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De Trektocht in Buinerveen.
Je kon het haast niet geloven
maar het was echt waar, de
Trektocht kwam naar Buinerveen.
Nou, als je dat leest begint je
bloed direct te kriebelen en kun
je alleen nog maar aan het
Trektocht lied denken. Dus dan
begin je meteen te bellen en iets
te organiseren zodat deze mensen in Buinerveen ook een aankomst krijgen met veel publiek
en een mooi gezongen lied.
Hoe het Trektocht team het in
Buinerveen ervaren heeft kun je
hieronder lezen want dat is het
stukje dat Margriet Benak op
internet heeft geschreven over
de aankomst en vertrek uit Buinerveen..
Buinerveen staat klaar als we
rond vijf uur dus definitief binnenstappen. Nou ja binnenstappen? We gaan rijdend het dorp
in: dit keer niet te paard, maar
veilig op een platte hooiwagen
die achter een tractor aanhobbelt.
Op de brink ziet het zwart van
de mensen: zij zijn helemaal
klaar voor het couplet. En dus
zingen we uit volle borst vijf
keer het lied (inclusief de repetities van vanmiddag).
Buinerveen heeft er gisteravond
overduidelijk nog eentje op genomen, en dan bedoel ik op het
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feit dat de Trektocht het dorp
aandeed. De drie dames van het
lied hielden daarom wijselijk
hun zonnebril op. (‘het ligt aan
de zon, die is net als gister zo
scherp’), zo roepen de dames in
koor…’ Jaja, denk ik dan. ’t
Was gewoon barre gezellig in
Buinerveen. Tot in de late uurtjes.
Maar de belangstelling voor
ons vertrek is weer overweldigend. Hoezo Buinerveen, een
dorpje zo klein dat je er zo
doorheen bent. Je komt er
nooit een keer weer weg. Na
koffie met koek en krentenbollen, stapels tekeningen, en een
Buinerveentje (een specialiteit
van een lokale brouwer: 35 procent VOL !!!!) aangeboden
door Dorpsbelangen, gaan we
op pad. Met een sliert kinders
achter ons an, die allemaal
blauw ziet van de TATOETA’S
(een mooie benaming die we
ergens onderweg hebben opgepikt van een kindje…) verlaten
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we eindelijk om elf uur het
bord van de bebouwde kom.
Janny
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten staan
gepland voor 2003:
23 aug.

Buikglijden
Aanvang 16.00 uur

13 sep.

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

31 okt.

Playbackshow
Aanvang 19.30 uur

05 nov.

Vrouwencafe
Aanvan 20.00 uur

8 nov.

Spokentocht
Aanvang 19.00 uur

22 nov.

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op met
de activiteitencommissie.
LOFAR in Buinerveen
Lo….wie ? LOFAR staat voor
LOw Frequency Array. Dat
zegt u misschien nog niet
zoveel. Het staat voor een reeks
van laagfrequente radiogolfontvangers. Het gebied ten zuiden
van de Buinerstraat en ten
westen van de Zuiderstraat is
door de projectleiders van
Astron uitgekozen als het centrale deel van de nieuwe radiotelescoop die zij in 2005 willen
gaan bouwen.
U bent ongetwijfeld allemaal
wel eens in Westerbork geweest en heeft daar de reusachtige stalen schotels aanschouwd. De nieuwe radiotelescoop gaat er echter heel anders
uitzien.
Het centrale deel dat ruwweg
320 hectare omvat (zie kaart)

DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder een lijstje met de data van verschijning van de volgende
dorpskranten in 2003 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 alle data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!

Nummer 5 oktober 2003
Inleveren woensdag 5 oktober
Verschijning: 27 - 31 oktober
Nummer 6 december 2003
Inleveren woensdag 19 november
Verschijning: 15 december - 20 december

brammes@hetnet.nl
zal gaan bestaan uit 7000 antennes. Daarvan zijn er 3750 piramide-vormig met een afmeting
van 3 bij 3 meter en een hoogte
van 2 meter en 3250 doosvormig met een afmeting van 4 bij
4 meter en een hoogte van 1
meter.
Daarnaast zullen er verspreid in
de Gemeente Borger-Odoorn
nog eens 40 kleinere locaties
zijn van 2 tot 4 ha groot waarop
nog eens enkele honderden antennes komen te staan.
Het hele Lofar omvat 25000
antennes en ligt verspreid over
Nederland en Duitsland in een
straal van 175 km rond het centrale deel. Op die manier ontstaat een telescoop met een diameter van 350 km.

Om alle binnenkomende radiosignalen uit de ruimte te kunnen verwerken is er een supercomputer nodig die via een
glasvezelnet aan de antennes
wordt gekoppeld. Een dergelijk
netwerk is te vergelijken met
internet maar dan vele honderden malen sneller. Daarom is er
ook een economisch belang aan
een dergelijk netwerk verbonden. Andere wetenschappelijke
instituten maar ook ICTbedrijven en andere bedrijven
kunnen er gebruik van gaan
maken.
Maar daar blijft het niet bij, ook
particulieren in de regio kunnen
straks profiteren van een supersnel internet dat via
marktpartijen zal worden
aangeboden. In gesprek met
Peter Bennema van het pro-
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jectteam ben ik aan de weet gekomen dat de projectleiding
serieus overweegt dit supersnelle internet aan de inwoners van Borger-Odoorn als een
soort incentive gratis ter
beschikking te stellen via een
gelieerde marktpartij. Denk
erom, er is nog niets definitief
beslist maar het feit dat hieraan
serieus gedacht wordt is natuurlijk wel aantrekkelijk.
Wie meer wil weten kan zich
wenden tot Mark Bentum of
Peter Bennema via e-mail
lofar@astron.nl, via de website
www.lofar.nl of via telefoon
0800-LOFARNL
Henk Bulder

Gezocht
Jong en oud talent
Vrijdag 31 oktober
Playbackshow
Er zal gestreden worden in 3
categorieën: basis
school,voortgezet onderwijs
en volwassenen.

Inschrijven kan
Individueel
of als groep
Muziek graag op
originele Cd
aanleveren

Aanmelden bij:
Inge van Buuren
Hoofdkade 4
0599-211918
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Jan Haikens:
Koninklijk onderscheiden
Midden in
de laatste
raadsvergadering van
het seizoen
2002 – 2003
werd Jan
Haikens uit
NieuwBuinen door
de burgemeester verrast met
een ingelaste pauze, geheel in
het teken van een bericht van
Hare Majesteit.
De burgemeester richtte zich
met een welgevulde speech tot
Jan, daarin gewogen zinnen en
passende woorden. Alle verdiensten van Jan Haikens werden in het kort aangegeven,
waar onder zijn koepelwerk
voor de landbouw, de betrokkenheid bij sectoren van het
verenigingsleven, de politieke
ambities en over zijn vele jaren
waarin hij in Borger, later Borger-Odoorn als raadslid en in de
functie van wethouder de samenleving heeft gediend.
Zoals dat gebruikelijk is, leidde
de afronding van het betoog
van burgemeester Slagman tot
de mededeling dat op grond van
al die verdiensten de koningin
heeft besloten om Jan Haikens
te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Jan
had aandachtig naar de burgemeester geluisterd, keek blij en
toch ook beduusd. En Jan zou
Jan niet zijn als hij niet toch

even zou reageren op de woorden van mevrouw Slagman en
op het besluit van de koningin.
In een omstandige reactie geeft
Jan te kennen de voorwaarden
voor het kunnen verkrijgen van
een koninklijke onderscheiding
te kennen. Derhalve had hij wel
verwacht dat er ’n lintje aan zat
te komen. Vervolgens gaat hij
in op de talrijke verdiensten
voor de samenleving, waaraan
hij debet is. En die hebben geleid tot die koninklijke waardering. Zoals Jan dat aan de raad
en zijn vele bezoekers vertelde,
kon Hare Majesteit eigenlijk tot
geen ander besluit komen.
Ridder Haikens vertelde ook
nog iets over zijn toekomst in
de Staten van Drenthe. Daarbij
hoopte hij dat de politieke beleving van de mensen groter zal
worden en dat zijn lidmaatschap van die Staten daartoe
een bijdrage mag leveren. En
verder: Niet omzien in wrok,
geheelde wonden en littekens
verwijzen naar het overleven.
Los van de vele en uiteenlopende politieke standpunten van de
mensen in het verspreidingsgebied van deze Dorpskrant, durf
ik het toch aan om Jan Haikens
namens al die inwoners geluk te
wensen met de verleende koninklijke onderscheiding en
voorts succes toe te wensen in
de Staten van Drenthe.
Martin Snapper
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Peuter reisje
Donderdag 19 juni was het dan
zo ver, de peuters gingen op
een echt (school)reisje.
Waar ging de reis naartoe?
Naar Eext naar het rijk der kabouters.Vanaf de speelzaal gingen we met auto’s naar Eext,
daar aangekomen hebben we
eerst met zijn allen wat gedronken en gegeten op de parkeerplaats.Daar konden de peuters
fijn spelen in de peuter speeltuin. Na overleg met de eigenaar zijn we toen in groepjes
het park binnen gegaan zodat
we alles goed konden zien en
de moeders de uitleg erbij konden voorlezen. Al snel liep alles
door elkaar en hadden de peuters voornamelijk oog voor het
treintje waar de meeste dan ook
meerdere keren in gingen. Maar
toen Carina riep dat er ijs was,
was ook het treintje snel vergeten. Na het ijs was de tijd weer
om. Iedereen kreeg nog een
chips-ketting en een gevulde
kabouter om mee naar huis te
nemen en ging de reis weer
naar Buinerveen. Het was een
leuk uitstapje voor zowel moeders als kinderen.
Inge van Buuren.
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Ook aan huis verkoop

Met ’n Fries
op vakantie !
Vooraf
Onze Friese medelanders zullen
van zo’n aanhef wel opkijken.
Alsof het een wonder zou zijn

als zoiets zou gebeuren. Maar,
met een knipoog naar Jaap Kwak
van Fronttaal (Dagblad van het
Noorden) kunnen we stellen dat
wij, Brabanders die in Drenthe
wonen, in Groningen werken,
inderdaad met een Fries op vakantie zijn geweest. Drie weken
lang hebben we vanaf een kleine
menwagen onder meer tegen de
kont van het paard gekeken, onze
Friese ruin Tjalling.
In de bijna 250 kilometer die we
door Drenthe hebben gereden,
maak je heel wat mee, en alles
binnen het overheersende gevoel
dat je het samen met de Fries
toch maar klaarspeelt. Hierna een
greep uit de belevenissen, onze
route, bijzondere verblijfplaatsen, de lef van ons paard en het
onverwachte slot van de rijtoer.

Dorpskrant Buinerveen
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Noorderdiep 140
Nieuw Buinen
Dames-, heren– en kinderkleding

Ook in grote maten!

Route
Als minister Veerman geen roet
in de aanvankelijke route had
gegooid, zouden we met paard
en wagen naar familie in Brabant zijn gegaan. Maar in het
turbulente wereldje van de vogelpest is een paard al gauw
virussleper. En aangezien wij
niet wilden meehelpen aan het
onthoofden, verhakselen of vergassen van nog meer kippen of
hoenderachtigen, zijn we dicht
bij huis gebleven. Uit en thuis
onder meer via Schoonloo,
Amen, Hoogersmilde, Wateren,
Uffelte, Pesse, Dalen, Erica,
Barger-Compascuum, Roswinkel en Sellingen. Gedrieën, onze Fries en wij, zijn we door
schitterende plekjes van Drenthe gekomen, meestal via bospaden, landbouwwegen, heidevelden of anderszins rustige
routes. Natuurlijk ontkom je er
niet aan dat je eens door een
dorp moet, een grote weg moet
overbruggen of ondertunnelen
(iets vrijer gezegd dan Van Dale toestaat), of een spoorlijn
moet oversteken. Zelfs de speciale menroutekaarten Drenthe
konden daar niet omheen. Tjalling, pas 5 jaar, nog maar net
begonnen aan ’n (vierbenige)
loopbaan als recreatiepaard,
raakte niet of nauwelijks opgewonden van onbekende wegen,
nieuwe verschijnselen of voor
hem vreemde gebeurtenissen.
Onze Fries reageerde met ver-

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

stand, stond open voor nieuwe
situaties en heeft niet één keer
blijk gegeven van “doen jullie
dit zelf maar, mij niet gezien !”
Verblijfplaatsen
Ja, je komt wat tegen. Het
meest werd opgekeken naar
onze Friese reisgenoot, toch
van enige omvang en goed voor
zo’n 700 kilo. Die zet je niet
even simpel in een hoekje op de
camping, of in een schuurtje bij
de kippen. Voor de twee kleine
baasjes gaat dat wat makkelijker. Daarvoor waren blokhut,
tentje, appartement en boerenschuur heel gewone onderkomens. Zeer uitzonderlijk was de
overnachting in Dalen, ’n
prachtige gastenkamer met alles
dr’op en dr’an, avondeten en
ontbijt inclusief. Voor Tjalling
was er op de meeste verblijfplaatsen een binnenstalling of
een weiland. In Uffelte moest
hij het doen met een zogeheten
‘stand’, een kleine ruimte waarbinnen hij met 2 verbindingen
aan het halster vast stond. Wat
we al dachten, die Fries pikt dat
niet, stapte over een ketting en
een betonnen wand, met veel
kabaal als een heuse roep om
vrijheid. Met succes, Tjalling
kreeg het grootste weiland van
de kampeerboerderij. Op camping De Papaver in Sellingen
kreeg de Fries een kampeervak
toegewezen; Maar daarover
straks.

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Of: 06 55948238
Lef van de Fries
Uiteraard met een puike aansturing van de vrouw op de bok,
dat wel, trotseert Tjalling menig
punt dat huiveringwekkend zou
moeten zijn. Althans dingen die
in de paardenwereld steevast
leiden tot waarschuwingen van
deze of gene. Bij horen en zien
van grote tractoren met
‘vreemde’ aanhangers werd hij
nieuwsgierig en onrustig tegelijk. Bemoedigende woordjes
werken dan als rustgevers. Het
oversteken van een spoorweg
leidde ook tot terughoudende
reacties. Waar we ’n hoop gedonder op onze weg verwachtten, het passeren van wildroosters, nou dat viel alles mee. Met
lef in het lijf en heel voorzichtig in het neerzetten van zijn
(Vervolg op pagina 6)
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grote ijzeren schoenen. Onze
Fries is maar één keer echt geschrokken. Bij een grafsteen of
herinneringsmonumentje vlak
langs de weg: Een herinnering
aan de in Wereldoorlog II
doodgeschoten heer Dijkstra.
Einde vakantie
Vanuit het Drentse land lag er
nog een Gronings traject in het
verschiet: Sellingen, Bourtange,
Blijham, Onstwedde en vandaar
naar huis. Wat in Drenthe
steeds perfect verliep, de afspraken over onderdak. Die
maakten we 1 of 2 dagen tevoren. Wat is ’n mobieltje dan
handig, zeg ! Zo ook maakten
we vanuit Roswinkel contact
met de eigenaar (Hans) van een
camping in Sellingen.
“Overmorgen bent u welkom,
stalling voor de Fries is geregeld”. En dat bleek Hans niet
waar te kunnen maken. Hij gaf
ons in overweging het paard
voor ’n nachtje in een kampeervak te zetten. Zo van lintje erom en dat lukt wel. Mary en ik
keken elkaar indringend aan.
Met verbazing, gefronste wenkbrauwen en de onderlippen wat
afgezakt. “Er gaat niets boven
Groningen” moesten we nu wel
relativeren. We bedachten erbij
dat tot dan toe de vakantie met
onze Fries prima was verlopen,
dat het te laat was om opnieuw
in de benen te gaan en dat het
nooit te verantwoorden zou zijn
als Tjalling ’s nachts toch door
het lint zou gaan. Moesten we
niet aan denken wat zo’n Friese
gast dan op zo’n mooie en druk
beklante camping allemaal zou
kunnen aanrichten. Conclusies:
Rest van de plannen vergeten,
inpakken, trailerservice bellen
én naar huis. Voorts, Groningen
kan nog wat leren, “niets boven
Groningen” is te stellig. Ten-
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slotte, met ’n
Fries kun je
uitstekend op
vakantie en terug in Buinerveen smaakt
het weer ‘home
sweet home’.
Martin Snapper

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Dorpskrant Buinerveen
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Opnieuw een slecht jaar voor de weidevogels rond Buinerveen/ Nieuw-Buinen
Weidevogels in Buinerveen en Nieuw-Buinen worden beschermd door vrijwilligers van Stichting Weidevogelbescherming de Monden in een drietal subgebieden, te weten Tweederdeweg, Paardetangedijk,
en Osdijk. Daarnaast gebeurt dat ook in de directe omgeving zoals Beeksedijk (Buinen), Koedijk
(Drouwenerveen) en 1e Exloermond. De vrijwilligers sporen de nesten op en markeren die zodat de
boeren er omheen kunnen werken of de nesten kunnen verplaatsen zodat het verlies door werkzaamheden, dat zonder bescherming tussen de 25 en 40% ligt, wordt teruggebracht tot rond de 5%. In de jaren
1996 t/m 2000 zijn daarmee goede resultaten geboekt.
Een tweede belangrijke verliesoorzaak wordt gevormd door predatie. De voornaamste predatoren zijn
vos, zwarte kraai, meeuw en steenmarter. In 1996 t/m 2000 werd rond de 20% van de nesten door deze
predatoren leeggeroofd. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer deze percentages tenminste niet veel
hoger worden. De invoering van de nieuwe flora- en faunawet heeft daar echter wel toe geleid. Door de
invoering van deze wet kunnen de kraaien- en vossenstand niet langer worden beheerd door de wildbeheereenheden. Het gevolg is dat vorig jaar de predatie al is opgelopen tot 35% en dat ie dit jaar nog
verder is gestegen naar 49%. De weidevogelstand is daardoor in 3 jaar tijd meer dan gehalveerd. Zowel
boeren als vrijwilligers vragen zich dan ook terecht af of het zin heeft hiermee door te gaan.
Resultaat 2003 (1240 ha)
Verliesoorzaken
Soort

Nesten Bekend

Bergeend
Grutto
Kievit
Kluut
Meerkoet
Scholekster
Wilde eend
Wulp

1
16
173
9
1
21
3
9

1
14
166
9
1
20
3
9

Totaal
(%van bekend)

233

223

Uit
Aantal (%)
0
(0)
4
(28)
72
(43)
3
(33)
1
(100)
5
(25)
0
(0)
3
(33)
88
(39)

Niet
uit
1

Predatie
Werk. Verl.
aantal (%)
1
-100
0
0

94
6
0
15
3
6

73
6
0
12
2
6

135
(61)

110
(49)

Onze stichting heeft met het oog daarop vorig jaar ontheffing gevraagd en gekregen om vossen te bejagen. De
ontheffing kwam door allerlei fouten en gebrek aan ervaring bij de provincie pas half februari af en gold slechts tot
half maart waardoor het effect ervan nihil was. Dit jaar
zullen we eerder ontheffing gaan krijgen waardoor we het
komend seizoen hopen de vossen- en kraaienstand terug te
brengen en de weidevogels een nieuwe kans te geven.
Onze stichting is op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die bereid zijn een dagdeel per week (9:30-12:00 uur) het
veld in te gaan op zoek naar nesten van kievit, grutto,
scholekster en wulp. Elke vrijwilliger krijgt een theoriecursus van 2 uur en gaat daarna in de periode eind maart tot
begin juni onder begeleiding het veld in. Als u belangstelling heeft of meer informatie wenst kunt u zich aanmelden
op telefoonnummer 0599-212010.
Henk Bulder

(44)
(67)
(0)
(60)
(67)
(67)

Onb.
0

5
0
0
2
0
0

12
0
0
0
1
0

4
0
0
1
0
0

7
(3)

13
(6)

5
(2)
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Op zaterdag 30 augustus
‘s middags van 2 tot 5 uur
bij de Openbare BasisSchool 75
*Uitreiking prijzen mooiste fuchsia’s
(stekjes gratis door de fa. Popken geleverd)
*Deelname tegen geringe kosten aan verschillende
spellen, waaronder een reuzen grote sjoelbak
*Playbackshow
*Rad van avontuur
*Verkoop creatieve werkstukken
*Suikerspin
*Rijstballonnen
*Drankjes en hapjes
KOMT ALLEN VOOR DE

WAARVOOR DE PRIJZEN DOOR ONZE
SPONSORS ZIJN GESCHONKEN.
Trekking om half 5!!!!!

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

Dit is cafe Zwinderman waar ook een banketbakkerij in gevestigd was. Dit gebouw welke aan de Mondenweg staat, is nu een Chinees restaurant. De personen op de foto zijn v.l.n.r. Aaltje Zwinderman, Jan
Meijer, Betje Feunekes, met kind Grietje Kleinman en helemaal rechts Margien Zwinderman.

Geheel rechts de woning van fietsenmaker Tonkens. De woning met het hoge dak is van dokter Magendans, de eerste bewoner was dokter Bangma. De woning ernaast was van Hulshof. Deze woning
is nu afgebroken.
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BEESTENSPUL `
IN BUNERMOND
Zaterdagmiddag 2 augustus j.l.
trok een bonte karavaan aan
karren door Nieuw-Buinen en
Buinerveen, op weg naar eindbestemming Exloo. Alle vierwielers werden getrokken door
echte zogeheten koudbloeden,
Haflingers en Belgen, allemaal
stamboekdieren van de KVTH
(Koninklijke Vereniging “Het
Nederlandse Trekpaard en de
Haflinger’). Een sliert van wel
50 wagens en ruim 30 ruiters
afzonderlijk te paard zorgden
voor een drukte van jewelste op
zowel het Zuiderdiep als het
Noorderdiep. In Buinerveen
kon op het brinkje bij de
Hoofdkade een ware kermisdrukte ontstaan omdat daar,
lekker in de schaduw van de
populieren, een frisdrankstop
was ingelast.
Voor de paarden, koetsiers en
hun aanhang was het zo’n
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beetje het einde van een zesdaagse tocht, die voor het
grootste deel in Duitsland is
verreden. Uit korte gesprekken
met enkele koetsiers viel op te
maken dat de aanspanningen
elke dag zo’n 40 tot 45 kilometer op het programma hadden;
De organisatie, de stamboekvereniging, onder leiding van
Jan Dubbelboer en Jan Seubring, beiden uit Borger, hield
de oevers en uiterwaarden van
de Ems aan voor een groot deel
van de route. Bekende plaatsen
als Lathen, Herzlake, Sögel en
Aschendorf werden daarbij aangedaan.
Toch ook nog even de vraag
hoe je in hemelsnaam zo’n grote en gevarieerde groep bij elkaar kunt krijgen. Antwoorden
alsof ik dat had moeten weten:
Regelmatig organiseert de vereniging een tocht, in vorige jaren
bijvoorbeeld een van Leek naar
Den Bosch (1998), alsook een
heuse elfstedentocht in 2000.

En elke keer zit er wel een aardige verrassing in het parcours,
zoals dit jaar een treinreisje met
de STAR van Veendam naar
Stadskanaal. Van een koetsier
uit Bakel (bij Helmond) moest
ik daar niet te licht over denken: “Goa de’r maar an stoan,
jong !” Overigens vernam ik
van Jan Seubring dat in de karavaan bijna alle provincies waren vertegenwoordigd.
De mensen van de ondersteuning waren zeer te spreken over
de gastvrije ontvangst door de
bewoners van de Hoofdkade en
Hoofdstraat Buinerveen. Het
voor vele aanwonenden net zo
onverwachte als verrassende
spektakel werd vlot van allerlei
diensten voorzien: Auto’s werden vliegensvlug van de brink
gehaald, slangen uitgerold voor
water voor mens en dier, kletspraatjes bij de vleet en velen
namen de gelegenheid te baat
om eens goed te kijken naar de
keur aan wagens. Uiteraard
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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

werden daarbij de bemanningen
niet overgeslagen; Sommigen
waren heel chique en authentiek gekleed, anderen waren in
passende bedrijfskleding
(boerenkiel, overall, bakkerspak, hoefsmidschoot), ook de
gewone zomerse korte broek en
T-shirt waren te zien. Misschien goed te weten dat de
stamboekvereniging als leidend
beginsel heeft dat mensen en
materiaal zo oorspronkelijk mogelijk voor den dag komen.
Een bonte karavaan, zo begon
dit verhaal. Hoewel ik in de
korte rustperiode niet alle combinaties heb kunnen bekijken,
heb ik toch heel wat opvallende
wagens gezien: een antieke calèche, een hooiwagen met houten wielen en metalen hoepels,
’n woonwagen a lá Pipo en
Mammeloe, een huifkar (met
woon- en slaapkamer), een
melkkar, een soort rijdende
winkel en een ouderwetse boerenkar (platte kar) waarvoor
een stevig vierspan Belgen. En
dan die dames met die prachtige grote hoeden, zowat een koninklijke uitstraling. Top ! En
dat fraaie knol met verguld
hoofdstel en tal van belletjes.
Cool ! Allemaal oogstrelend en
amusant.
Wat even niet in het programma was opgenomen: Met nog
maar 9 kilometer en 200 meter
te gaan, wilde de bezemwagen,

een Skania uit
1956, niet verder
mee. Dit al die tijd
zo nuttige voertuig
wilde kennelijk
niet terug naar Exloo, het begin- en
eindpunt van de rit.
Waar de bemanning ervan velen
van dienst is geweest bij lekke
banden, ziek paard,
voor EHBO en ondersteuning van de
leiding, daar moest
nu even een sleepkabel voor uitgerold worden. Geen
paard achter de
wagen, maar iets
met 140 PK ervóór
bracht snel uitkomst.
Martin Snapper

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

Juli & Augustus voordeel:
Iedere vrijdag en zaterdag
In juli en augustus

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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Wéér Het Streekje:
Buurtbarbecue 5 juli 2003
De jaarlijkse zomerhappening
Het was weer zover, de jaarlijkse zomerbarbecue. Bij de familie Mulder in de tuin. Het was
net of de tuin speciaal voor deze gelegenheid was aangelegd.
Echt mooi. Tevoren druk overleg tussen Wubbe, Anne en Jacob over een tent bouwen of
toch maar op de weergoden
vertrouwen. Onze voorzitter,
Wubbe, twijfelde nog even.
Maar zie, tijdens ons gesprek
kwam “hij” tevoorschijn, “hij”
is de koperen ploert. Of die
zeggen wilde: Geen tent bouwen, ik help jullie wel mee.
Geen tent dus. Anne Mulder
had wel parasols klaar staan,
dat scheelde dus een hoop
werk. Wubbe en Anne gingen
naar Borger om spullen voor de
barbecue op te halen. Onze eigen voormalige slager Janny
bracht later het vlees en Richard Breider bezorgde het natje. Zo tegen half acht kon het
feest beginnen. De belangstelling was iets minder dan andere
keren, want er waren al een
paar gezinnen op vakantie. Het
zij hen gegund. Iets mensen
minder mocht de pret niet drukken, ook met vijfentwintig personen kwam de stemming er
toch snel en goed in. De jongste
feesteling was zeven weken
(Peter, zoon van Leandros en
Bea). Daar hadden we dus voor
overmatig achteroverslaan niets
van te vrezen. De oudste van
het gezelschap was de tachtig
gepasseerd, dat was dus andere
koek. Uit alle hoeken van het
land kwamen ze aan: Uit Tweede Exloërmond (Jakob Kamies), uit Zijen (bij Assen) za-

gen we weer de familie Elling
(altijd aanwezig !), uit Boven
Pekela de jonge Bakker’tjes.
Dan was het moment daar om
de bijeenkomst te openen.
Vlam, vlees en vuur
Met enkele welgemikte opmerkingen, een hartelijk welkom en
een hoedje af voor de gastvrijheid van de familie Mulder
opende onze voorzitter de jaarlijkse zomerbijeenkomst van
Het Streekje en zette vervolgens de vlam in de barbecue.
Sommigen hadden na een hele
week vasten best wel zin, om
van echte honger nog maar niet
te praten. Daarna, lekker gezellig rond de barbecue, de oudere
jeugd (ca. 60 tot 83 jaar) mocht
blijven zitten, daar werd voor
gezorgd. Zoals het hoort. Je
moest wel bij de les en de bij
de pinken blijven, want voor je
het wist werd het vlees weggekaapt, een mogelijke toekomstige bewoner van ons buurland
Duitsland vooróp ! ( Nee, we
noemen geen namen). Zo tegen
tien uur besloot Anne het
kampvuur aan te steken, en onder de muzikale klanken van
Rooie Rinus en ons eigen
Veenkoor werd het alsmaar gezelliger. Onderwijl werd er
flink gehamsterd, dat moest
ook, want het vlees mocht zeker niet terug naar Borger. Een
klein beetje moest even opzij
gehouden worden, want Kobus
(wie anders, en hoe kom je toch
telkens maar weer in de publiciteit ?) en Anja waren eerst naar

‘n verjaardagsfeestje. Daarna
kwamen zij naar onze buurthappening, volgens ons om
eerst en vooral de boel op stelten te zetten. Binnen twee minuten had Kobus zijn hamburgers, speklappen en hamschijven te pakken én gebraden.
Kobus is niet meer op dieet.
Die-eet nu.
Bruisend Streekje
Ook werd er bekend gemaakt
dat er ergens een baby (of
twee ?) op komst is in het
Streekje. Hartstikke leuk, dat
houdt het beeld overeind van
een jonge en bruisende straat.
Iedereen hoopt dat het goed
gaat, want tenslotte de jeugd
heeft de toekomst, niet waar.
Jakob Kamies moest als eerste
weg, die had nog een verplichting na te komen jegens de andere sekse. Wat netjes van die
Jakob. Goed zo, Jakob. Volgende keer mag je haar ook meenemen, zo werd hem bij vertrek
nog duidelijk gemaakt. Zo tegen elf uur gingen de meeste
buurtbewoners moe en voldaan
naar huis toe. Een stuk of tien
nathalzen bleven nog wat nagenieten. De kelen werden flink
doorgesmeerd. Zo tegen half
een ( ja u leest het goed, laat
hè ?) werden ook de ogen van
die ‘plakkers’ steeds kleiner.
Met bijna dichtgeknepen
slaapoogjes gingen ook zij tenslotte naar huis. Voldaan en
met voldoening. Al met al een
zeer gezellige avond. En u ziet
maar weer, Het Streekje bloeit
en bruist als nooit tevoren.
Met vriendelijke groeten van
Wubbe, Jacob en Yvonne; Bestuur van Het Streekje.
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
Aktiviteitenlijst V.V. Buinerveen
23-08-03
24-08-03
26-08-03
27-08-03
30-08-03
3-09-03

Eext B1 – B.B.C. B1 bekervoetbal
Buinerveen 1 – E.E.C. zo 1 bekervoetbal
C.E.C. za 1 – Buinerveen 1 bekervoetbal
B.B.C. B1 – Gasselternijveen/GKC B1 bekervoetbal
Valthermond za 1 – Buinerveen 1 bekervoetbal
Weerdinge B1 – B.B.C. B1 bekervoetbal

Bekervoetbal indeling Seizoen 2003/2004
Buinerveen
Poule
103
1
2
3
4

Valthermond za 1
Buinerveen zo 1
E.E.C. zo 1
C.E.C. za 1
B-junioren B.B.C. B1

Poule
19
1
2
3
4

Eext B1
Gasselternijveen/GKC B1
Weerdinge B1
B.B.C. B1

12:30
14:30
18:45
18:30
18:30
18:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
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Hieronder volgen de uitslagen van

de `Blauwe Toer` van de V.V. Buinerveen.
De `Blauwe Toer` werd dit jaar gehouden op 13, 14 en 15 juni.
Tussenstanden na de vrijdagavond 13 juni:
Individueel:
1 ste plaats:
gedeelde 2 de plaats:
Ploegen:
1 ste plaats:
gedeelde 2 de plaats:

Dennis ter Steege
Mitchel de Gooyer
Durk Vos
B.B.C.
Jofi
Stix

Tussenstanden na de zaterdagavond 14 juni:
Individueel:
1 ste plaats:
2 de plaats:
gedeelde 3 de plaats:
Ploegen:
1 ste plaats:
2 de plaats:
3 de plaats:

Dennis Meertens
Barry Vos
Dennis ter Steege
Alex v.d. Sluis
Jofi
Amstel
Tomas

Einduitslag van de "Blauwe Toer"
Individueel:

Plaats Naam
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
22
26
30
35
40
45
46

Alex v.d. Sluis
Barry Vos
Thom Martens
Robert Everts, Bram Wetering
Dennis Meertens
John Oving
Arjan Hilbolling
Dennis ter Steege
Tom Ottens
Rob Hebels
Durk Vos
Mitchel de Gooyer, Patrick Bijsters
Rogier Busscher, Wouter Uiterwijk
Michel Goeree, Marcel Vedder
Harald Keur, Gijs Dietvorst, Melvin Groothuis
Emiel Busscher, Arno Huizing, Robert v.d. Spoel, Jos Langenburg
Dennis Ottens, Christoffer v. Houten, Wander Hoen, Bram Komduur
Leander Brouwer, Jordy Ottens, Michiel Vedder, Max v. Dijk, Wout Wetering
Gert Wilkens, Ruurd Spreen, Harm Wilkens, Bert Timmermans, Fabian Blaak
Tjerk Habing, Jason Smeenge, Joey Kremer, Youri Sanders, Mark Sikkema
Jelke Mulder
Sjoerd Haddering

Punten
48
47
43
40
38
33
32
31
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Dorpskrant Buinerveen
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Ploegen:
1 ste plaats: Jofi
2 de plaats: B.B.C.
3 de plaats: Amstel
4 de plaats: Tomas
5 de plaats: Strikers
6 de plaats: Mestemaker
7 de plaats: Quintol
8 ste plaats: Rabobank en Stix

72 punten
64 punten
60 punten
57 punten
56 punten
55 punten
53 punten
40 punten

Sportiviteitbeker: Thom Ottens
Pechvogelbeker: Youri Sanders

Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige
adverteerders.
Regelmatig wijden wij
een artikel in deze krant
aan een van onze adverteerders, extra gratis reclame dus!!
Mocht u interesse hebben, neem dan contact
op met een van onze redactieleden
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Volleybalnieuws
Stratenvolleybaltoernooi
2003,
Op een mooie zondag, waarbij
de weergoden gunstig gestemd
waren, troffen een aantal fanatiekelingen de voorbereidingen
voor alweer het 9e volleybaltoernooi. De velden werden
klaargezet, de geluidsinstallatie
geïnstalleerd en de wisselbeker
uitgestald. We hadden veel aanmeldingen, helaas moesten een
aantal teams zich wegens omstandigheden terugtrekken en al
met al bleven er 20 teams over
om het toernooi mee te starten.
Na een voorzichtige eerste ronde werden de teams steeds fanatieker, sommige roken de finale al. Elk team speelde in de
voorronde 4 wedstrijden. Er
was in de finalepoule maar
plaats voor 4 teams, van elke
poule 1. Omdat men toch wel
nieuwsgierig bleek naar de
standen per poule zal ik die
hiernaast vermelden;

1
2
3
4

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Poule A;
Team Hopeloos
Ter Veen team
The Doors
Streekie 2
Maatjes
Poule B;
Zuiderstraat
Diep Triest
Boerenprut
Sponsies
Streekie 3
Poule C ;
Sanders team
Rouwdouwers
Veenkloeten
Talp 2
Mokmienaitgekden
Poule D;
Moeraspower
Fam. Talp 1
Poedersuker
Vrijbuiters
Streekie 1

6 pnt. Score 100
5 pnt. Score 97
4 pnt. Score 95
4 pnt. Score 94
1 pnt. Score 68
5 pnt. Score 113
4 ½ pnt. Score 102
4 pnt. Score 104
4 pnt. Score 94
2 ½ pnt. Score 87
6 pnt. Score 112
6 pnt. Score 100
3 pnt. Score 78
3 pnt. Score 78
2 pnt. Score 66
7 ½ pnt. Score 113
5 pnt. Score 99
4 pnt. Score 93
2 pnt. Score 68
1 ½ pnt. Score 84

Finalepoule;
Sanders team
Moeraspower
Team Hopeloos
Zuiderstraat

Nadat de wisselbeker aan de coach van het Sanders team, Jans Martens, uitgereikt was, konden we de
geluidsman en de EHBO’er bedanken voor hun inzet. Het was wat ons betreft een zeer geslaagde middag en we hopen dat we een volgend toernooi weer zoveel deelnemers en toeschouwers mogen begroeten!
Wim Bruil

Dorpskrant Buinerveen
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S.V. De Veenschutters
Geachte leden van
De Veenschutters.
Hieronder treft u een overzicht aan van de data van de 2e deelcompetitie 2003.
Deze competitie loopt van half augustus tot en met eind november.
Wanneer: Vrijdagavond
Tijd: vanaf 20.00 uur
Lokatie: in de grote zaal (achterzaal) van Dorpshuis de Viersprong.

Schema tweede deelcompetitie 2003– Voor uw agenda of kalender
1
2
3
4
5
6
7
8

15 augustus 2003
29 augustus 2003
12 september 2003
26 september 2003
10 oktober 2003
24 oktober 2003
7 november 2003
21 november 2003

Feestelijke afsluiting: 28 november in de kleine zaal
Vergeet deze data niet te noteren
Algemene gegevens
Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt € 12,De wedstrijd kost inclusief kaarten en kogeltjes € 7,Losse schietkaarten inclusief kogeltjes kosten € 0,15
Restitutie van contributie is niet mogelijk
Regels
Een ieder schiet op eigen risico
Geen alcohol voor het schieten
Geen geladen geweer wegzetten c.q. wegzetten
Tijdens het verplaatsen van het wapen deze met de loop naar boven houden
Nooit een wapen op iemand richten
Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen
Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen
Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook
Tot slot,
Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een (ont)
spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bovengenoemde data. Een vereniginswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je bent van harte welkom.
En bedenk wel: Meedoen is belangrijker dan winnen.
Met vriendelijk groet en tot ziens,
Namens het bestuur,
Wubbe Kamies
Hoofdkade 12
9524 PK Buinerveen
0599-212726
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SIVO in Buinerveen.
Het is de meesten vast wel opgevallen dat er een aantal woningen in de regio van Odoorn
voorzien zijn van een gele vlag
met daarop het logo van de SIVO. Sivo staat voor Stichting
Internationale Volksculturen
Odoorn. Het is een stichting die
uit alle hoeken van de wereld
dansgroepen bijeenbrengt in
Odoorn. Deze stichting is grotendeels gebaseerd op de vrijwillige medewerking van een
groot aantal mensen. Dit jaar,
zoals bijna ieder jaar, heeft Buinerveen hieraan ook een steentje bijgedragen. Van de groep
Buinen, Buinerveen, en NieuwBuinen heeft Buinerveen het
grootst aantal gastgezinnen op
zich genomen. In totaal 17 gastgezinnen waarvan 7 uit Buinerveen. Deze gastgezinnen zijn
herkenbaar door de gele vlag
met SIVO-logo.
Ieder jaar is het weer spannend
wat voor een dansgroep je in
huis zult krijgen. Wat voor
mensen zijn het en welke taal
spreken zij? Vaak hoor je pas

de laatste weken voor het festival hoe de groep is samengesteld en pas de laatste dag weet
je wat voor gasten je krijgt en
hoeveel. Uiteraard wordt rekening gehouden met de voorkeur
van het gastgezin.

ben ik gauw uitgekeken. Wel
heb ik wat woordjes als goedemorgen, “labrit”, goedemiddag,
“labdien” en zo gevonden maar
ik reken op mijn gezond verstand om desnoods met handen
en voeten te communiceren.

Zo ook dit jaar. Enkele weken
voor het festival kregen wij te
horen dat een dansgroep uit
Letland, genaamd Raksti voor
onze groep de gasten zullen
zijn. Dit is een groep van 31
personen. Om je een beetje
voor te bereiden op deze cultuur zoek je wat documentatie
op en winkel je op internet naar
gegevens van dit land en indien
mogelijk ook van deze groep.
De meeste internet pagina’s uit
Letland zijn niet in het Engels,
maar in hun eigen taal. Dus hier

De laatste week is er nog wat
commotie om groepen die zich
op het laatste moment nog aan
willen melden. Hiervoor moet
ernstig op zoek gegaan worden
naar meer gastgezinnen of meer
gasten per gastgezin. Uiteindelijk is het dit jaar goed afgelopen; de nieuw aangemelde
groep heeft afgezien van een
bezoek aan Nederland en probeert het volgend jaar nog een
keer.

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

Aangezien dinsdags de gasten
arriveren met uitzonderingen
daargelaten, is maandag nog
een mooie dag om de logeerkamer gereed te maken. Zeker als
je net terug bent van vakantie
zoals wij. Maandagavond heb
ik nog gebeld of inmiddels al
een aankomsttijd bekend is.
Van de organisatie wordt de
voorkeur aangegeven op dinsdag tussen ’s morgens 12 uur
tot uiterlijk 10 uur ’s avonds. Er
is nog geen tijd bekend dus afwachten maar. Dinsdag zijn wij
er allemaal klaar voor. Aan het
eind van de middag is nog niets
bekend en ik besluit om naar
Odoorn te rijden om alvast een
kijkje te nemen bij de andere

Dorpskrant Buinerveen

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA
Buinerveen

dansgroepen.
Na een rondje te hebben gelopen over het terrein meld ik mij
bij de school in Odoorn waar de
gasten arriveren. Inmiddels verneem ik dat onze groep aangekomen is en op dat moment op
de hoogte gebracht wordt van
de gedragsregels ten aanzien
van SIVO en tegenover de gastgezinnen.
Na een klein uurtje komen de
gasten naar buiten om geconfronteerd te worden met de
gastgezinnen. De meeste gastgezinnen zijn inmiddels gearriveerd door het in werking zetten van een telefoonketen: een
soort moderne tam-tam. Na een
welkomst lied voor ons gezongen te hebben wordt de verdeling bekendgemaakt. Wij mogen een jong stel verwelkomen
om een paar dagen bij ons te
logeren.
Ilze en Ilgars. Zij spreekt in elk
geval goed Engels. Zij zijn al 3
jaar samen en het klikt meteen.
Na overleg met de andere gastgezinnen uit de buurt is besproken om dezelfde avond nog ge-
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kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

zamenlijk wat te drinken. Om
ongeveer 9 uur arriveren de
gastgezinnen met hun gasten en
al gauw zit de stemming erin.
Er wordt gesproken over wat
hun en ons werk is en wat ons
interesseerd. Om 1 uur gaan de
laatste gasten weg en na opgeruimd te hebben gaan wij naar
bed.
Het gebeurt niet al te vaak dat
je als inwoner van Letland in
Nederland komt en als dit toch
gebeurt wil je zo veel mogelijk
van dit land zien. Daarom is
dinsdags al besloten dat de gasten met hun eigen bus een toertocht door Nederland gaan maken. Zonde dat je als gastgezin
niet meer tijd met de gasten
kunt doorbrengen maar een toer
door een land waar je niet vaak
komt kun je ze ook niet ontnemen. Op tijd zijn ze weer terug
voor een warme maaltijd zodat
ze om kwart voor vijf in
Odoorn zijn om zich voor te
bereiden voor de opening van
het SIVO-festival. Omdat ze
vroeg gegeten hebben krijgen
ze nog wat broodjes en wat

fruit mee. Om kwart over zes
wordt het festival geopend en
om half zeven beginnen de eerste dansrondes. Voor elk wat
wils, op 5 podia wordt gedanst
tot een uurtje of tien. Om negen
uur begint het gala optreden in
de grote tent.
Doordat de kinderen een beetje
op tijd naar bed moeten zijn wij
om negen uur naar huis vertrokken. De gasten arriveerden om
half twaaf, en na wat eten en
drinken gaan we slapen.
Donderdag is de excursiedag,
dan gaat de groep vergezelt van
de gastgezinnen naar een lokatie voor een bezichtiging of gewoon een dagje uit. In ons geval zijn we naar het Veenmuseum gegaan. Vorig jaar zijn we
daar ook geweest maar je ziet
toch weer andere dingen. Onze
gast, Ingars heeft een paar
mooie klompen gekocht die
zowel hij als Ilze aankunnen.
Trots liet hij ze zien aan de anderen gasten en vervolgens ontstond er een run op klompen.
De meesten hebben er toch
maar vanaf gezien, maar wel
leuk om dat enthousiasme te
zien om een paar klompen. Er
staat een nog werkende molen
en deze werd regelmatig gefotografeerd. Dat zijn natuurlijk
wel de leukere souvenirs. Verder hebben we wat dropjes geproefd, deze vielen duidelijk
niet in de smaak. Misschien
nog even wennen?
Om 2 uur onderweg naar huis;
opknappen en een warme maaltijd. Om half zeven weer op het
SIVO terrein aanwezig waar de
gala voorstelling voorbereid
wordt. Om acht uur gaat de tent
open en langzaam vult deze
zich met mensen die allemaal
(Vervolg op pagina 20)
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de voorstellng willen zien. Na
Nederland, uiteraard op klompen, en Griekenland komt Letland aan de beurt. Een prachtige show in mooie kostuums. De
kinderen zijn alweer laat op en
worden nu toch wel moe. Daarom gaan wij na de show van
Letland naar huis. Om half
twaalf komen de gasten thuis.
Er is dan net een uitzending van
Drenthe TV die aandacht besteed aan het festival. Letland
komt een paar keer in beeld en
dat is voor de gasten toch wel
mooi. We praten wat met Drenthe TV op de achtergrond en
vervolgens zitten we om half
drie nog in de kamer met een
borreltje. Op de een of andere
manier kwam leeftijd ter sprake. Ilze vertelde dat ze 21 is en
in Oktober jarig is. Ingars is 3
maanden jonger. Na even rekenen kwam ik tot de conclusie
dat Ingars dan heel gauw jarig
moest zijn of net geweest was.
Toen bleek dat zijn verjaardag
op 3 augustus is wisten wij dat
we nog een feestje moesten organiseren. Dit viel namelijk op
de zondag, de laatste dag van
het festival. Maar eigenlijk
hoefde dat niet. Ze voelden zich
duidelijk opgelaten. Om kwart
voor drie gingen we naar bed.
Om kwart over negen moesten
de gasten weer in Odoorn zijn
om zich om te kleden voor het
Bal der Naties. Een feestelijk
dansgebeuren waarbij alleen de
gasten en gastgezinnen uitgenodigd zijn. Alle deelnemende
landen dansen dan samen met
de gastgezinnen een dans. Dit
gaat als het bekende sneeuwbaldansen. Nadat de dansers en
danseressen een dans gedaan
hebben halen zij uit het publiek
mensen om samen te dansen.
Sommige dansen zijn makke-
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lijk, maar de meeste vergen
toch enige oefening. Zorg dat
als je hieraan mee wilt doen je
een beetje vooraan zit. Ik zat
dus ook vooraan, en prompt
vroeg een schone Schotse mij
ten dans. Zij nodigde mij uit om
een of andere springdans te
gaan doen waarbij je met je
voet eerst achter, dan voor je
knie en vervolgens opzij gaat
zwaaien. Daarna draai je rond
en doe je de andere kant. Had
ik maar meer tijd gehad om te
oefenen. Niet dat ik een flater
sloeg maar het valt evengoed
nog niet mee. Toen Letland aan
de beurt was hoopte ik natuurlijk dat mijn vrouwelijke gast
mij ten dans zou vragen. Maar
de concurentie is moordend en
zij vroeg dus Brian, mijn zoon
van 9 jaar oud. Toen ik dacht
hiervan een mooie foto te kunnen maken werd ik uit het publiek getrokken om met een
andere Letlandse danseres te
gaan dansen. Zonde van de foto
maar dit had ik ook niet willen
missen. Om twee uur was dit
afgelopen en vertrokken we
weer naar huis om van een warme maaltijd te genieten. Om
zes uur waren de gasten weer in
Odoorn om een avond te dansen. De kinders waren wat moe
en daarom hebben we besloten
deze avond over te slaan.
Zaterdagmorgen hebben we
weer wat tijd met de gasten te
besteden en gaan met z’n allen
naar de markt om de gewone
boodschappen te doen. Terwijl
Inge met Ilze de Edah in ging
ben ik met Ingars de overige
winkels gaan bewonderen in
het winkelcentrum. Eerst maar
bij de dierenwinkel kijken. Tijdens ons gesprek op donderdagavond had Ingars verteld dat
hij van vissen hield dus hengels

kijken. Helaas spreekt hij geen
taal die voor mij verstaanbaar is
maar dat kon mij er niet van
weerhouden om wat winkels te
bekijken. Stereo-installaties en
DVD-spelers vond hij ook wel
mooi maar niet veel goedkoper
dan in Letland.
Vervolgens zijn wij ook maar de
Edah ingedoken om te helpen
boodschappen doen. In het karretje zag ik van alles liggen. Vooral
veel hapjes die je op een picnic
mee zou nemen. Dit klopte ook
wel een beetje; Ilze had deze gekocht om in de bus naar Letland
te snoepen. Toch zo’n 3 dagen in
de bus met hier en daar tussenstops.
Nadat we patat hadden gegeten
zijn de gasten weer naar Odoorn
vertrokken voor de weekend
voorstellingen. Deze beginnen op
zaterdag en zondag al om twee
uur.
Na de zaterdagmiddagdansrondes volgt traditioneel de
zaterdag picknick: Omdat er te
weinig tijd is om thuis te gaan
eten, (de dansrondes gaan ’s
avonds door), is gekozen voor
een gezamelijke picknick waarbij
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Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

de gastgezinnen eten meenemen voor uiteraard zichzelf en
ook voor hun gasten. Dit is altijd heel gezellig en hier en daar
wordt ook wat gedanst en gezongen. Er gaan heel wat verschillende drankjes heen en
weer en wat je allemaal wel of
niet op brood kan doen wordt
ruimschoots besproken. Voor
volgend jaar worden al vast
ideeen opgedaan.
Na de picknick zijn wij nog
even gebleven om Letland nog
op te zien treden en zijn daarna
naar huis vertrokken. ’s Avonds
om kwart over een kwamen de
gasten thuis. Op zaterdag wordt
nog wat nagedronken om een
geslaagd festival te vieren. Wij
wisten al dat ze laat zouden komen dus dit was geen probleem. Toen Ingars binnen
kwam werd hij natuurlijk
meteen gefeliciteerd, hij is 22
geworden. Na een borreltje zijn
ze naar bed gegaan zodat wij
nog even vlug wat slingers op
konden hangen. Dat hoort er
tenslotte bij.
Op zondagmorgen konden we
allemaal wat langer slapen want
er was geen verplichting waaraan voldaan moest worden.
Soms willen de gasten naar de
kerk maar in dit geval was hiervoor geen behoefte. Dus tijd
voor een uitgebreid ontbijt.

Warme broodjes, eitje en de
hele rataplan werd uit de kast
getrokken om een gezellig ontbijt te vieren. Vooral omdat Ingars jarig was werd dit een
feest. Ik had voor Ingars een
kado gekocht wat bestond uit
een bierglas en 3 soorten bekend hollands bier. Dit was samen met een spel kaarten keurig ingepakt en viel goed in de
smaak. Ilze hebben we verblijd
met een sla-couffert met delftsblauwe handgrepen, gezamenlijk verpakt met een delftsblauw peper en zout stel. Ingars
wilde namelijk wel aan trouwen
denken maar Ilze nog niet. Na
het ontbijt zijn we buiten gaan

zitten voor koffie met appeltaart, en zoals het op een verjaardag hoort hadden we hiervoor ook wat mensen uitgenodigd.
Om twee uur begonnen de
dansrondes weer zodat de gasten op tijd vertrokken om zich
om te kleden. Om vier uur was
het dansen zo’n beetje voorbij
en volgde alleen nog het defile
en na het oplaten van de landelijke vlaggen en een speech van
Geert Nijhof, de voorzitter, was
het Sivo festival ten einde.
Voor de gastgezinnen en de
gasten volgde nog een feestavond met afscheid en afspraken. In Buinen werden we na
de afsluiting van het festival zo
spoedig mogelijk verwacht om
nog zo lang mogelijk te genieten van de aanwezigheid van
gasten waar je stiekem toch een
band mee gekregen hebt. Omdat de groep nog via Amsterdam, Antwerpen, Brussel en
Luxemburg naar Letland terug
zou rijden wilden ze graag op
tijd vertrekken. Om tien uur
zou de bus vertrekken en na
innige omhelsingen, een traan
en een lach werd afscheid genomen van een fantastische groep.
Bedankt, Raksti uit Letland.
Bram van Buuren.
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KRANTEN- BLADEN- EN
FOLDERBEZORGERS
(Deel 5)
Precies voor vertrek met vakantie naar Luxemburg kon ik Alderik Smith strikken om iets te
vertellen over zijn wel en wee
bij het rondbrengen van het
Dagblad van het Noorden. Samen met Nico Kooyman en Rogier Bijkerk is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van die krant in het verspreidingsgebied van deze
Dorpskrant. Overigens als dit
artikel onder uw aandacht
komt, dan heeft Rogier zijn
ochtendklus in Buinerveen verruild voor dagwerk in de gehoorapparatenservice in Apeldoorn. Peter Sanders heeft inmiddels ‘zijn’ krant overgenomen.
Wie ?
Alderik Smith, woont in Nieuw
-Buinen vlak bij de Drentsche
Mondenweg, is 16 jaar, doet
volgend jaar eindexamen VMBO (Ubbo Emmius), wil de
techniek in. Alderik heeft een
maand of tien geleden het bezorgen van het Dagblad overgenomen van Sven Arends. Alderik is een rustige jongen, geen
uitbundige prater, maar weet
wél wat hij wil.
Wat ?
Hij concentreert zich op de ochtendkrant. Andere zaken brengt
hij niet rond. Aangezien er in
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zijn route belangstellenden zijn
voor twee edities, de Groningse
en de Drentse, moet hij goed in
de gaten houden dat de abonnees ook ontvangen waarvoor
ze betalen.
Wanneer ?
Door de week moet de krant
om uiterlijk 07.00 uur in de bus
liggen. Op zaterdag is dat 08.00
uur. Alderik: “Dat gaat tot nu
toe bijna altijd goed, en als het
door omstandigheden even iets
later werd, heb ik niet gemerkt
dat er problemen door zijn ontstaan”. Met een beetje pijn op
het gezicht, voegt hij eraan toe
dat de wekker om 05.45 uur
zijn nachtrust wreed verstoort.
Op de vraag waarom het wel
eens iets later kan worden, zegt
hij dat het pakket kranten voor
zijn rayon niet altijd vroeg genoeg wordt afgeleverd. Alderik’s moeder, die inmiddels
een beker koffie heeft aangereikt, voegt eraan toe dat zij in
noodgevallen wel even mee
helpt: “Tja, de krant moet wel
weg zijn voor hij weer naar
school moet !”
Waarom ?
De jonge Smith kijkt me bij
deze vraag aan met een gelaatsuitdrukking die iets verraadt
van “Dat snap je toch wel ?, dat
is toch zo logisch als een en een
twee is”. Na ’n momentje: “Om
het geld natuurlijk !”

Hoe ?
Met de fiets. Van achter de koffie wijst hij naar een zogenaamde opoefiets die is voorzien van
grote witte tassen met dezelfde
zwarte en blauwe opdruk waarin ook de kop van de krant is
neergezet. Hij zegt erbij dat hij
die fiets van zijn zus Relinda
heeft gekregen, dat het voor dit
werk hartstikke handig is om
niet gehinderd te worden door
een stang. Met dank aan Relinda.
Aantal brievenbussen ?
Kort en goed: 80. Er volgt nog
een korte gedachtewisseling
over het verminderen van bezorgadressen, maar dat zou best
kunnen liggen aan de vakantieperiode. Immers abonnees kunnen hun krantje naar het vakantieadres laten sturen. Voor Alderik is het aantal van 80 mooi,
al was het maar dat je die in
ongeveer een uur uit je tassen
hebt.
Verdienste ?
“Makkelijk verdiend”, zó flapt
hij dat eruit. Aan de hand van
het wettelijk minimumloon
voor een 16 jarige, vindt hij dat
het uurtje rondbrengen heel aardig betaald wordt. Ook over
nagedacht dus.
Besteding ?
Onze bezorger zegt dat een
klein deel van de verdiensten
als zakgeld wordt gebruikt. De
rest, de meeste munten en flappen, wordt gespaard; Het is de
bedoeling om dat spaarbekken
aan €’s over ruim anderhalf jaar
in te zetten voor lessen en examens voor het autorijbewijs. En
na even diep zuchten: “Tja, dan
zal er ook nog een auto moeten
komen”.
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COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
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H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477

Ook voor:

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

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

‘paniek’, dan brengt de helpende hand van moeder redding.

Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918

Niet leuk ?
Regen, wind, vorst. Mijn vraag:
“is dat alles ?” Zijn antwoord:
“Als ik nóg vroeger op moet !”

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Geert en Tineke
Boekholt
Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232

Vervanging ?
Geen zorgen, dat heeft Alderik
goed geregeld. Bij vakantie of
langdurig ziek zijn, dan wil zijn
kameraad Gerard Speelman
hem best helpen. In de dagen
dat hij met zijn ouders en broertje in Luxemburg de omgeving
van Viandes verkent, bezorgt
Gerard. Die vindt die paar
grijpstuivers erbij ook geen
slechte zaak. Bij incidentele

Wel leuk ?
De centjes, het ’n beetje eigen
baas zijn en je ’n vrije vogel
voelen. Al pratend en koffie
drinkend dwalen we wat af naar
denkbare situaties die zich tussen 06.00 en 07.00 uur zouden
kunnen voordoen; We zien in
gedachten vechtende echtelieden, een brand, een stevige autobotsing, een douchende
schoonheid en het aan de haal
gaan van inbrekers. Dan herinnert Alderik zich een ochtend
met beijzeld wegdek en gniffelt: “Dan zie je heel wat mensen op hun bek gaan . . . .”
Opvallendste ervaring ?
Terwijl hij voorzichtig en bijna
onopvallend de buil shag naar
zich toehaalt, knijpt Alderik de
ogen dicht, blaast of zucht wat
en zegt dan: “Oei, ‘mmm, op-

vallendste ervaring ???” Niets
dat opvalt, geen haas tussen de
spaken, geen muis die ’n mus
vangt, geen streaker, niks komma niks dus.
Nooit meer meemaken ?
Heel resoluut: “Pech met de
fiets. Ik heb ’n keer de ketting
eraf gehad. Da’s lastig, want
dan moet ik lopen, of kiezen
voor vette handjes. Ik koos
voor het terugleggen van de
ketting en dat betekende dat tal
van abonnees die ochtend een
krant met vingerafdrukken uit
de bus hebben gehaald. Zie het
maar als een persoonlijke groet
van de pechvogel en als bizar
bewijs van de kortstondige ellende waarin hij even moest
doorzetten. Zo van: ondanks
alles, de krant hoort bij de
klant !
Wensen ?
Alderik: “De krant van zaterdag
hoeft echt niet dikker”.
Martin Snapper
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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

Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2003 zijn weer af te
halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid,
een gezinskaart kost € 11,35.
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6,81. Ook dit jaar hebben we
weer een aantal wedstrijden
georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland.
Op de volgende data’s zullen de
wedstrijden plaatsvinden:

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

30 augustus 2003
Avondwedstrijd:
Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur
27 september 2003
aanvang: 13:00
tot 16:00 uur.
De visvereniging

Rotonde Mondenweg
De rotonde is af. Er moet nog
wat groenvoorziening aangelegd worden maar in grote lijnen is de rotonde definitief. Helaas is er wel wat fout gegaan
met het plaatsen van de ANWB
-borden. Voorheen was de afstand Mondenweg-Buinerveen
gewoon 3 kilometer, nu alleen
nog als je op de fiets gaat.

