onderstrepen.  

Zijn afscheid in het dorpshuis 

Op zaterdagmiddag 5 augustus 

jl. was het ‘volle bak’ in de gro-

te zaal van dorpshuis De Vier-

sprong in Buinerveen. In het 

middelpunt van de belangstel-

ling en temidden van een gezel-

lige drukte van jewelste: Allie 

van der Laan, de postbode van 

Buinerveen, Drouwenerveen en 

van delen van Drouwenermond 

en Gasselternijveen neemt af-

scheid van TPG en van zijn 

‘klanten’. Allie gaat met pensi-

oen, en nog net op tijd via een 

VUT-regeling die het mogelijk 

maakt om iets eerder dan als 

AOW gerechtigde te stoppen 

(Vervolg op pagina 6) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2006 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mede-

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redac-

tie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uit-

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer  5  inleveren voor 4 oktober 2006 

 

Nummer  6  inleveren voor  6 december 2006  

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor : 

 

13 sept. Vrouwencafe 

16 sept. Bingo 

7 okt. Bingo 

18 nov. Griezeltocht 

25 nov. Toneelavond 

9 dec. Toneelavond 

16 dec. Kerstbingo 
 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

 

Tel nummers act. Commisie 

Dennis Middeljans 212232 

Anneke Wubbels  212605 

Huub Pijs   212840 

Lenie Poker  212730 

Jeannet Elting  417735 

Tom Ottens   212473 

Thom Martens  212993 

Klaas Hummel  212729 

Programma jeugdwerk 2006/2007 
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet 

helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet 

worden maar hier komen ze vast. 

 

4  oktober     knutselen 

20 oktober     Disco 

20 december    knutselen 

31januari     knutselen 

24 februari     carnaval 

28 maart     knutselen 

9 mei     knutselen 

13 juni     eindfeest 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

 

De tijden van de knutsel-  

middagen zijn voor groep  

1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur  

en voor groep 5 t/m 8 van  

15.15 tot 16.45 uur. 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
Op dit moment ben ik be-

zig met een internetsite 

over de plaats Buinerveen 

en Nieuw Buinen tot de 

Mondenweg. Hierop plaats 

ik diverse zaken over clubs 

en verenigingen en actueel 

nieuws.  

Ook foto gemaakt bij di-

verse evenementen zijn 

hier te bewonderen en te 

downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Dansen 

Stijldansen: De allereerste dan-

sen (volksdansen) zijn in de loop 

der eeuwen veranderd. In bij-

voorbeeld groepsdansen, duo-

dansen en solodansen. Het stijl-

dansen (duodansen) wordt onder-

verdeeld in ballroom en Latijns-

Amerikaans. Ballroom kan je 

herkennen doordat de vrouw en 

de man tegen elkaar aan staan. 

De man geeft met zijn heupen de 

richting aan.  

Dit zijn de dansen die je kunt 

leren bij stijldansen: Ballroom-

dansen, Foxtrot, Quickstep, 

Weense Wals en Engelse Wals. 

Latin dansen, Cha cha cha,  

Rumba, Samba, Paso Doble en 

Salsa. 

Overige dansen, Jive, Tango, 

Volksdansen, Hofdans, Rolstoel-

dansen en Overige. 

  

Het ontstaan van de dans, dansen 

bestond in de prehistorische tij-

den, dit is ontdekt door de teke-

ningen en tekens in grotten. In 

de tijd van de oude Grieken en 

Romeinen bleven de mensen 

dansen.In de middeleeuwen 

schaften de kerk in Europa dan-

sen af, maar toen de Renaissan-

ce kwam rond 1450 werd het 

weer populair. De eerste geschre-

ven dansen komen uit het jaar 

1670. Die werden geschreven 

aan het hof van Lodewijk de 16e 

door Louis Pecourt. En wanneer 

kun je een dans een dans noe-

men. Als je gewoon een beetje 

staat te swingen en te bewegen is 

dat net zo goed dansen. Later 

luisterde de mensen meer naar de 

muziek en begonnen ze te dansen 

op het ritme van de muziek. 

Met andere woorden voor degene 

die interesse hebben is er een 

mogelijkheid dit in praktijk te 

brengen. 

In het ontmoetingscentrum in 

Borger is er een 55+ Stijldans-

groep die elke Maandagmorgen 

van 10.00 tot 11.30 deze dansen 

beoefend. 

Belangstelling:  

U kunt informatie krijgen bij Dhr 

P.v.d.Grient. Tel. 565691. 

 

Of bij Dhr. B.J.M.v. Doorn. Tel. 

212781.  

 “De Schoakel” 
 

Hierbij een berichtje van toneel-

groep "de Schoakel" als bij U de 

Dorpskrant op de mat valt heb-

ben wij onze eerste repetitie 

avond al weer gehad. 

Wij spelen dit jaar een vrolijk 

blijspel dat zich afspeelt op een 

landgoed. Hier gebeuren natuur-

lijk weer allerlei rare dingen. 

Hierbij de data wanneer wij het 

stuk voor jullie opvoeren dan kan 

dat alvast op de kalender vastge-

legd worden. 

  

Zaterdag 25 november en Zater-

dag 9 december      met de groet-

jes van de bewoners van land-

goed Rommelstein. 
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Dé winnaar:  

Geerard Wubbels  

Naast tal van lokale organisaties 

was ook Plaatselijk Belang Bui-

nerveen / Nieuw-Buinen (tot 

Kerklaan) van de partij op de 

tweejaarlijkse jaarmarkt in Bui-

nerveen. Ofschoon de doelstel-

ling van die jaarmarkt niet direct 

voor 100% spoort met de doelen 

en werkzaamheden van Plaatse-

lijk Belang, vindt het bestuur van 

de vereniging toch dat erbij-zijn 

moet meetellen. Vanaf het mo-

ment dat de uitnodiging voor 

meedoen en huren van een 

marktkraam binnen was, heeft 

het bestuur geen moeite gehad 

met het antwoord ‘Ja, we zijn er 

ook !’, wél met een passende re-

actie op het voorgeschreven the-

ma dat de bij uitstek veenkoloni-

ale titel ‘Caribian Beach’ had 

meegekregen. 

 Toch was de relatie met 

strandzand, rietwanden, palmbo-

men, badpakken, flippers en fris-

se meloenen tamelijk snel ge-

legd. Om hoe dan ook iets van de 

daadkracht en open aanpak van 

zakendoen door Plaatselijk Be-

lang te etaleren, kwam het be-

stuur op een aangepaste insteek 

op het Caribische marktthema: 

Met kop 

en kont. 

De ach-

terwerken 

van de 

bestuurs-

l e d e n , 

gestoken 

in zwem-

broek of 

’n andere sportieve outfit, 

moesten zonnig en feestelijk op 

de gevoelige plaat worden vast-

gelegd, zo ook de gezichten van 

dezelfde zonaanbiddende le-

vensgenieters. De ingrediënten 

voor een partijtje zoeken en 

combineren waren zo snel ge-

vonden, de bezoekers aan de 

marktkraam van Plaatselijk Be-

lang worden uitgenodigd om de 

correcte koppeling van voor-

aanzicht en bijbehorende ach-

terkant tot stand te brengen.  

 Aan deze puzzel, die ook 

nog een herkenningskiekje van 

een straat te Buinerveen bevat-

te, hebben ruim 50 personen 

meegedaan; En dat het allemaal 

niet zo gemakkelijk was, mocht 

blijken uit het aantal goede op-

lossingen, niemand had echt 

alles goed. De man met de mees-

te goede antwoorden, zeg maar 

degene met een heldere visie op 

koppen en konten, bleek Geerard 

Wubbels te zijn. Naar deze win-

naar, die met kop en schouders 

boven de andere inzenders uit-

stak, gaan onze welgemeende 

felicitaties. Inmiddels is ook de 

prijs al aan Geerard uitgereikt, 

een bloemenbon ter waarde van 

€ 30,- , een fraaie waardecheque 

die voor ’n deel is gesponsord 

door bloemist Jan Hofman uit 

Nieuw-Buinen. Zie de door Inge 

de Vries gemaakte foto, gescho-

ten in de werkplaats van Wub-

bels waar Geerard volop aan de 

gang was met zijn nieuw wagen-

park. 

 Dan nog even de straatfoto. 

Die was aan ons uitgeleend door 

Berend Kruit. Dat plaatje geeft 

een lengteblik richting noorden 

van de Noorderstraat anno 1950. 

De kiek is genomen vanaf de 

weg ter hoogte van de huidige 

woning van Jantje en Berend 

Kruit. Voor degenen die het Mé-

raspad missen, dat was er toen 

nog niet. De boerderij links werd 

bewoond door de familie Boek-

holt, Jan en zijn vrouw Hennie 

(Spiegelaar). De scharrelkippen 

zijn van het type Witte Leghorn 

en behoorden toe aan Jacob en 

Antje Hilbolling (– Pepping). 

 In de marktkraam van 
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Plaatselijk Belang was ook een 

grote foto aanwezig, waarop een 

beach-scène was te zien, vrou-

wen in –soms wat uitdagend op-

gerolde- zomerjurken en mannen 

in zwemtenue. Vóór de markt 

begon, was niet bekend wie er 

allemaal op dit zeegezicht ston-

den en zaten. Ook de eigenaar 

van de foto, Berend Kruit, had er 

geen flauw benul van. Des te leu-

ker als blijkt dat bezoekers van 

de jaarmarkt wél wisten te vertel-

len wie er in het zeezand 

op de gevoelige plaat 

waren afgedrukt. De 

meeste namen werden 

opgehoest door Jaap 

Naaijer (Hoofdkade 1), 

waarschijnlijk omdat hij 

als eerste zijn ‘bruid’ 

Janna op foto ontdekte. 

Hij zei: “Als je dat zo 

ziet, dan word je toch op 

slag weer verliefd !”. 

Daarna moest er nog 

zwaar denkwerk worden 

verzet om de andere bad-

gasten te identificeren. Aange-

vuld met een paar gesprekjes 

met (al iets oudere) bewoners 

van Buinerveen, zijn we er in 

geslaagd de hele scène op naam 

te zetten en te dateren op 1952. 

De namen van de dames van 

links naar rechts: J. Speelman – 

De Vries, L. Sijpkens – Brui-

ning, R. Elting – Wanders, J. 

Naaijer – Alfrink, G. Boekholt 

– Boekholt, M. Lutjes – Jonk-

man, G. Luit – Albers, H. van 

der Laan – Middeljans, L. van 

der Laan – Darwinkel en A. 

Haandrikman – Tap. En dan van-

af links de mannen: A. Scheltens, 

J. Naaijer, J. Sijpkens, H. Elting, 

A. Luit, E. Lutjes en tenslotte W. 

Plat uiterst rechts. En zo heeft 

Plaatselijk Belang met deze zon-, 

zee- en strandbijdrage ook de 

fotocollectie van Berend nog wat 

verrijkt.  

 De mensen van Plaatselijk 

Belang hebben een plezierige 

marktdag gekend, de voorberei-

ding was ook leuk en na afloop 

aan iemand een prijs mogen aan-

reiken is eveneens een aardige 

bezigheid. Een bijzonder woord 

van dank aan Inge de Vries die 

de foto’s van voor tot en met 

achter voor haar rekening heeft 

genomen. 

 

Namens het bestuur van 

Plaatselijk Belang, 

Martin Snapper  
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met werken. 

En daar zat Allie dan, vrouwlief 

Fennie, de dochters Yvonne en 

Monique, partner Andy en klein-

kind Joey bij hem in de buurt, en 

verder met een gezelschap van 

bijna 150 belangstellenden of 

anderszins mensen die hun post-

bode feestelijk wilden uitzwaai-

en. En het werd een feest, ui-

teraard eerst en vooral voor Allie 

en de zijnen, maar niet minder 

voor de vele mannen en vrouwen 

die naar dit afscheid zijn geko-

men. 

Terwijl in een vlot tempo de hap-

jes en drankjes aan de man wer-

den       gebracht, kregen enkele 

personen de gelegenheid om de 

vertrekkende postbode toe te 

spreken en hem voor ‘later’ wat 

nuttigs of iets fraais mee te ge-

ven. De regiomanager van TPG 

Stadskanaal, dhr Cees Pomp, 

analyseerde de gehele loopbaan 

van Allie, onder meer met een 

fikse knipoog naar het artikel 

over hem in deze dorpkrant van 

juli dit jaar. Van TPG kreeg Allie 

een elektrisch aangedreven 

schaaf aangeboden, alsook een 

gouden pen met inscriptie en een 

fotocollage in lijst, waarin 

plaatjes die alles met Allie’s 

werk en werkomgeving van doen 

hadden. Vervolgens kwam Jan 

Haikens als voorzitter van Plaat-

selijk Belang aan het woord. 

Tussen de vele vriendelijke 

woorden door, maakte hij handig 

van de gelegenheid gebruik om 

voor Buinerveen een z.g. dubbele 

brievenbus te claimen. En niet 

zonder resultaat, immers TPG 

wil er tenminste over gaan praten 

met Plaatselijk Belang. En Allie 

kwam weg met een fraaie bos 

bloemen. Vervolgens kreeg Mar-

tin Snapper het woord. Die ver-

telde over de goede band met 

Allie en over diens bijdragen aan 

(Vervolg van pagina 1) 

De Dorpskrant Buinerveen. 

Snapper ging vervolgens kort in 

op de verzamelwoede van de 

scheidende postbode, alles wat 

met post en postbezorging te 

maken heeft (gehad), dat heeft 

hij. En dat bleek voor Snapper 

reden om twee forse handgre-

pen met brievenbus aan Allie te 

overhandigen, een en ander af-

komstig van kerkdeuren, waar-

van de kerk (bouwjaar 1872) 

eind vorige eeuw is gesloopt. 

Daarna geeft Drouwenerveen 

blijk van z.g. ‘warme gevo-

elens’ voor (ook) hun postbode. 

Na waarderende woorden over 

de wijze van werken door Allie, 

biedt Robin Ketelaars (als voor-

zitter van het dorpsbestuur) een 

fraaie aquarel aan, een prachtig 

sfeerplaatje van Drouwener-

veen waarin de rode postauto 

een sierlijke rol opeist. De 

aquarel is gemaakt door Chris 

en Dina Meppelink, uiteraard 

uit Drouwenerveen. Na de 

overhandiging van dit kunst-

werkje heeft Robin het over een 

TPG opvolger die zo mogelijk 

uit hetzelfde Alliehout gesne-

den mocht zijn, en dat had niets 

te maken met de nieuwe kozij-

nen van de familie Ketelaars ! 

De laatste spreker in de rij 

zorgde voor het klapstuk, een 

ware voltreffer. Truus Timmer-

mans vond dat er al genoeg ge-

praat was, onderschreef al die 

mooie verhalen van de vorige 

sprekers en overhandigde na-

mens alle inwoners van Buiner-

veen een enveloppe met daarin 

een startbewijs voor een ballon-

vaart voor 2 personen en een 

reischeque die na de ballonlan-

ding het verdere toeristisch ver-

voer verzekert.    

Zijn reactie  

Allie van der Laan was zicht-

baar aangedaan door alles wat 

hem deze middag in het dorps-

huis is overkomen, naast de ge-

weldige persoonlijke belang-

stelling van vele inwoners uit 

‘zijn’ dorpen, bleek hij ook zeer 

verrast en evenzoveel ingeno-

men te zijn met de cadeaus. In 

diens dankwoordje klonk hoor-

baar emotie door, daarnaast 

waardering voor wat er in ver-

band met zijn pensionering al-

lemaal is gedaan en wat dat aan 

herinneringen in de vorm van 

cadeautjes en vriendelijke 

woorden heeft opgeleverd. 

Petje af voor die mensen die 

daaraan hebben bijgedragen en 

een schouderklop voor hen die 

bij zijn afscheid met lijf en le-

den aanwezig waren. 

Martin Snapper  
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Nieuwsflits OBS 75 

Velen van U zullen het een en 

ander al wel hebben gelezen in 

de laatste schoolkrant van het 

afgelopen jaar. Toch nog even in 

het kort (althans dat probeer ik) 

voor diegene die dit niet hebben 

kunnen lezen. 

 

Na de feestelijke ouderavond van 

19 mei hebben de groepen 3 t/m 

6 meegedaan met de sportdag op 

15 juni. Hierbij deden o.a. OBS 

24, OBS Parklaan, de Kruiplank 

mee. De kinderen hebben goed 

hun best gedaan met de verschil-

lende onderdelen. Groep 1 en 2 

hadden hun sportdag 14 juni op 

school.  Groep 7 en 8 waren af-

wezig ivm hun kamp in Midla-

ren. In de schoolkrant staan hier-

over ook verhalen van de kinde-

ren, waaruit blijkt dat ze het heel 

leuk en gezellig hebben gehad. 

 

Ook de groepen 1 & 2 hadden 

een geslaagde schoolreis op 27 

juni, naar eerst de Deugniet in 

Borger en vandaar weer verder 

met de tractor en kar naar het 

Exloërbos voor een tussenstop en 

tenslotte naar Kabouterland in 

Exloo. 

Als laatste schoolreisgangers wa-

ren groep 3 t/m 6 aan de beurt. 

Zij gingen op 7 juli op weg naar 

het Dolfinarium. Uitgezwaaid 

door vele ouders. Hoewel het 

weer  erg heet was, was de tem-

peratuur in Harderwijk een stuk 

aangenamer.  Ook deze kinderen 

hebben genoten. 

Al met al  toch nog een intensie-

ve periode tot aan de vakantie 

met leuke dingen, desondanks 

moest er ook nog gepresteerd 

worden voor het 3e rapport. 

 

Ook hebben we als school mee-

gedaan met de Caribische markt 

op 17 juni. We hadden een 

kraampje met envelop en touw-

tje trekken. En het moet ge-

zegd, het liep als een trein. 

Vrij snel waren we door onze  

voorraad enveloppen heen. Ook 

de grabbelrok bleek een succes. 

De bedoeling van dit alles was 

behalve de gezelligheid ook de 

OR kas te spekken. Uiteindelijk 

bleef de gezelligheid over, want 

we hebben quitte gespeeld en 

dat is zeker niet slecht. Al met 

al was het Caribisch weekend 

in z’n totaliteit een succes. 

 

In de laatste schoolweek werd 

er niet veel meer gedaan. Er is 

een spelletjesdag georganiseerd 

voor groep 1 t/m 7. Daarbij 

werd er ook nog tussen de mid-

dag op school gegeten. Groep 8 

was die dag met hun juffen op 

stap. Bij hun terugkomst rond 

17.00 uur werd er door het 

team afscheid genomen van 

deze groep. Alsook afscheid 

van juf Aukje. Zij gaat namelijk 

naar OBS Parklaan. Voordat 

het team uit eten ging; wat een 

verassing was voor juf Aukje, 

kwam ook bijna de voltallige 

ouderraad nog even langs op 

school om afscheid te nemen en 

succes te wensen op haar nieu-

we werkplek. Namens de MR 

en OR heeft Herman nog een 

mooie speech in elkaar gezet. 

 

Verder is toegezegd dat het 

nieuwe speeltoestel geplaatst 

zal worden. Met behulp van 

sponsorgeld (al die rondjes 

rond de visvijver) en geld van 

de OR is het mogelijk gemaakt 

dit speeltoestel aan te schaffen. 

Kom ik gelijk op het volgende; 

meestal organiseren we in het 

najaar een rommelmarkt of fan-

cy fair, om de OR kas te spek-

ken. Maar omdat dit nogal wat 

voorbereiding, werk en inzet 

vraagt, en we nog niet zo lang 

geleden erg druk geweest zijn 

met de feestelijke ouderavond, 

hebben we dit jaar gekozen voor 

de lotenaktie van Jantje Beton. 

Bij deze aktie is het zo, dat de 

helft van de opbrengst naar Jan-

tje Beton gaat en de andere  helft 

ten goede komt aan de school.  

We hopen dat de kinderen ook 

flink wat verkopen. Het speeltoe-

stel is namelijk nogal een inves-

tering geweest en we willen 

graag leuke dingen blijven doen 

op school. 

 

Tot slot nog even dit. In oktober 

komt er weer een opgaveformu-

lier met de kinderen mee, voor 

het lopen van oud papier. We 

hopen dat er weer veel vaders 

zich opgeven om eens per jaar 

mee te helpen. 

Nog steeds komt het voor dat een 

aantal vaders vaker lopen dan 1x. 

Dit zou eigenlijk niet nodig moe-

ten zijn. Want wat is nu 1 x per 

jaar! Voor de duidelijkheid; om 

8.30 u wordt er gestart bij het 

dorpshuis en rond 10.30 u is het 

weer gedaan. 

De opbrengst van het 1e kwartaal 

2006 was 327,55 euro. En dat is 

toch de moeite waard. Het 2e 

kwartaal is op moment van 

schrijven nog niet binnen. 

 

Het volgend schooljaar houden 

we U graag op de hoogte van 

activiteiten rondom school. 

 

Met vriendelijke groet, namens 

de ouderraad, 

Marja van der Scheer 
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Wel en wee in Buinerveen??  
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.  

Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 

kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 

felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 

nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.  

Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.  

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl 

Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl 

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl 

Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl 

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

September/oktober: 
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 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

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


Dorpskrant Buinerveen Pagina 9 

 

 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Streekie barbeque 
Na weken hittegolven en stralend 

weer was de vakantietijd bijna 

aangebroken en was het dus tijd 

voor de jaarlijkse streekie-

barbecue. Als je een grote tent 

hebt moet je hem gebruiken ook, 

ook al was het mooi weer en wa-

ren de voorspellingen goed. En-

fin, vlak voordat de Streekie be-

woners het plan hadden om in 

kleine broek en grote dorst met 

bord en bestek onder de arm 

richting barbecue te gaan, begon 

het dus te regenen en dat is de 

hele avond zo door gegaan. Nu 

zijn we op het Streekie wel wat 

gewend dus dit kon de pret niet 

drukken. Na het welkomstwoord 

van Wubbe en de uitleg van de 

diverse spelletjes werd de bbq 

aangestoken en werd al gauw 

vlees gebrand. Om iedere keer 

weer het ijs te breken zijn wat 

spelletjes bedacht waaraan ieder-

een mee kan doen. Dit jaar was 

dit o.a. spijkerslaan, met dank 

aan Grietje en vooral Wubbe(ls) , 

bierpul schuiven, ballen mikken 

en hoefijzer werpen. Op deze 

manier doet de wisselbeker zijn 

naam ook eer aan. Door de regen 

werden de spellen eerst alleen 

door de kinders gedaan, die dui-

delijk aangaven niet van suiker te 

zijn. 

Na wat aandringen en chantage 

dat alleen een ijsje werd verstrekt 

aan speldeelnemers zijn er toch 

ook nog wat vol-

wassenen spelletjes 

gaan doen, de uit-

eindelijke winnaar 

was echter een van 

de kinderen, name-

lijk Simone Vijf-

schaft. Doordat de 

temperatuur al aar-

dig daalde gingen 

enkelen al redelijk 

op tijd naar huis en 

onder het groepje 

dat bleef kwamen al gauw 

vreemde ideeën naar boven 

borrelen. Het ging over wie de 

grootste, de sterkste en de snel-

ste had. Je raadt natuurlijk al 

waar dit over gaat…. Grasmaai-

ers. Nu achter op het braaklig-

gende deel nog niets gebouwd is, 

en al enkele sporen gemaakt zijn 

kan er natuurlijk ook een gras-

baanwedstrijd gehouden worden, 

met grasmaaiers. En als dat er 

niet van komt komen we elkaar 

misschien nog tegen ergens tus-

sen het hoge gras. Om half 1 gin-

gen de laatsten ook naar huis. 

Zondag ochtend om kwart voor 

10 uur stond de eerste alweer te 

popelen voor koffie en natuurlijk 

ook om te helpen met opruimen 

want met zijn allen is het zo ge-

beurt. 

Bram van Buuren 
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Schoolleiders kijken terug op hun eerste  jaar 

Een  jaar  verder  .  .  . 

Pauline en Anja 1 jaar schoollei-

der    

Per augustus/september 2005 

hebben de beide basisscholen in 

het verspreidingsgebied van deze 

dorpskrant een opvolgende baas 

gekregen. Bij School59 nam 

Pauline Bokhorst het stuurtje 

over van mijnheer Van der Laan 

en School 75 ging over van Ge-

rard Exel naar Anja van Manen. 

Nu hebben deze ‘nieuwe ge-

zichten’ ’n schooljaar lang erva-

ringen opgedaan in het leidingge-

ven aan hun basisschool met alle 

plussen en minnen die daar bij 

horen. Dus redenen genoeg om 

hen eens te vragen naar hun erva-

ringen. De aanleiding voor een 

vraaggesprek met de beide 

schoolleiders (‘titels’: directeur 

OBS75 en teamleider CBS59) 

werd gevormd door de door hen 

en de leidster van de Peuterspeel-

zaal Buinerveen georganiseerde 

Open Dag, in dit voorjaar. Waar-

schijnlijk dat de lente en het 

daaraan spreekwoordelijk gekop-

pelde nieuwe geluid de dames 

van de drie ‘scholen’ heeft geïn-

spireerd om hun werkveld eens 

op een andere manier aan de man 

te brengen. Een inloopochtend 

voor iedereen die vrij en gastvrij 

een kijkje wil nemen in de keu-

kens van voorschoolse opvang en 

basisonderwijs. Voor zover het 

valt na te gaan, een prachtig initi-

atief dat tal van ouders, opa’s en 

oma’s en omwonenden ertoe 

heeft gebracht om eens in de bin-

nenring van onderwijsland rond 

te kijken. 

 

Nu bij ons, maar waar vandaan ?  

Pauline bijt het spits af. Met zo-

wel enige schuchterheid alsook 

met voldoening zegt zij blij te 

zijn in onze regio terecht te zijn 

gekomen. Zij was werkzaam 

aan een christelijke basisschool 

in Zevenhoven (centraal in het 

kaartvierkant Alphen a/d Rijn, 

Wilnis, Aalsmeer, Woerden). 

Drie jaar terug maakte zij via 

een succesvolle z.g. open solli-

citatie de overstap naar De 

Klister in Nieuw-Buinen om 

vervolgens in 2005 benoemd te 

worden tot teamleider van onze 

School59. Inmiddels zijn Pauli-

ne en haar man Jos verhuisd 

naar Wezup, wonen daar graag 

en fijn, beiden lijken daar dage-

lijks vakantie te hebben, terwijl 

toch hun Drentse heideschapen, 

hun Drentse Hoenen en 8 eeu-

wenoude gigantische eikenbo-

men om de nodige aandacht 

vragen en dus werk met zich 

meebrengen. Anja is geboren 

en getogen in deze streek, kent 

de gewoonten, gebruiken en 

cultuur van haver tot gort en 

wil eigenlijk ook niets liever 

dan haar ervaring, kennis en 

kunde voor deze regio beschik-

baar houden. En dat ze dat wáár 

maakt, blijkt uit het feit dat An-

ja ruim 20 jaren als leerkracht 

heeft gefunctioneerd in OBS 

De Westhoek in Tweede Exlo-

ërmond, laatstelijk als directeur 

van die openbare school. Anja, 

haar man Cor en hun twee kin-

deren wonen nu nog in diezelf-

de kern, met veel plezier, maar 

een verhuizing op termijn naar 

Valthe zit zogezegd in de pen. 

 

De eerste indrukken  

Wat de mens ook beweegt om 

van baan te veranderen, als je 

eenmaal de beslissing hebt ge-

nomen om ‘iets anders’ te gaan 

doen dan zijn de eerste ontmoe-

tingen en ervaringen natuurlijk 

van belang voor het z.g. goede 

gevoel in die nieuwe/andere 

functie. Hoewel het verhaal van 

de eerste indruk en het waar-

heidsgehalte daarvan bekend is, 

het blijkt zich toch tussen de oren 

te nestelen. Anja hoeft er niet zo 

lang over na te denken, ze gaat 

even rechtop zitten en met wat 

twinkeling in de ogen zegt ze: 

“In de overstap naar School75 

zat uitdaging, klinkt vreemd 

maar ik kende de school nauwe-

lijks. Ik trof er een enthousiast 

team aan, allemaal mensen die 

van hun vak houden en er hun 

schouders onder wilden houden, 

ook met mij als hun voorman. 

Het viel me op met hoeveel be-

grip en liefde alle teamleden van 

deze school met de kinderen om-

gingen; Onderwijs geven en on-

derwijs krijgen is één, maar de 

manier waarop en de sfeer waar-

in zijn minstens van dezelfde or-

de”. Pauline krijgt vervolgens het 

woord bij dit onderwerp en glun-

dert: “Ik kwam in een gespreid 

bedje, mijn voorganger en z’n 

team hadden de zaken prima 

voor elkaar, zowel intern als uit 

de contacten met de ouders bleek 

grote betrokkenheid bij school en 

kinderen. Ja, een sfeertje van 

doel en route bekend, we gaan 

ervoor en we zullen daarvoor de 

handen uit de mouwen steken”. 

Op de enigszins prikkelende 

vraag of er alleen maar plussen 

waren, zegt Pauline resoluut: 

“Nee, heel vervelend vond ik de 

bijna dagelijkse gesprekken over 

het gerucht dat School59 met 

sluiting werd bedreigd, ouders 

hoorden en lazen over de ge-

meentelijke rapporten ‘Kern en 

Kader’ en over de onrust over het 
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voortbestaan van onze inderdaad 

wat kleinere knusse school. Zo 

werd wellicht onbedoeld en on-

gegrond het gemeentelijk Kern 

en Kader vuurtje opgestookt en 

aangewakkerd. Dat vond ik jam-

mer, maar omdat ik mijn school 

niet de dupe wilde laten worden 

van onhandige gemeentelijke 

voornemens, heb ik gekozen 

voor een betere communicatie 

met ouders over dit onderwerp: 

rechtzetten van gemeentelijke 

vergissingen en op grond van 

leerling-cijfers en criteria voor 

schoolgrootte toekomst bieden 

voor onze school en onze kinde-

ren”. 

 

Onthouden uit het eerste school-

jaar  

Daar de gesprekspartners niet de 

tijd hadden / kregen om week 

voor week of maand na maand 

de agenda door te kijken, moes-

ten Pauline en Anja de hersenen 

vooral richten op selecteren: 

Even nadenken over een paar 

opvallende activiteiten of ge-

beurtenissen uit het schooljaar 

2005-2006. Pauline heeft dolle 

pret gehad bij het voetbaltoer-

nooi bij De Splitting, haar school 

doet voor de allereerste keer mee 

met een enthousiast 7-tal be-

staande uit 5 meisjes en 2 jon-

gens. Winst viel er op voorhand 

al niet halen, maar zegt ze: 

“Onze jeugdige ‘mannschaft’ is 

zeker wel 3x over de middellijn 

geweest !” Zonder twijfel een 

evenement waaraan School59 

opnieuw en doelgericht aan zal 

meedoen. Veel waardering heeft 

Pauline voor de mensen die sa-

men met de kinderen het Kerst-

feest 2005 hebben gevierd; In 

een voor School59 nieuwe omge-

ving, de grote zaal van dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen, 

hebben de leerlingen onder het 

thema “Sterren” een fantastische 

en aantrekkelijke Kerstbijeen-

komst op de planken gezet”. De 

wijze waarop het teamhoofd 

erover praat, geeft overduide-

lijk aan dat zij terugkijkt op ’n 

mooi Kerstfeest waarbij alle 

sterren straalden. Ook bij 

School75 is de Kerst op ’n iets 

andere dan gebruikelijke wijze 

gevierd. Anja vertelt over een 

sfeervolle bijeenkomst bij het 

licht en de warmte van vuur-

korven, waarbij het accent lag 

op het zingen van kerstliederen. 

Hartverwarmend was de sa-

menzang met de mannen van 

het veenkoor Buinerveen. Een 

andere topper van het jaar was 

de feestelijke ouderavond, ver-

zorgd in de grote zaal van Café 

Spa in Tweede Exloërmond. 

Anja: “In een prachtig decor 

werd een soort van musical op-

gevoerd, vlot van karakter en 

zonder onderbrekingen volop 

muziek en zang. Ook door de 

leerkrachten is er die avond een 

fraaie act op de bühne gezet, 

een prachtige en levensechte 

variant op Village People”. 

Niet zonder trots voegt Anja 

daaraan toe: “Iedereen heeft 

daar veel lol aan beleefd, en ik 

moet je bekennen de leerkrach-

ten niet het minst. Je kunt je 

voorstellen wat zoiets in de 

voorbereiding al aan plezier 

oplevert”. 

 

In ons gesprek wordt ook de 

stelling op tafel gelegd, dat er 

door een nieuwe ‘baas’ altijd 

wel verbeterpunten worden 

aangetroffen. Daar werd door 

beide dames met diepe zucht op 

gereageerd, zo in de trant van 

‘nou zeg, hier vraag je me wat, 

of tjonge jonge ik zou het niet 

weten’. Niettemin levert deze 

hersenkraker toch nog iets op. 

Anja van Manen is van mening 

dat de schoolgids op bepaalde 

onderdelen meer duidelijkheid 

moet bieden, ze wil als het ware 

daarin concretere afspraken over 

onderwerpen als zittenblijven en 

ouderbetrokkenheid. En voorts 

wil zij haar rol van coördinator 

van het schoolteam verhelderen. 

Ze zegt daarover: “Zaken doen 

met de gemeente, het schoolbe-

stuur, onderwijsbureau of externe 

administratie moet je niet over de 

individuele leerkrachten verde-

len, dáár is nou juist die goed 

betaalde directeur voor aange-

steld”. Pauline streeft ernaar om 

een iets intensievere communica-

tie met de ouders tot stand te 

brengen, onnodige drempels te 

slechten en intern het team initia-

tieven kansrijk te benaderen en 

goed door te spreken. Onderwijs-

inhoudelijk wordt al goed over-

leg gevoerd over het nog verder 

verbeteren van de onderdelen 

‘dagtaken’ en ‘zelfstandig werk-

en’, en zegt daarbij: “Dat praten 

we verder door”.  

 

Overleg, advies en besluitvor-

ming  

Beide scholen zijn voorzien van 

de wettelijk verplichte Medezeg-

genschapsraad (MR), hebben 

vervolgens een relatie met de 

Gemeenschappelijke Medezeg-

genschapsraad (GMR) en in bei-

de scholen functioneren actieve 

Ouderraden (OR). School59 kent 

daarnaast nog een Schoolcom-

missie, een orgaan waarin het 

team, tezamen met een afvaardi-

ging vanuit de MR en OR met 

het schoolbestuur (CONOD = 

Christelijk Onderwijs Noord 

Oost Drenthe) overlegt. Pauline 

is opgetogen over het instituut 

Schoolcommissie omdat alle or-

ganen vertegenwoordigd aan ta-

fel zitten en daarmee korte com-

municatielijnen verzekerd zijn. 

In haar eerste School59-jaar 

heeft ze ervaren dat er niet wordt 
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vergaderd om het vergaderen, 

maar dat het doorgaans om for-

mele onderwerpen gaat, die er 

ook werkelijk toe doen. Pauline 

is zeer tevreden over de bijdra-

gen van de OR, een gezelschap 

van welwillende en aanspreekba-

re ouders, dat gevraagd en onge-

vraagd op allerlei gebied de han-

den uit de mouwen wil steken. 

Bij de school van Anja gaat het 

er eigenlijk niet anders aan toe, 

de ouders denken mee, stellen 

vragen, komen met suggesties en 

initiatieven. Zij zegt het met de 

OR én MR getroffen te hebben 

en roemt deze overlegorganen 

ondermeer vanwege het feit dat 

ze altijd en vooreerst ‘in’ zijn 

voor goed overleg. Dit wordt 

verhelderd en onderstreept door 

haar opmerking: “Ik heb niet 

meegemaakt dat ik hapklare 

brokken kreeg aangeboden !” 

 

Even wordt de onderwijsinspec-

teur tegen het licht gehouden. 

Zowel Anja als Pauline hebben 

als schoolleider (nog) geen erva-

ring met deze autoriteit, ondanks 

dát erkennen zij de positieve ef-

fecten van zijn werk naar de leer-

krachten en schoolleiding toe. 

Naast de stimulerende schouder-

kloppen in diens rapportages zijn 

er soms ook waarderingen in te-

rug te vinden die onder andere 

leiden tot het verleggen van on-

derwijskundige accenten en snel-

lere procedures. Beide dames 

hebben er niets op tegen dat de 

Inspectie de bevindingen via het 

wereldwijde web openbaar 

maakt, weliswaar met de kantte-

kening dat een school met ’n iets 

minder mooie beoordeling voor 

de krachttoer staat om opnieuw 

voor ‘vol’ te worden aangezien. 

Anja in gewoon Hollands: ”De 

kroon is vlot van je hoofd ge-

haald, maar het vergt jaren om 

die er weer op te krijgen”.  

Een paar persoonlijke noten  

Pauline Bokhorst is geboren en 

getogen in Noord Holland. Bij-

na 4 jaar geleden bij haar be-

noeming aan CBS De Klister is 

zij met haar man Jos in Wezup 

neergestreken. Ze wonen daar 

in een boerderij, omgeven door 

prachtige, zeer oude, kolossale, 

karakteristieke eiken en voorts 

nog volop ruimte voor wat 

schapen (het Drentsch Heide-

schaap) en kippen (Drents 

Hoen). Pauline en Jos houden 

van het buitenleven, en dat heb-

ben ze dus min of meer aan 

huis. De aandrang om op va-

kantie te gaan, de wijde wereld 

in te trekken, hebben ze hele-

maal niet. Pauline: “Als ik thuis 

ben, dan heb ik het vakantiege-

voel zo al te pakken”. Nochtans 

dit jaar maken zij ’n kortduren-

de reis naar Israël, waar ze in 

een week tijd onder meer Tel 

Aviv en Jeruzalem zullen be-

zoeken. Gevraagd naar een per-

soonlijke hobby, wil Pauline 

bijna zeggen dat ze helemaal op 

gaat in haar werk en meer dan 

geniet van het Wezuper buiten-

leven. Daar achteraan komt 

haar passie voor het oplossen 

van cryptogrammen en haar 

liefhebberij in lezen. 

 

Anja van Manen is in deze re-

gio geboren en er blijven wo-

nen. Thans woont ze met man-

lief Cor en hun twee dochters in 

Tweede Exloërmond. Er wordt 

gewerkt aan een plan om in ei-

gen beheer een huis te gaan 

bouwen in Valthe. Anja be-

steedt een deel van haar vrije 

tijd aan muziekmaken, ze speelt 

dwarsfluit en volgt daarvoor 

nog lessen aan de muziek-

school. Haar dochters blazen 

ook dwarsfluit, zijn lid van de 

Jong Harmonie in Tweede Ex-

loërmond, en dat leidt er regel-

matig toe dat in huize Van Ma-

nen wordt samengespeeld. Een 

andere bezigheid van Anja is 

joggen: Ze heeft een vast plantra-

ject van circa 5 kilometer waarin 

een flink stuk Exloërkijl is opge-

nomen. Als het er ’n keer van 

komt die hele route uit te stap-

pen, dan vraagt dat best een hele 

tijd, zeg maar iets meer dan ’n 

poosje. Het neveneffect van het 

ontspannen joggen is leegmaken 

van  je hoofd, even de dagelijkse 

beslommeringen opzij zetten, 

even lekker vrij zijn en alleen 

maar bezig zijn met jezelf, de 

hond en die mooie natuur om je 

heen. Anja: “Ja, de hond gaat 

mee en ik denk dat die het nog 

steeds leuk vindt”. De vakanties 

en soms enkele weekeinden wor-

den doorgebracht in hun stacara-

van in een waterrijk gebied in 

Friesland. Anja, Cor en de kids 

verblijven er graag en genieten 

met volle teugen van wat water 

en watersport te bieden heeft.  

 

Blik op het schooljaar 2006-2007  

Anja moet de vraag over het vol-

gende schooljaar voorvoeld en/of 

verwacht hebben, want ze barst 

los met: “Drie zaken, ten eerste 

het verder invoeren of afronden 

van onderwijsinhoudelijke on-

derwerpen, ten tweede aandacht 

voor het schoolgebouw intern en 

de directe omgeving ervan, num-

mer drie is bestendigen en inten-

siveren van de goede contacten 

met ouders”. Ze maakt vervol-

gens die aandachtspunten con-

creet, bij onderwijszaken gaat het 

over zelfstandig werken, samen-

werkend leren, adaptief onder-

wijs, integraal lees- en taalonder-

wijs vanaf groep 1 (kleuters) tot 

en met groep 8 (uitstromers) en 

uitbreiding van het z.g. leerling-

volgsysteem.  Het oude school-

gebouw en dito sportzaaltje zijn 

een bron van kopzorgen, maar 
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***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

info: jeannetelting.oriflame.nl 
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735 

gelukkig wordt er samen met ou-

ders hier en daar wat opgeknapt 

en verfraaid, er wordt een nieuw 

keukenblok mét vaatwassertje 

geplaatst, buiten verschijnt een 

nieuw hekwerk, een nieuw speel-

toestel en een nieuwe zandbak. 

Haar visie op de contacten met 

de ouders hoeft niet zoveel toe-

lichting, ze denkt –ter ondersteu-

ning van de communicatie- wel 

aan het blijven uitbrengen van de 

nieuwsbrief waarin alle belang-

rijke evenementen over een heel 

schooljaar op ’n rijtje staan. 

 

Pauline maakt dankbaar gebruik 

van de uitgebreide toekomst-

analyse van haar collega. In 

haar blik op het nieuwe school-

jaar noemt ook zij een aantal 

van die onderwijskundige tra-

jecten en wil ook zij verder 

bouwen aan de verbetering van 

de informatie-uitwisseling en 

laagdrempelige contacten met 

ouders en omwonenden. Nu al 

wordt de communicatie met de 

ouders onderhouden met een 

tweewekelijkse info. Over het 

schoolgebouw en toebehoren 

heeft zij belangrijk minder zor-

gen en zegt met een bemoedi-

gend knikje tegen Anja: 

“Gelukkig maar”. Pauline voor-

ziet een constructief, leerzaam en 

prettig schooljaar, ze is er zeker 

van dat ze zich bij School59 

‘thuis’ zal blijven voelen. 

 

En deze toekomstgedachten wor-

den (ook) ondersteund door  

 

                                                                                   

Martin Snapper  

Trektocht RTV Drenthe   

Ook dit jaar kwam de Trektocht 

van RTV Drenthe weer door 

Buinerveen. Vele bewoners wa-

ren in de veronderstelling dat het 

Trektochtteam via de Noorder-

straat en de Zuiderstraat door 

Buinerveen zouden lopen. Er wa-

ren al bewoners die een vlag had-

den uitgestoken. Enkele bewo-

ners uit Buinerveen waren al met 

de auto op pad gegaan om het 

team op te zoeken. Het team was 

op dat moment in Bronneger-

veen. Van het trektochtteam kre-

gen ze te horen dat het team eerst 

nog via Buinen zouden gaan, om 

daarna via de Osdijk naar Bui-

nerveen te komen. Het Trek-

tochtteam deed Buinerveen pas 

aan het eind van de middag aan. 

Bij de familie Pol onder de car-

port werd de radiopost voorgele-

zen. De carport werd uitgekozen 

om de post voor te kunnen lezen 

bij droog, omdat er weer een van 

de vele regenbuien naderde. Het 

team zette de tocht voort over de 

Zuiderstraat. 
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Servicedog bij School 59 

Maandag 17 juli jl. werd School 

59 aangenaam verrast door Stich-

ting Servicedog uit 2e Exloër-

mond .Op het schoolplein werd 

een mooie demonstratie en uitleg 

gegeven waar hulphonden zoal 

voor bedoeld zijn. Servicedogs 

betekent in het engels hulphon-

den welke opgeleid worden om 

de mindervalide medemens te 

helpen met hun dagelijkse bezig-

heden. 

Vaak zijn  de simpele handelin-

gen zoals het licht aan doen, din-

gen pakken of de deur open doen 

voor iemand een hele klus voor 

mensen met een handicap welke 

b.v. aan een rolstoel gebonden 

zijn. Juist deze honden worden 

getraind door “Servicedogs” om 

deze handelingen over te nemen 

en het leven van iemand met een 

handicap te verlichten. 

De Stichting is uniek daar het 

behalve met de standaard honden 

zoals b.v. de Labrador en de Gol-

den Retriever ook andere rassen 

gebruikt, mits de hond ook aan-

leg heeft om opgeleid te wor-

den. Op dit moment wordt zelfs 

gekeken naar een uniek ras uit 

Amerika , de Louisiana Cata-

houla Leoparddog welke in 

land van herkomst steeds meer 

wordt opgeleid tot servicedog. 

De kinderen hebben een mooie 

zonovergoten middag gehad met 

een zeer leerzame demonstratie 

van “Servicedogs” uit 2e Exloer-

mond. Voor meer info: 

  www.servicedogs.nl. 

Nelleke Vos 

Hier een oproepje van Betsy 

Martens, wij zijn nieuwsgierig 

wie de 2 personen zijn op de 

Wie zijn dit? 

foto.  De foto is van 1932.  Wij 

wonen er al weer 32 jaar.  

Betsy Martens 

Zuiderdiep 

http://www.servicedogs.nl/
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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 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

Uw advertentie? 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de 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 

 

 

Zij informeren u graag 

over de mogelijkheden 
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Zoals het vroeger was…. 

Op deze foto uit plm. 1940 staat aan het Noorderdiep de boerderij van fam. Smook. Daar achter staat de 

boerderij van fam. Holm. De heer Holm was naast landbouwer ook schrijver. 

Op deze foto uit 1966 aan het Noorderdiep staat het pand Sonnevanck op nr. 358. Dit pand behoorde aan de 

fam. Oosting die er tegenover een kwekerij had. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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Van de bestuurstafel 

Van de bestuurstafel 

We zijn het al bijna weer verge-

ten,maar we hadden een fantas-

tisch Caribisch weekend. De 

markt was een succes. In het 

Dorpshuis was er s"avonds een 

knallend dansgebeuren,al zullen 

velen zich hebben afgevraagd of 

dat nou Caribisch muziek was. 

Zondags was er de zeskamp bij 

de ijsbaan. De opkomst was 

goed, de spellen waren hila-

risch, het bruine vocht vloeide 

rijkelijk,en het weer en de 

stemming opperbest. Dit was 

zeker voor herhaling vat-

baar.Verder is de kelder vak-

kundig dichtgekit zodat het 

daar nu ook droog blijft. De 

deurkrukken zijn gemaakt en er 

is een nieuwe vlag opgehangen. 

Opening wandelroute: 

 Boeren met Uitzicht. 
  

Voordat de wandelroute van de 

Stichting Boeren met Uitzicht op 

22 juni 2006 officieel werd geo-

pend werden alle genodigden 

welkom geheten in een toespraak 

van de voorzitter dhr. Luink van 

der Laan. 

Zijn toespraak begon met, 

“Boeren van tegenwoordig heb-

ben ondernemingszin, domme 

boeren bestaan niet meer, alleen 

slimme boeren redden het”. Vier 

jaar geleden begonnen een aantal 

boeren met dit project, zij hou-

den van hun open landschap het 

is niet saai, kaal en leeg, zoals 

velen denken. In het voorjaar van 

2006 werden bloemen inge-

zaaid, ingezaaid met een speci-

aal mengsel van o.a gerst, 

boekweit, klaproos, bladra-

manas, korenbloem, facelia, 

perzische klaver en verschillen-

de grassoorten. Ongeveer 38 

voetbalvelden groot werd inge-

zaaid met bloemen, mede ge-

holpen door adviezen van HLB 

en SBNL Agrarisch natuurbe-

heer. 

  

In 2004 won de Stichting de 

innovatie prijs Beter Boeren in 

Drenthe die was uitgeschreven 

door de provincie, een erken-

ning van een nieuw plan. 

De jury noemde het project in-

novatief omdat er in de veenko-

loniën nauwelijks ruimte was 

voor natuurontwikkeling en re-

creatie. 

Een groot aantal organisaties 

heeft een bijdrage geleverd aan 

dit project, zonder hen was dit 

project niet tot stand gekomen. 

  

De wandelroute voert langs ak-

kerlanden, slootjes en laten ken-

nismaken met de landbouw, de 

geschiedenis van het gebied en 

de mooie uitzichten. 

Wandelen door het Lofargebied, 

de vloeivelden van Avebe daar 

zitten prachtige vogelkolonies, 

dat is natuurlijk uniek. 

We proberen een duurzame op-

lossing te vinden om na 3 jaar dit 

project door te kunnen zetten, 

aldus Luink van der Laan. 

  

In de toespraken die volgden 

waarin o.a de Gedeputeerde A. 

Edelenbosch de Stichting een 

geldbedrag schonk om het pro-

ject een extra impuls te geven en 

de directeur van LNV dhr. H.R. 

Oosterveld en de burgemeester 

T. Slagman hun waardering uit-

Over subsidie van dorpshuizen 

komt er 4 sept. een informatie 

avond voor bewoners en bestu-

ren. Zo spoedig mogelijk wordt 

de keuken voorzien van een 

nieuwe afzuiginstallatie.Voorts 

wens ik iedereen nog een paar 

zonnige weken.             

 Betsy 
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spraken over de totstandkoming 

van dit unieke project, was het 

tijd voor de officiële opening van 

de wandelroute. 

  

De primeur was voor de geno-

digden, voorzien van een rugzak-

je en routebeschrijving konden 

die een deel van de route ca 2 km 

verkennen. 

Op de Oostvleddersdijk werden 

ze opgehaald door de Hunze-

expres. 

De chauffeur kon, tot ieders ge-

noegen, niet nalaten de burge-

meester, die bovenin zat, via de 

intercom te melden dat deze wel 

zéér hobbelige weg een opknap-

beurt kon gebruiken. 

Teruggebracht naar het begin-

punt werd iedereen warm ont-

haald met koffie, thee en  brood-

jes, in de ontvangsthal waren te-

vens enkele informatiestands in-

gericht. Tijdens het nuttigen van 

de heerlijke broodmaaltijd was er 

voldoende gelegenheid om deze 

stands te bekijken. 

Al met al een zéér leerzame, ver-

zorgde ochtend dit geeft veel 

vertrouwen in de toekomst dat 

dit project zal doorgaan gezien 

het enthousiasme en de gedre-

venheid van deze 9 akkerbou-

wers. 

De Dorpskrant wenst u allen 

veel succes! 

  

De wandelroute van 8 of 12 km 

start achter de boerderij van Ex-

loërveen 9a in Exloërveen. 

Bezoek ook de website: 

www.boerenmetuitzicht.nl 

  

Jos Driessen. 
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NIEUWS VAN DE NBvP,  

Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen 

Kijk ook eens op de site 

www.vrouwenpleindrenthe.nl. 

Hier vind je alle vrouwenvereni-

gingen van Drenthe. 

Onze organisatie vind je onder 

vrouwenorganisaties, en bij 

NBvP, Vrouwen van Nu 

 vind je ook onze afdeling. 

 

Na een fietstocht naar de prachti-

ge keientuin van de fam. Schel-

tens in Stadskanaal 

en een reis naar de Duitse stad 

Leer met 30 vrouwen op een 

prachtige zomerdag in juni 

en een succesvolle middag op de 

caraïbische markt in Buinerveen 

en een opening van de wandel-

route in Exloërveen langs de in-

gezaaide akkerranden 

waren we toe aan vakantie. 

 

Nu gaan we weer van start met 

een fietstocht op woensdag 30 

augustus naar Eesergroen en 

Odoorn 

 

Op 7 september gaan we op ex-

cursie van de Drentse agrarische 

commissie naar de Geeserstroom 

bij Gees. 

 

Op woensdag 13 september gaan 

we met onze afdeling naar het 

fruitbedrijf Goense in Marwijk-

soord  tussen Schoonloo en 

Rolde. 

 

Woensdagavond 20 september 

komt de heer Lubbinge humo-

ristische verhalen, gedichten 

en sketches in het Drents ver-

tellen. 

 

Woensdagavond  18 oktober  is 

het de beurt aan het eendagsbe-

stuur met een verrassingspro-

gramma. 

 

Woensdagavond  15 november 

verzorgt de heer Weits een quiz 

door middel van dia’s over 

Drentse dorpen en het Gronings 

landschap. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de achterzaal van Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur. 

Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer ko-

men  kijken. Informatie is ook 

te verkrijgen bij Thea v.d. 

Teems, tel 0599-354620. 

 

 

Onder de naam museumgroep 

gaat een wisselend aantal vrou-

wen op donderdagmiddag 1 x per 

maand op stap naar verschillende 

soorten musea, waarbij je zelf 

ook ideeën aan kan geven. 

 

Ook is er een commissie alleen-

staanden in Drenthe, evenals een 

culturele commissie, handwerk-

commissie, commissie vrouwen 

wereldwijd, agrarische commis-

sie, commissie wone/

woonomgeving enz. 

Aan alle activiteiten kunt U deel-

nemen als lid van de NBvP, 

Vrouwen van Nu. 

 

 

Tot slot nog een gedichtje: 

 

Een mens heeft soms een 

duwtje nodig, 

Een duwtje in de rug. 

Een stimulans om door te 

gaan! 

Ga verder, niet terug. 

 

Een mens kan soms zo twij-

felen; 

“Heb ik het wel goed ge-

daan?” 

Een schouderklopje zegt 

zoveel; 

Bravo, zo verder gaan! 

 

 

Tot ziens, Ina Habing-Mulder, 

PR-vrouw ; afd. Buinerveen 

 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/
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die spullen die vanaf november 

a.s. 1 voor 1 voor het voetlicht 

gebracht zullen worden. Met 

dank aan mijn alom bekende 

‘buur’. 

Martin Snapper   

In de uitgave 

van eind juli 

2006 van dit 

blad is duide-

lijk geworden 

dat het kanne-

tje met de 

twee openin-

gen én de ver-

schillende maatvoeringen een zo 

genoemd koffieloodje moest 

voorstellen. Op het verhaal daar-

bij over het gebruik ervan op het 

Groningse platteland zijn nog 

een paar nabeschouwingen bin-

nengekomen. Sommigen waren 

inhoudelijk, deels ter bevestiging 

van wat beschreven was, deels 

aanvullende informatie over de 

trucjes van sommige Groningse 

boeren om vooral de hand op de 

koffieknip te houden. Ik krijg uit 

die reacties zowaar méér de 

overtuiging dan indruk dat de 

rijke boer alleen maar ‘zijns geli-

ijken’ van een kwaliteitsbakje 

wilde voorzien. Onthutsend is de 

reactie van iemand uit Odoorn 

(waar wordt ons blad n i e t gele-

zen ?): Een grootgrondbezitter 

uit de buurt van Loppersum reed 

regelmatig naar ’n koffiebrander 

in de stad (even sluikreclame 

voor Tik-Tak ?) en haalde daar 

blikken met koffiestof op, vrij 

vertaald het afval van het brand-

proces en niet geschikt om het bij 

de slechtste kwaliteit koffie in 

het pak of blik te stoppen. Van 

dat stof maakte deze herenboer 

kopjes koffie voor zijn personeel 

en andere ‘mindere goden’. 

Schrale troost dus. 

 

In de hierbij afgedrukte foto 

weer een bijzonder voorwerp. En 

opnieuw de vraag aan de lezer 

om de redactie van deze dorps-

krant in te seinen wat het eigen-

lijk voor een ding is, waarvoor 

het gebruikt werd, hoe 

het werkte, vanuit welke 

periode het stamt en wat 

er allemaal nog meer 

over te vertellen en te 

schrijven is. Het voor-

werp is aan ons uitge-

leend door de ouders 

van onze dorpelingen 

Marielle en Bernard 

Brinks, die familie 

woont in Eelde en die 

hebben tijdelijk wat ex-

tra ruimte in hun snuis-

terijenvitrine. Dus: 

graag reageren naar de 

hoofdredacteur of naar 

Martin Snapper. 

 

Het hoekje vol met oude 

en soms nauwelijks nog 

bekende spullen blijft 

nog wel een jaartje ge-

vuld. Een alom bekende 

Nieuw-Buiner heeft een 

doos met dat soort voor-

werpen tijdelijk aan ons uitge-

leend, we zullen ze stuk voor 

stuk per dorpskrant aan de lezer 

voorleggen. Om te laten zien 

dat er nog genoeg te piekeren 

is, zie hier een foto waarop al 

Bekend snuisterijtje ?  
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Voor het actuele nieuws 

http://

www.buinerveen.nl.nu 

Ik zit met een zeer slecht gevoel 

dit stukje te schrijven en weet 

bijna ook niet hoe ik het moet 

brengen. Het spijt me dat alles zo 

gelopen is en dat ik vroegtijdig 

moet stoppen.  Toch vind ik dat 

het een terechte beslissing van 

het bestuur is om het contract te 

ontbinden. Het was echt niet te 

voorzien dat ik door mijn nieuwe 

baan mijn hobby moest stoppen. 

Er was een afspraak met mijn 

nieuwe baas dat ik het seizoen 

kon vol maken, maar op een ge-

geven moment werd ik zoveel 

ingepland dat ik steeds vervan-

ging moest zoeken. En ik weet 

ook wel dat dat niet werkt.  

Nadat de voorzitter overleg had 

gehad met de spelersgroep en mij 

belde, heb ik besloten om te 

stoppen. Ik zat namelijk met een 

heel vervelende situatie waar de 

vereniging niet het slachtoffer 

van mocht worden. Ik hoop dan 

ook van harte dat niemand mij 

dit kwalijk neemt en dat ik niet 

veel schade binnen de vereni-

ging heb veroorzaakt. Dat is de 

spelersgroep en helemaal de 

vereniging het niet waard. Wat 

ik wel hoop is dat ik met een 

goed gevoel op het sportpark 

een wedstrijd kan bezoeken en 

dat niemand het mij kwalijk 

neemt. Ik wil dan ook afsluiten 

met het succes wensen aan alle 

elftallen in de loop van de com-

petitie en trek elkaar erdoor 

heen. Dan sta je sterk met el-

kaar en ik kan het weten want 

elkaar steunen is heel belang-

rijk. Namens mijn vrouw en 

zoon, we zien elkaar. 

 

Jan Arends 

BESTE BUINERVEENERS OPROEP!  
 

Omdat er in de kantine een speel-

hoekje voor de kinderen komt, 

zijn wij op zoek naar speelgoed. 

Wie heeft er wat over en wil dit 

schenken voor de kinderen? 

Onze gedachten gaan uit naar 

goed en degelijk speelgoed zoals 

houten blokken, een schoolbord, 

poppen enzovoorts. Beslist geen 

klein spul, want dit is voor de 

allerkleinsten te gevaarlijk. Wie 

ons wat wil schenken kan dit 

kwijt bij ons kantinepersoneel. 

Bij voorbaat dank! 
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Schietnieuws uit Buinerveen 

    S.V.”de  Veenschutters” Afdeling  JeugdS.V.”de  Veenschutters” Afdeling  Jeugd  
Sinds vorig jaar bestaat er voor de jeugd vanaf 12 jaar de mogelijkheid om bij S.V. De Veenschutters de 

mogelijkheid om de schietsport te beoefenen. 

Wanneer:   Vrijdagavond van  19.00 tot 20.00 uur 

Hoe:   Uitsluitend onder begeleiding van een instructeur 

Waarmee:  De vereniging beschikt over een aantal professionele luchtdruk wedstrijdwapens. 

Waar:  Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen 

 

Je speelt in competitieverband. Dat betekent dat de behaalde schietresultaten worden geregistreerd en dat je  

dus prijzen kunt winnen. Je schietinstructeur vertelt je alles over houding, techniek en dergelijke. 

Wil je een keer komen kijken?  

Wil je een keer komen proefschieten? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wubbe Kamies Tel. 0599-212726 

 

Tweede deelcompetitie 2006 
In de tweede deelcompetitie zijn we begonnen met een nieuwe discipline, namelijk een 10-meterbaan.  

Is uw interesse gewekt? Kom eens een keer proefschieten om de sfeer te proeven.  

 

Data: 

Vrijdag 
 1e    4 augustus 

 2e  18 augustus 

 3e  1 september 

 4e  15 september 

 5e  29 september 

 6e  13 oktober 

 7e  27 oktober 

 8e  10 november 

 

Aanvang: telkens om 20.00 uur 

Waar: in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong 

De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur) 

 

Algemene informatie 

Het lidmaatschap voor geheel 2006,  

dus van januari tot en met december, bedraagt €  20,--  

De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2006,  

bedraagt:        €  10,-- 

Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten: €  0,15 

 

 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met 

 Wubbe Kamies, tel.nr. 0599-212726 

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 
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NOAD & Volleybalnieuws  

Voor actuele gegevens zie de website:  

http://www.dehoop-advies/volleybal.nl  

Zondag 25 juni j.l. hebben we 

onze jaarlijkse straatvolleybal-

toernooi gehouden. 

Traditioneel is er dan een lucht-

kussen voor de kinderen, dit leek 

dit jaar even niet door te gaan, 

omdat dhr. S.Paas het helemaal 

vergeten was, maar gelukkig was 

iemand anders van SportReal 

nog bereid om de kussen te bren-

gen, dus vanaf ca 14.00 uur kon-

den de kinderen heerlijk sprin-

gen, tevens was er voor hun een 

grabbelton, dit blijft leuk ! 

Maar het gaat natuurlijk om het 

volleybaltoernooi, hier deden dit 

jaar 16 teams aan mee. Er werd 

eerst gestreden in 4 poules, de 

nummers 1 en 2 gingen door naar 

de volgende ronde. Bij het be-

kend maken van deze 8 teams 

kwam er een verontrust team 

(notabene de latere winnaar!!!) 

naar ons toe, waarom zij niet ver-

der mochten, ze hadden maar 1 

set verloren, maar wat bleek een 

scheidsrechter had ten onrech-

te,en per vergissing, opgeschre-

ven dat ze een wedstrijd hadden 

verloren maar deze hadden ze 

juist gewonnen, zo blijkt maar 

weer een kleine vergissing had 

“grote” gevolgen kunnen hebben, 

maar gelukkig kon dit nog op tijd 

recht worden gezet! De uiteinde-

lijke finale ging dit jaar tussen de 

winnaar van vorig jaar the Doors 

en Net-Niet. Dit jaar is de beker 

gegaan naar het team Net-Niet !! 

Goed gedaan ! Van Harte Gefe-

liciteerd ! 

Gelukkig hebben we het deze 

middag droog (op een paar 

spetters na) gehouden ! 

Na de finale alles snel opge-

ruimd, iedereen bedankt voor de 

hulp ! 

Volgend jaar maar weer! 

(Uit NOAD-Nieuwsbrief) 

Straatvolleybaltoernooi 

Plaats Team   Plaats Team   

1 Net Niet 

 

      

2 De Doors         

3 Diep Triest   10 Honger Dorst   

4 Zuiderstraat   11 Rappollies   

5 Poedersuiker   12 Wuppies   

6 Springerteam   13 Ter Veen   

7 Rauwdouwers   14 Feestbeesten   

8 Timmermans   15 Volleyballers   

9 Hoofdstraat   16 Sjonnies   
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Ook aan huis verkoop 

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Op 17 juni j.l. was er in Buiner-

veen voor de tweede keer een 

markt. Dit jaar in het teken van 

Caribische sferen. Ook NOAD 

was hier present, onze kraam was 

gericht op fitheid. Zo kon men de 

knijpkracht en het reactievermo-

gen testen, maar de echte strijd 

ging om de fitste persoon. Bij de 

jeugd (basisonderwijs) moest je 

zoveel mogelijk keren touwtje 

springen in 1 minuut. Dit ont-

spon zich in een hevige strijd 

tussen een paar meiden, maar 

de hoofdprijs ging uiteindelijk 

naar fam. v.d. Linden. Tevens 

was er een grabbelton. 

Bij de volwassenen moest men 

zoveel mogelijk kilometers fiet-

sen in 2 minuten (op de geleen-

de fiets van Mark Middeljans, 

bedankt!) Bij de meiden/dames 

ging de eer naar Rieke 

Grooten ! Bij de heren was het 

René Kramer die met de eer ging 

strijken. Maar het hoogtepunt 

van NOAD was toch wel de de-

monstraties van onze bom-mers 

(bewegen op muziek). Elk uur 

gaven de beide (jeugd) groepen 

een spetterend optreden, met als 

slot een dans waar iedereen aan 

mee kon doen. Juf Jeanet en dan-

sers bedankt voor jullie inzet. 

Al met al weer een geslaagde 

middag! 

(Uit NOAD-Nieuwsbrief) 

Caribische markt 17 juni  

Bewegen op muziek 
Na de zomervakantie starten we 

ook weer met een nieuw blok 

bewegen op muziek voor dames.  

Het wordt gegeven op de dins-

dagavond, van 20.00 uur tot 

21.00 uur  

in de gymzaal bij school 75, 

o.l.v. Thea Pot. 

Dit blok bestaat uit 12 lessen (tot 

eind november), kosten zijn 30 

euro p.p.  

(graag voldoen op de 1e les!) 

Dus heb je zin om lekker bezig te 

zijn op muziek kom dan mee 

doen op de dinsdagavond!   

Het blok start op  

5 september 2006. 
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Schaats/visnieuws 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

De schaatsvereniging organiseert 

op de volgende data’s weer een 

viswedstrijd. 

  

Noteer deze datum alvast in uw 

agenda. 

 

23 sept 2006  

 13.00 – 16.00 uur 

  

Het bestuur. 

Nieuws van de visclub 

 
De visvergunningen om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor het sei-

zoen 2006 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 georgani-

seerd en op veler  

verzoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

 

De visvereniging 
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Sivo 2006 

Ook dit jaar deden wij weer mee 

met de Sivo activiteiten :jezelf 

vrijwillig een week in een chaoti-

sche wanorde van de danswereld 

storten. Ik zeg chaotisch, en toch 

is alles geregeld. De tijden dat de 

gasten gehaald en gebracht wor-

den lopen volgens een strak 

schema, maar het strookt gewoon 

niet met je eigen plannen. Je eet 

op de raarste tijden, je gaat onre-

gelmatig naar bed, en je komt 

niet in je ritme. Dit jaar waren 

het de Polen die Buinerveen be-

zochten. Deze groep, grotendeels 

bestaande uit studenten, in de 

leeftijdscategorie van 12 tot 35, 

en een oude taart als leidster zou 

nog een optreden verzorgen in 

Duitsland op maandag. Normaal 

komen de Sivogasten op dinsdag 

in Odoorn aan en dit zou in elk 

geval niet gaan lukken. Later 

gingen de geruchten dat het op-

treden in Polen was waardoor ze 

woensdag pas laat zouden aanko-

men. Daar stel je je dan ook op 

in zodat je dinsdag nog een vrije 

dag hebt om een en ander voor te 

bereiden, ze komen tenslotte 

woensdag pas. Er was al een plan 

gemaakt voor de woensdag, voor 

als ze voor 1 uur zouden komen 

en een voor als zij na enen ko-

men. Enfin, dindagmiddag om 

half 5 werden wij gebeld dat de 

gasten al in Odoorn waren. Of 

wij ze wilden gaan halen. Alles 

in de war dus. Gelukkig hadden 

wij deze chaos al gepland en 

heeft Inge de gasten opgehaald, 

een jong stel van beide 19 jaar: 

Karolina en Adam. Gelukkig 

sprak zij goed Engels waardoor 

normale communicatie mogelijk 

was. Communiceren wil even-

goed wel maar met handen en 

voeten heb je gewoon wat meer 

ruimte nodig. Omdat wij de tent 

nog buiten hadden staan en het 

regelmatig regende was eerder 

al besloten om met de andere 

gastgezinnen uit de buurt bij 

ons gezamenlijk wat te drinken 

om elkaar wat beter te leren 

kennen. Om ongeveer 8 uur 

kwamen de eerste gastgezinnen 

al en een half uur later zat de 

tent vol. Doordat de groep jon-

ge leden had, en zij 16 uur in de 

bus hadden gezeten moest na-

tuurlijk wat stoom afgeblazen 

worden. Met een bal zijn zij 

naar het voetbalveld vertrokken 

tot het te donker werd om nog 

te voetballen. Ondertussen zijn 

de nieuwe gastgezinnen voor-

zien van wat tips, en werden 

opties besproken hoe de vrije 

tijden te besteden. Sommige 

wilden gaan fietsen, andere 

winkelen in Emmen. Wij zijn 

met onze gasten en nog 2 gas-

ten gaan fietsen. Een route van 

ongeveer 3 a 4  uur was zo uit-

gezet. Om half 10 zouden wij 

vertrekken. Eerst nog 2 fietsen 

regelen. Woensdagmorgen ont-

bijten en daarna op de fiets. Ka-

rolina en Adam fietsten wel 

vaker en waar zij vandaan ko-

men is het nogal heuvelachtig, 

waardoor zij wel wat gewend 

waren. ‘s Morgens was het 

weer dusdanig dat je bijna geen 

jas mee zou nemen, wat we 

toch maar wel gedaan hebben.  

Maar goed ook, in Buinen be-

gon het al te regenen waardoor 

we de regenjassen maar aande-

den. Via Bronneger naar Drou-

wen, en daar vandaan via Bor-

ger weer naar huis. In Borger 

hebben we een tussenstop ge-

maakt bij het Hunnebedmuse-

um, waar we ons hebben laten 

verwennen als toeristen, de gro-

te rondleiding met film! Voor-

dat we de reis naar huis onder-

namen eerst nog een bakkie 

koffie. Na de middag gingen de 

gasten per bus naar Odoorn 

voor de grote opening van het 

Sivo festival. Alle deelnemende 

landen die inmiddels gearriveerd 

waren liepen door Odoorn in vol 

ornaat, dansend en hossend. Na 

de officiele opening door de 

nieuwe voorzitter Hans Post kon 

het festival beginnen. De regen 

zorgde er voor dat de opkomst 

qua publiek wat uitbleef en dat 

niet alle podia benut konden 

worden. Door wat te schuiven in 

de volgorde en de tijd die voor 

het dansen beschikbaar was kon 

elke groep toch wat laten zien. 

Donderdag is de dag waarop alle 

gasten met gastgezinnen wat tijd 

hebben die gezamenlijk doorge-

bracht wordt en dit jaar gingen 

we net als vorig jaar country-

golven. Dit was vorig jaar goed 

bevallen. Doordat we dit niet 

voor het eerst deden kregen we 

het zelfs voor elkaar de bal een 

goede zwieper te geven, al was 

het niet geheel in de goede rich-

ting. Dat doen we volgend jaar. 

Ook hier kregen we wat regen-

buien over ons hoofd, maar mede 

door de ter beschikking gestelde 

paraplu’s hebben we het aardig 

droog kunnen houden. De coor-

dinator die de huisvesting al en-

kele jaren doet, Roel Stuut, is dit 

jaar 20 jaar actief bezig met Sivo 

waardoor hij in het zonnetje ge-

zet moest worden. Uiteraard wist 

hij niet dat de opzet hiervan zo 

massaal zou zijn, behalve een 

radiouitzending van RTV-

Drenthe werd hij ook nog eens 

gehuldigd tijdens deze uitzen-

ding. Inge, en Els de Roo hebben 

een T-shirt bedacht waarop alle 

landen die Roel te gast heeft ge-

had de afgelopen 20 jaar, als vlag 

afgebeeld staan. Verder kon een 

pen met inscriptie en een fles 

wijn niet ontbreken. En het on-

vermijdelijke wat je tijdens een 

radiouitzending niet kan gebrui-

ken is toch gebeurd,  Roel werd 
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er even stil van. Het leuke van 

deze 20e keer is dat de eerste 

keer ook Polen te gast waren. ’s 

Avonds van half 8 tot 9 uur was 

er een dansronde op de podia, en 

omdat Polen tot 9 uur danste wa-

ren zij redelijk op tijd terug. 

Vrijdagmorgen is een delegatie 

van Polen naar het gemeentehuis 

geweest om haring te happen, en 

de overige dansers en danseres-

sen deden mee aan het Bal der 

Naties. Hierbij dansen alle deel-

nemende groepen om de beurt 

waarbij het publiek, de gastge-

zinnen, kunnen deelnemen aan 

het dansen. De muziek was ech-

ter zo luid en had meer weg van 

een disco dan van een danseve-

nement, dat Inge en Kim al eer-

der de benen genomen hebben. 

Ikzelf ben thuis gebleven, om 

Brian de fijne kneepjes van het 

grasmaaien bij te brengen.  ’s 

Avonds was het gala, waarbij de 

Poolse groep zich van hun beste 

kant kon laten zien. Nu was deze 

groep geen profesionele groep 

die tientallen kostuums heeft, en 

oneindig veel tijd besteedt aan 

oefenen. Deze groep moest het 

doen met 1 kostuum, en een vari-

atie in het dansen was er nauwe-

lijks. Toch hebben zij zich kranig 

geweerd en een stukje cultuur uit 

Polen laten zien. 

Op de zaterdagmorgen konden 

boodschappen gedaan worden en 

Katerina en Adam wilden graag 

mee naar de markt. Katerina wil-

de perse een paar klompen voor 

haar vriendin en zichzelf kopen. 

Omdat Kim ook nieuwe klompen 

nodig had kon een mooi prijsje 

gemaakt worden voor in totaal 3 

paar klompen. Nog wat kibbelin-

getjes voor op brood meegeno-

men en die hebben we heerlijk 

buiten opgegeten. Zaterdagmid-

dag zijn de dansrondes begonnen 

om 2 uur, tot 4 uur. Nu werd het 

festival al heel wat beter bezocht. 

Tussen de middagrondes en de 

avondvoorstelling is te weinig  

tijd beschikbaar om even naar 

huis te rijden om te eten en dit 

is zoals ieder jaar gepland om 

met z’n allen te picknicken op 

het Sivo terrein. De hele groep, 

inclusief gastgezinnen waren 

aanwezig om met z’n allen te 

eten, en te delen. Een kommetje 

soep hier, wat macaroni daar, 

pannenkoekje erbij, pilsje, en 

droog weer. Wat wil een mens 

nog meer? Omdat wij achter de 

kleuterschool zaten, waar gei-

ten achter schrikdraad gehou-

den worden, kreeg de term plus

- en minpool een diepere bete-

kenis. Doordat een Pool het 

schrikdraad vastpakte en vervol-

gens een nietsvermoedende an-

der een hand gaf  was de een dus 

een plus-, en de ander een min-

Pool. Of andersom. Dit ging nog 

even door en de groep vasthou-

ders werd groter en groter. Grap-

pig hoe je de spanning dan op 

ziet lopen.  Na de picknick werd 

de boel opgeruimd, en na koffie 

en nog wat napraten, was het tijd 

voor de avond dansrondes. Op 

het Sivo terrein staan van diverse 

landen wat kraampjes met hebbe-

dingetjes uit betreffende landen. 

Hier zijn wij nog even langs ge-

lopen om te zien of zij iets had-

den wat we echt nodig hadden, 

maar dat was niet het geval. 
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Clubkampioenschappen “Z.P.C De Baddespringers”. 
Op 3 en op 10 juli heeft zwem-

club “de Baddespringers” de 

jaarlijkse clubkampioenschappen 

gehouden. Het  waren twee leu-

ke, gezellige dagen met mooi 

weer. Iedereen heeft zijn/haar 

best gedaan. Iedereen kon ook 

zijn moeder en/of vader opgeven. 

Die konden op de laatste dag 

meedoen. Er is ook een nieuw 

clubrecord gezwommen door 

Tianda Walters. Na afloop heb-

ben we nog een foto laten maken 

van de hele club. 

De eerste dag hebben we vlin-

derslag en rugcrawl gedaan, en 

de tweede keer hebben we 

schoolslag en borstcrawl ge-

zwommen. De uitslag van de 

Clubkampioenschappen word 

bekend gemaakt op de jaarlijk-

se feestavond, dit jaar op 6 ok-

tober in “het Aailand” in Nieuw

-Buinen. 

Voor meer informatie gaat u 

naar www.baddespringers.nl. 

Kim van Buuren. 

Zondag ging de groep naar de 

kerk in Odoorn, waardoor zij 

vroeg uit bed moesten. Voor het 

ontbijt, waarbij wij de gasten 

graag voorzien van culturele heb-

bedingetjes al dan niet passend in 

hun uitzet, waren Katerina en 

Adam gekleed in kostuum, om 

zo naar de kerk te gaan. Natuur-

lijk moest even van de gelegen-

heid gebruik gemaakt worden om 

een foto in de tuin te maken. 

Zondag is de laatste dag, soms 

vertrekken de gasten maandag-

morgen en soms, zoals nu, op 

zondagavond. Uiteraard niet 

zonder een waardig afscheids-

feest, wat eerst gepland was in 

de tuin van Roel Stuut, maar 

door het weer verplaatst werd 

naar “de Bunermonder”, voor 

in Nieuw-Buinen.  Iedereen 

nam wat eten en drinken mee, 

en door de mogelijkheden, een 

disco, voetbalveld, tafeltennis, 

kwamen de Polen los. Het werd 

gezellig en dan doet afscheid 

zeer. Na uitwisselen van adres-

sen, voor versturen van foto’s en 

natuurlijk deze Dorpskrant, is 

waardig afscheid genomen van 

Polen. 

Als u nu denkt, dat wil ik ook 

allemaal meemaken, dan kunt u 

zich opgeven als gastgezin bij 

ondergetekende.  

Bram van Buuren (211918) 

http://www.baddespringers.nl/
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Zaterdag 5 augustus was het zo-

ver, de afscheidsreceptie van 

‘onze’ postbode Allie van der 

Laan. Zoals u heeft kunnen lezen 

in onze vorige dorpskrant is hij 

vervroegd uitgetreden. Ter ere 

van dit voor hem heuglijke feit 

was er een afscheidsreceptie ge-

organiseerd in het Dorpshuis van 

Buinerveen. Dit werd aangebo-

den door TPG Post. 

Voordat het feest daar was, heb-

ben enkele bewoners van Buiner-

veen de handen ineengeslagen. 

Wat is nu een afscheid zonder 

cadeau? Omdat Allie door de 

jaren heen een markante per-

soonlijkheid geworden was bin-

nen de dorpsgemeenschap werd 

besloten dat er iets geregeld 

moest worden. Onder de bezielde 

leiding van Geesje Middeljans 

kwamen enkele dames bij elkaar 

om eens even te overleggen. Wat 

zou gedaan kunnen worden? Al 

snel werd geopperd met een inte-

kenlijst de deuren langs te gaan 

om geld op te halen. Ervaring 

leert dat het lopen met een lijst 

beter scoort dan de collectebus. 

En dit was immers een wel zeer 

persoonlijk doel. Goed, een lijst. 

En dan, wat zullen we als cadeau 

bedenken? Tja, dat was lastiger, 

want wat zou het budget zijn, 

zou iedereen wel mee willen 

doen? En voor welk bedrag? In-

zet werd een ballonvaart voor de 

postbode. En als het even mee-

zat, dan werd er nog iets meer 

opgehaald en dan kon zijn vrouw 

ook mee, dat zou pas wat zijn! 

Een ballonvaart dus. 

Geesje zorgt voor de intekenlijs-

ten en verdeelt deze onder de 

‘collectanten’.  Buinerveen werd 

verdeeld: de Noorderstraat door 

Geesje Middeljans en Rika 

Grooten (samen was gezelliger 

dan alleen…) Het voorste stuk 

van de Noorderstraat door Mar-

ja Raus, die tevens de Hoofd-

straat voor haar rekening nam. 

De Buinerstraat door Ellen 

Groothuis, de Hoofdkade werd 

belopen door Inge van Buuren 

en de Zuiderstraat werd vervol-

gens verdeeld in 3-en; Tineke 

Boekholt, Marjan Poelman en 

Truus Timmermans, van voor 

naar achter. 

Het moet gezegd worden, toen 

werd pas echt duidelijk wat de-

ze postbode voor Buinerveen 

had betekend. Overal waar je 

kwam kreeg je te horen: “O, 

natuurlijk doen we mee, hoe-

veel wordt er gegeven?” En dan 

komt het voordeel van de lijst 

naar voren, je ziet wat er gege-

ven wordt en je kunt jouw gift 

er op aanpassen. En de korte 

bevestigingen van wat een ieder 

eigenlijk al wist. Veel gehoorde 

opmerkingen waren: “zo’n at-

tente man”, “altijd de pakjes in 

de schuur of onder het afdak”, “ 

pakjes altijd bij de buren”, “hij 

nam altijd onze post mee die 

gepost moest worden, we leg-

den het onder de klep en het 

werd meegenomen” En dan altijd 

vergezeld van dat bewuste briefje 

in de brievenbus: daar en daar 

ligt een pakje voor u. Kortom, 

het was gewoon hartverwarmend 

van ieder gezin persoonlijk te 

vernemen welk een  rol Allie in 

onze gemeenschap bij een ieder 

heeft vervuld. 

Een week na het lopen met de 

lijst kwamen de dames weer 

bijelkaar: hoeveel was er opge-

haald? Houd u vast, maar liefst 

633 euro was beschikbaar voor 

een cadeau voor Allie, én zijn 

vrouw, dat moge duidelijk zijn. 

De ballonvaart was bereikt! Hier-

voor was voor 2 personen 300 

euro benodigd. Daardoor was er 

nog 333 over. Er is vervolgens 

een reischeque van Sijpkes Rei-

zen aangeschaft à 300 euro, vrij 

te besteden. In de vorige editie 

heeft u kunnen lezen dat Allie 

graag reist, dus dat kwam vast 

goed van pas. De overige 33 euro 

werd gebruikt voor een klein 

flesje champagne voor in de 

luchtballon, een wegwerpcamera 

voor het vastleggen van de reis 

en wat snoep. En natuurlijk niet 

vergeten de bloemen die horen 

Een cadeau voor ’s werelds meest attente postbode 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

  Marjan Poelman 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Jos Driessen 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur. 

bij een feestje. Er werden nog 

wat ideeën opgedaan hoe de ca-

deaus te verpakken: een kleine 

luchtballon met gevuld mandje 

eronder en een collage met heer-

lijk verleidelijke vakantie-

plaatjes. 

Op de dag van de receptie zelf 

was om 3 uur een deel van de 

dames present om de postbode 

en zijn familie te feliciteren en 

het cadeau te geven. Beduusd 

nam Allie het in ontvangst. Ze 

bleken geen hoogtevrees te heb-

ben en ook zijn vrouw wilde ze-

ker mee met de ballon. Vervan-

ging was echt niet nodig. Het 

leek een geslaagd cadeau. Aan-

gaande de reischeque kunnen 

we er vanuit gaan dat het een 

welkom cadeau was voor het 

graag reizende stel. 

Buinerveen werd tijdens de ver-

schillende toespraken vaak ge-

noemd als een bijzondere ge-

meenschap. Het cadeau van alle 

inwoners is daar weer een klin-

kend voorbeeld van! Namens 

Allie en zijn vrouw hartelijk 

dank voor een ieders bijdrage 

aan het mooie cadeau. 

 

Marjan Poelman 

Brief van Allie van der Laan 

Beste mensen, 

 

Het gaat je niet in de koude kle-

ren zitten als je een punt moet 

zetten achter je loopbaan bij de 

PTT, later TPG en nu TNT.  En 

dan gaat het niet zozeer om het 

verlaten van zo’n grote en goe-

de organisatie (TNT), maar veel 

meer indruk maakt het afscheid 

nemen van jouw dagelijkse 

postronde en daarbij de mensen 

(én huisdieren) met wie je in de 

loop der jaren een goede band 

hebt opgebouwd. 

 

Het is fantastisch om bij mijn 

laatste postbestelling in ‘mijn’ 

dorpen te ervaren dat vele TNT 

klanten mijn VUT een feeste-

lijk tintje meegeven: behalve 

slingers, vlaggetjes, ballonnen 

e.d. waren er ook kleine cadeau-

tjes, stevige handdrukken, be-

moedigende schouderkloppen en 

vele prachtige tekeningen van 

kinderen. Een paar welgemeende 

stevige kussen zijn mij ook niet 

ontgaan. Ik heb van dat alles ge-

noten en daarmee nog nadrukke-

lijker gevoeld dat er ’n einde 

moest komen aan mijn dagelijkse 

activiteiten in en voor deze dor-

pen. Van tal van deze en derge-

lijke ‘laatste ontmoetingen’ zijn 

kiekjes gemaakt, die worden 

welzeker een blijvende herinne-

ring aan de mooie jaren die ik in 

Buinerveen en Drouwenerveen 

heb mogen werken. 
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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 

En dan de afscheidsbijeenkomst 

de dag erna. Een ontmoeting met 

o.m. collega’s, enkele organisa-

ties en heel veel mensen die ik 

ken uit en vanuit mijn werkge-

bied. Werkelijk hartverwarmend 

om op deze manier en in dit ge-

zelschap onder deze feestelijke 

omstandigheden aan je VUT te 

mogen beginnen. Ik heb heel 

veel cadeautjes in ontvangst mo-

gen nemen, aardige, nuttige, 

functionele en hebbedingetjes die 

gewoon leuk zijn. Ze hebben één 

ding gemeen: Alle geschenken 

zeggen iets over de goede con-

tacten die er in de loop van de 

jaren zijn opgebouwd, ik weet 

dat zoiets van 2 kanten moet 

komen en dus dank ik alle men-

sen in mijn bestelronde die aan 

die goede verhouding hebben 

bijgedragen. Ik ben ook bijzon-

der getroffen door het resultaat 

v a n  d e  ‘ a c t i e g r o e p ’ / 

‘cadeaucomité’ dat in Buiner-

veen zowaar een ballonvaart 

voor ons beiden en ’n reische-

que bij elkaar heeft gesprok-

keld. Een fantastisch initiatief 

met ’n ongelofelijk mooi resul-

taat. Ik kom woorden tekort om 

te beschrijven hoe goed dat voelt. 

Mijn dank voor dit enorme ge-

baar is moeilijk onder woorden 

te brengen. Naar de inwoners van 

Buinerveen: We gaan zeker ge-

nieten van de ballontocht en over 

een reis wordt inmiddels ook al 

nagedacht. 

 

Tenslotte. Een mooie periode in 

mijn loopbaan is zeker zo mooi 

afgesloten. Geheel in lijn met de 

sfeer waarin ik mijn werk voor u 

heb mogen doen, heb ik ook af-

scheid van u kunnen nemen. En 

het voelde zo goed dat velen de 

gelegenheid hebben aangegrepen 

om bij mijn afscheidsbijeen-

komst (midden in de vakantiepe-

riode !) in De Viersprong in per-

soon aanwezig te zijn. Alles hart-

verwarmend, allemaal fantas-

tisch, ook mijn vrouw, kinderen 

en aanverwanten hebben ervan 

genoten. Hartelijk dank voor al-

les, u hebt veel voor mij bete-

kend; Ik moet u los laten, maar 

begrijp daarbij dat het me niet 

loslaat. 

 

Mede namens mijn Fennie, 

Allie van der Laan   


