Jaargang 13 Nummer 4

Augustus 2005

Zomer in Buinerveen
Leuke en minder leuke berichten
deze zomer, zoals de foto’s aangeven. Een brand in NieuwBuinen verwoeste dit pand wat al
te koop stond. ‘s Avonds rond

half twaalf was de straat vol
van bedrijvigheid, brandweerlieden waren druk bezig de
brand onder controle te krijgen.
Het pand was niet meer te redden.
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NBvP is op stap geweest, en er
is een nieuwe pachter in het
Dorpshuis.
Ondanks het weer, en ondanks de
wat minder goede berichten toch
een goed gelukte zomer.
Bram van Buuren

Zondag 17 juli was een
ander waterspektakel, en
wel in de visvijver. Hiervan zijn enige foto’s gemaakt waarbij behendigheid, doorzettings– en
drijfvermogen geshowd
word.
Verder is een
Karaokeavond
georganiseerd,
zijn Sivo gasten
op bezoek geweest, en heeft
een
sponsorloop plaatsgevonden.
Ook
het
Streekiefeest kon niet
ontbreken. De

Pagina 2

Dorpskrant Buinerveen

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
24 sep.
22 okt.
05 nov.
17 dec.

Bingo
Bingo
Griezeltocht, bij
donkere maan
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
Harmtje van Rhee
612433
Lenie Poker
212730
Jeannet Elting
417735
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten die
de activiteiten commissie Buinerveen organiseert, mail dan
naar het volgende emailadres:
activiteitenbuinerveen@hotmail.com en vermeld
je naam, adres en telefoonnummer( tel. nr. is niet verplicht ).
geef dit ook door aan personen
die buiten het verspreidingsgebied van de dorpskrant wonen
en toch en band hebben met Buinerveen. Zo kunnen we iedereen
op de hoogte houden van alle
activiteiten.
de activiteiten commissie
buinerveen

DATUM VOLGENDE EDITIE
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant, in 2005 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten,
mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie
streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover
berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 5 oktober 2005
Inleveren voor woensdag 5 oktober
Verschijning: eind oktober

brammes@hetnet.nl
Peuterspeelzaal de MERASKABOUTERS

Adres: Hoofdstraat 1
9524 PA Buinerveen
0599-212885
Aanmelden vanaf 1,5 jaar
Openingstijden: maandag t/m donderdag
8.45—11.15 uur

Dorpskrant Buinerveen
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Jeugdwerk
Buinerveen
organiseert:

23 september
&
15 oktober
Voor de basis school gaan we 23
september in twee groepen strijden om de beker. Groep 1 t/m 4
en groep 5 t/m 8. Je kunt je tot 18
september opgeven.

Programma jeugdwerk 2005
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet
helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet
worden maar hier komen ze vast.
19 oktober
knutselmiddag
25 november
disco
14 december
knutsel
18 januari
knutsel
18 of 25 februari carnaval
5 april
knutsel
17 mei
knutsel
5 juli
eindfeest
Voor vragen Els de roo 212604
Inge Brouwer 212855
Hanneke Lutjes 212944
Inge van Buuren 211918

Op 15 oktober zijn dan het voortgezet onderwijs tot18 jaar en de
volwassenen aan de beurt opgave
kan voor 8 oktober dit kan bij
Inge van Buuren en op de intekenlijst in het dorpshuis.
Voor vragen of opgave bel
Inge 211918 of 06-12771277
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Bomen over bomen (deel 3)
Het historisch getinte verhaal
over Lammert en diens mystieke
verdwijning heeft toch de tongen
los gemaakt over de groencultuur
in de S – bocht van de Noorderstraat. De reacties beginnen bij
de vroegere loop van de Noorderstraat en gaan over de kwaliteit van de gronden in de buurt
van het huidige tracé.
De Noorderstraat is in de jaren
1964 / 1965 bij de ruilverkaveling én door het verleggen van
enkele riviertjes (o.m. klain daipie en groot daip) in westelijke
richting. Daarvóór liep de Noorderstraat als doorgaande weg van
Buinerveen naar Drouwenerveen
via de triangel waaraan nu o.a. de
families Hummel, Kardol, Schuttenhelm en Moesker wonen. Het
‘afsnijden’ van dit hoekje straatweg en het verplaatsen naar de
huidige bochtjes in de Noorderstraat had alles te maken met de
slechte kwaliteit van de grond.
Zonder meer niet geschikt voor
landbouw en eigenlijk alleen net
goed genoeg om er begin juni de
zogenaamde “eerste snee” gras
voor hooi vanaf te halen. Daarna
was dat grasland (tange) nog te
gebruiken voor het (ver)weiden
van paarden (paardentange).
De percelen waarover het nu
gaat, kenmerkten zich als blubbergebiedjes, niets of niet veel
mee te beginnen, en daarom werden die weiden ook wel onland
of apenland genoemd. De mensen met wie ik hierover indringend heb gesproken, de heren
Windt en Haikens, denken zeker
te weten dat door het verleggen
van het Achterste Diep (Groot
Daip) de waterhuishouding van
vele percelen aan de Noorder-

straat in de war is geraakt. Kennelijk ook desastreus voor de
bomengroei in het bosgebiedje
bij de S – bocht.
Een z.g. bomoloog van Staatsbosbeheer, kantoor Assen, kan
dit verhaal onderschrijven, is er
even naar gaan kijken en concludeert dat in dit natte gebied
gewoon de verkeerde soort bomen zijn neergezet. Populierensoorten houden niet zo van natte voeten. Hij adviseert om er
wilgenbomen te planten en die
af te wisselen met enkele ber-

ken en met ‘zuipende struiken’
zoals de meidoorn er een is.
En begin juli zei Rolf Dijkstra, in
een toevallige ontmoeting, er ook
nog wel iets over te willen zeggen. Omdat we in de vakantieweken wel andere dingen aan onze
hoofden hadden, zal ik bij de
voorbereiding van deel 4 in deze
serie –ergens in september of
oktober- met hem over dit onderwerp verder gaan bomen. Als
direct aanwonende moet hij ons
kunnen helpen, zodat we door de
bomen het bos wél weer kunnen
zien.
Martin Snapper

Sponsorloop OBS 75 2005
Op dinsdag 28 juni 2005 heeft OBS 75 rond de ijsbaan van
Buinerveen een sponsorloop gehouden. Een loop waarmee de
school geld bij elkaar probeerde te krijgen voor de verbetering
van het schoolplein. Om aan de veiligheidsnormen te voldoen,
moest de school een aantal speeltoestellen opknappen.
Inmiddels heeft een aantal actieve ouders de speeltoestellen
onder handen genomen. De ouderraad bekijkt in samenspraak
met de kinderen en het team in hoeverre het mogelijk is een
nieuw speeltoestel te plaatsen.
Naar schatting heeft de sponsorloop ongeveer 1.300,00 euro
opgebracht.
Ook al was het warm weer, de kinderen liepen met veel
enthousiasme rond de ijsbaan. Na afloop was er voor iedereen
ranja en een welverdiende diploma.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. Ook
willen wij de ijsvereniging bedanken voor het beschikbaar
stellen van het ijsgebouw en de ijsbaan. De school kan
terugkijken op een geslaagde actie.
Bedankt!
Team, MR en OR OBS 75

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de NBvP, Vrouwen van Nu
Afdeling Buinerveen
Op 12 juli jl. hebben we een prachtige dag uit gemaakt naar Deventer.
We gingen met 5 auto’s op weg en parkeerden deze een heel goed beveiligde parkeergarage. Zelfs om er lopend in te komen moest het toegangskaartje worden gebruikt.
Bij Koekhuis Bussink werden we onthaald met koffie en voor een ieder een vol schoteltje
met allerlei soorten koek. De gids voor een rondwandeling door het Bergkwartier kwam ons
ophalen. Zij vertelde hoe sommige woningen als monumentjes met allerlei soorten trapgevels bewaard zijn gebleven.
Hierna kregen we een Engelse lunch, bestaande uit 4 belegde boterhammen aan elkaar geprikt met een satéprikker met garnituur er bovenop. Het zag er leuk uit
en na wat gemanoevreer kregen we het ook naar binnen.
Nu konden we gaan winkelen en rondkijken tussen allerlei snuisterijen.
Hierna volgde een lange boottocht over de IJssel in de hete zon.
Tot slot gingen we nog even weer langs winkeltjes, waarna we dineerden bij Hans en Grietje. Het was een heel gezellige dag.
En dan volgt nu het najaarsprogramma, waarbij iedereen welkom is om een avond bij te
wonen.
We zijn een gezellige club vrouwen; + 35 in aantal en leeftijd maakt niet uit.
Graag zagen we meer vrouwen die bij ons aanhaken.
Woe
Woe
Woe
Don

21 sept.
? okt.
16 nov
15 dec

De heer Grijpma Over het leven op een containerschip
Eendagsbestuur
verrassingsprogramma
Ronald McDonaldhuis
Kerstavond

De aanvang is 19.45 uur en sluiting is + 22.15 uur.
Ook maken we soms bloemstukken, volgen cursussen, gaan op excursie, enz.
Kom ook eens langs!
Ina Habing,
PR-Vrouw NBvP, Vrouwen van Nu.
Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga
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Groots in granito: Ina Legendal
Inleiding
Na ’n middagje praten, kijken en
ook luisteren, weet ik dat kunst
uit een boek niet bestaat. Het maken van unieke creaties gaat
schuil achter tal van aspecten
waarvan de kunstenaar iets
schept. Aan het woord Ina Legendal, die aan de eettafel in haar
woonkamer vertelt over haar
beeldend werk en in opwellingen
van ‘dat moet je zien’ me meetrekt naar plaatsen waar de tot
vorm geworden vertelsels concreet en aaibaar staan.
Van niets tot iets
Het is bijna letterlijk op te vatten.
Het maken van de granito’s begint met ’n idee, ’n inspirerend
moment, of met een verwijzing
naar een object. Soms, met name
bij een specifieke opdracht,
wordt in hoofdlijnen aangegeven
hoe het kunstwerk er uit moet
zien. En dan komen er wat potloodlijntjes op papier, die vormen de contouren van het uiteindelijk kunstwerk. En natuurlijk
houdt Ina daarbij al rekening met
haar mogelijkheden, de grootte
van haar werkplaats, de hoeveelheid grondstoffen en haar menskracht; Granito is zwaar, gietvormen zijn soms onhandig te omarmen en hoe groter het beeld in
wording, hoe meer spierballen
daarvoor nodig zijn.
Het begin van het granito kunstwerk zit ‘m in de mal. Voor het
te maken product moet eerst andersom gedacht en gewerkt worden, met behulp van rivierklei
wordt een vorm gemaakt. Deze
vorm (of vormdelen) is het begin
van een gietvorm, zeg maar het
omhulsel van het te maken beeld.
Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de gietopening

boven later de onderkant, de sta
- of ligzijde van het kunstwerk
zal worden. Natuurlijk moet de
gietmal precies de contouren
van het beeld in wording aangeven, maar daarnaast dient de
beeldzijde (binnenzijde) van de
mal zo egaal en zo glad mogelijk te zijn. En dat houdt weer
verband met de weerbarstige
materie, het granito, dat bijna
zo hard is als diamant; Een al te
pokdalig product vraagt na het
uitharden dan wel heel veel
slijp- en schuurwerk. “Het maken van de gietvorm is heel secuur werk, is eigenlijk de kunst
met een grote K, het is het begin van een goed einde”, zegt
Ina.
Als de mal gereed is, dan volgt
het bij elkaar brengen van het
beeldmateriaal, en dat zijn gemalen stukjes graniet, kleine
snippertjes en steentjes (vanaf
enkele millimeters tot stukjes
variërend van een halve centimeter tot 1 en anderhalve centimeter) die onder de verzamelnaam terrazzo in vrijwel alle
kleuren en tinten te verkrijgen
zijn. Naargelang de effecten die
het te maken beeld moet meekrijgen wordt de mix bepaald,
dit samenbrengen van granito-

steen met het bindmiddel is bepalend voor kleurstelling, lichten schaduweffecten en de algehele uitstraling van het kunstwerk. Voor het bij elkaar houden
van de steentjes wordt gebruik
gemaakt van speciaal wit cement; “Het toepassen van dit cement heeft mijn voorkeur gekregen, en dat heeft ondermeer iets
te maken met lichtwerking. Bij
bijvoorbeeld licht van links oogt
het beeld anders dan wanneer de
lichtval vanuit rechts komt”, zo
vult Ina aan. Aan de hand van de
granito “Liggende Vrouw” toont
zij dat aan, kleine draaiingen van
het beeld bieden evenzoveel licht
-, schaduw- en kleureffecten aan.
En het zijn ook die schakeringen
die zo’n beeld iets van een belevend bezit meegeven.
Kunst maken, maar voor wie ?
Als deze vraag ter tafel komt,
dan veert Ina lichtelijk op, kijkt
me indringend aan en zegt:
“Eerst en vooral maak ik mijn
beelden omdat ik het leuk vind,
ik daar m’n hele hebben en houwen in kwijt kan en omdat het
zowel spannend als ontspannend
is”. Ik daag haar uit met: “Maar
daar kun je geen boterhammen
mee beleggen !” Vervolgens gaat
ze in op beelden die ze in opdracht maakt, op exposities en de
vrije verkoop. Werk maken in
opdracht komt zo af en toe eens
voor, met name grote bedrijven
willen bij het afleveren van een
omvangrijke order er nog wel
eens een aardigheidje aan toevoegen. Bij het opleveren van
werk in de bouw wil de (groot)
aannemer soms met een kunstwerk over de brug komen.
“Overigens is werken in opdracht
niet zo simpel”, zegt Ina, “want
eer je exact weet wat er gemaakt

Dorpskrant Buinerveen
moet worden, dan is er vaak al
heel wat heen en weer geschetst
en getekend”. Ze voegt eraan toe
dat werken in opdracht lucratief
kan zijn en dat je even qua financiën op safe speelt, wél met een
‘maar’: “Je loopt de kans in een
productieproces gewrongen te
worden, waarbij de tijdbalk van
de klant jouw leven gaat bepalen;
Dat voelt niet altijd even lekker”,
aldus Ina.

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740
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Op de vraag of exposities lonend zijn, bevat het antwoord
zowel een ‘ja’ als een ‘nee’. Ja,
als het gaat om het laten zien
van wat je zoal kunt en dat
weer zorgt voor enige naamsbekendheid. Het ‘nee’ slaat op de
verkoop van ’n kunstwerk uit
zo’n expositie; Dat gebeurt
zelden. Ina vertelt dat belangstellenden je na een expositie
nog wel eens benaderen en dát
leidt soms tot zakendoen.
“Leuk én spannend”, zegt ze,
“temeer omdat
dan altijd de prijs
van het werk aan
de orde moet komen”. Daarvan
zegt ze dat er in
de marge over te
praten is, maar
dat voor haar een
redelijke vergoeding voor materialen en uren
maatgevend is en
blijft. Natuurlijk
gaan we in op de
plaatsen
waar
haar werk zoal is
te zien. “Iedereen
die belangstelling heeft, kan
altijd bij mij
thuis aan komen,
een belletje tevoren
(0599
212319) is wel
zo handig”, zo is

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

spontaan haar eerste reactie. En
ze voegt daaraan toe dat ze heel
graag haar werk laat zien én dat
ze er alle begrip voor heeft dat
niet elke kijker meteen koper is.
Werken van Ina Legendal zijn
ook een paar keer per jaar te zien
in kunstboerderij De Deel in
Sleen, soms bij de Rabobanken
in Borger en Nieuw-Buinen, en
’n enkele keer in een wat grotere
tentoonstelling die tezamen met
andere beeldende kunstenaars op
touw wordt gezet. Laatst was dat
in Groningen (stad) en Leeuwarden.
Wat er aan vooraf ging
Oftewel, hoe kom je er bij om
granito’s te gaan maken ? Dan
verwijst Ina direct naar haar vader, die haar de beginselen en
enkele z.g. fijne kneepjes van het
tekenen heeft bijgebracht. Tekenen voelde vroeger al lekker, ofschoon er geen enkele kans en
gelegenheid bleek om dat in haar
jonge jaren professioneel uit te
bouwen. In vader’s pluimveebedrijf (Exloërveen) was het dag in
dag uit werken geblazen en
iedereen uit het gezin Legendal
moest zijn steentje daaraan bijdragen. Ina: “Zoals dat in die tijd
toeging, studeren is voor anderen, hier moet gewerkt worden !”
Toch ziet ze na verloop van tijd
mogelijkheden, ze is dan net de
30 gepasseerd. Ze gaat lessen
volgen bij An Koopmans in Borger, en via de tekenthema’s
‘water’, ‘glas’ en ‘portretten’
maakt ze kennis met de olieverf;
Gedurende een aantal jaren heeft
ze met veel toewijding en met
evenzoveel plezier op doek gewerkt, met name het thema ‘glas’
moet haar iets gedaan hebben. In
haar woning rondkijkend is die
invloed terug te vinden, o.m. in
veel openheid, licht en transpa(Vervolg op pagina 9)
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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

Wist U dat:
Op 27 juli 2005

WILLY HILBOLLING,
wonende Zuiderdiep 2,
haar koperen jubileum
als oppasmoeder viert????
Al twaalfeneenhalfjaar
zorgt zij voor de kleintjes,
iets wat zeker het vermelden waard is!

(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk)

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=

Proficiat en bedankt.

ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl
Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl
Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl
Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl
Grietje Kuik. Tel. 212620
Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl

Dorpskrant Buinerveen
(Vervolg van pagina 7)

rantie; De eettafel in de woonkamer biedt mij een grijsglas
schrijfblad, niet zo maar ’n meubel.
Of Ina voelt dat ze méér in haar
mars heeft, dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar op enig
moment gaat ze leren boetseren
en leren beeldhouwen bij Eric
Boot, die onder de vlag van TryouT (Borger) haar onder meer in
aanraking heeft gebracht met het
zware werk in de beeldende
kunst. Bij deze sympathieke en
door haar zeer gewaardeerde
leermeester heeft ze de weg naar
het modelleren met granito gevonden. Op zich genomen zwaar
werk, niet alleen omdat de
grondstof op zich al zwaarwegend is, maar ook omdat de hardheid ervan noopt tot bovenmatige
inspanningen bij het (langdurig)
schuren en (steeds verfijnder)
polijsten van het voorwerp.
“Maar de liefde voor deze soort
van
beeldende kunst doet je zweet en
pijnlijke spieren snel vergeten”,
merkt Ina glimlachend en relativerend op.
Zelfs een heus ongelukje met een
knappende mal kan ze met een
brede glimlach uit de doeken
doen. Zonder meer niet leuk,
want dan spat als het ware al je
creatieve voorwerk uit elkaar.
Ina vertelt over dat noodlottige
moment én wat ze in allerijl uit
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de kast moest halen om te redden wat er nog te redden was.
Met riemen, lakens, theedoeken
en touw werden de loszittende
vormdelen bij elkaar gehouden
en konden de al met het cement
gemengde steentjes toch nog in
de beschadigde mal worden
gegoten. Ina: “Een mooi glad
beeld is het niet geworden,
maar gegeven het verhaal erbij
is het toch een toegevoegde
waarde op mijn terras gebleken,
zie maar !” En ik heb het gezien en kan haar mening onderschrijven.
De vrouw achter de kunstenaar
Al pratend hebben we een aantal levensfasen tegen het licht
gehouden. Bij al die fasen
kwam het gesprek toch steeds
weer terecht op creatieve bezigheden: tekenen, schilderen,
beeldhouwen en het maken van
granito’s. Die zijn ‘top’ om te
zien en te aaien, werkelijk
groots.
Ina is niet een echt vakantiemens, ofschoon ze wel iets van
Frankrijk, Spanje en (iets minder van) Turkije heeft gezien.
Ze brengt eigenlijk dan liever
de tijd tuinierend door in eigen
tuin. En ondanks een vrij druk
bestaan, mede door een deeltijdbaan in de recreatieve sector, gaat Ina er trots op dat ze
altijd de tijd neemt om van elke
maaltijd ‘iets’ te maken. In de-

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

ze tijd van toenemende kant-enklaar gemaksmaaltijden, zegt
ze:”Ik kook nog echt, ik maak
alles nog zelf, en ik vind het nog
leuk ook !” Toen kon ik ook wel
even vragen of die lekkere bitterkoekjes uit de eigen oven waren
gekomen. Dat bleek niet zo,
maar de kopjes koffie werden
vers en goed gezet. Al bij al een
levendig gesprek in een gastvrije
omgeving met een even zo gastvrije vrouw. En voor wie ook
eens bij haar op bezoek wil, even
bellen, 0599 - 212319, en zeker
te weten dat ook u aan de Hollandialaan 1 A van harte welkom
bent.
Martin Snapper

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Of: 06 55948238
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Van de bestuurstafel van ons Dorpshuis.
In de afgelopen periode zijn de
volgende opmerkelijke zaken de
revue gepasseerd.
1. Nieuwe pachter voor ons
dorpshuis.
Per 28 juni heeft ons dorpshuis
een nieuwe pachter. Grietje
(Kuik) heeft Geesje
(Timmermans) afgelost. In het
vorige nummer van de dorpskrant heeft u al kunnen lezen wat
de beweegredenen waren van
Grietje Kuik om deze stap te zetten. De stap van Geesje is daarbij onderbelicht gebleven. Ik wil
daar graag nog even op terug komen. Haar afscheid is intussen
achter de rug. De overgang naar
Grietje is afgerond. In de afgelopen jaren en dat waren niet eens
veel jaren zijn er meerdere overdrachten geweest van pachter
naar pachter. Niet alle overdrachten liepen even eenvoudig.
Op het moment suprème ging er
altijd wel iets mis. Maar de laatste wisseling was door Geesje en
Roelof perfect voorbereid. Alles
maar dan ook alles was schoon,
alle kasten, koelkasten, diepvriezers, keuken, zalen, vloeren, glazen, planken, bar’s enz was grondig schoon gemaakt. Alle kasten
waren tot de laatste plank
schoon, zelfs de vetvangput en
alle kapotte onderdelen tot de
laatste kop en bierglas waren
vervangen. Tot nu hadden wij
geen overdracht meegemaakt die
zo tot in detail was voorbereid en
uitgewerkt. Geesje en Roelof,
alle hulde voor de manier waarop
jullie deze overdracht hebben
gerealiseerd. Dat er desondanks
schoonheidsfouten zijn gemaakt
door anderen laat onverlet dat
jullie aanpak voorbeeld is geweest. Nogmaals bedankt voor
de wijze waarop jullie de afgelo-

pen periode de pacht hebben
waargenomen van het dorpshuis en ik vertrouw erop jullie
op korte termijn als gast terug
te zien in ons dorpshuis maar
nu aan de andere kant van de
bar.
2. Nieuwe bestuursleden.
Door het vertrek van Grietje
Kuik is ons bestuursaantal terug
gezakt naar 5 personen. Omwille van de evenwichtigheid zijn
we op zoek naar een (twee is
nog beter) nieuw bestuurslid,
het liefst van het vrouwelijke
geslacht en, indien mogelijk, uit
Nieuw Buinen. Wie zich geroepen voelt of graag vooraf meer
informatie wenst kan zich wenden tot een van de bestuursleden.
3. De jeugd van Buinerveen
e.o. zoekt onderdak. Doordat de
jeugdboerderij in Borger sluit is
de kans aanwezig dat de jeugd
met de leeftijd van 12 – 20 jaar
geen onderkomen meer heeft.
Zij hebben het dorpshuis gevraagd of er mogelijkheden zijn
zodat zij hier eens per 2-3 weken een avond kunnen doorbrengen op hun manier. Wat
luisteren naar hun muziek, wat
bijpraten op de bank, het spelen
van enkele spelletjes en meer
van dat soort dingen. Aangezien een dorpshuis er ook voor
jonge mensen moet zijn hebben
wij toegezegd mee te willen
werken, samen met jeugdwerk,
aan een onderkomen voor hen.
Voorlopig wachten we af wat
er in Borger gebeurt.
4. Doordat het de laatste tijd
economisch niet voor de wind
gaat merken wij ook dat het
financieel steeds moeilijker

wordt om het hoofd boven water
te houden.
Vandaar dat wij zitten te broeden
op een methode om, noem het
maar ‘vrienden van het dorpshuidorpshuis’, te komen tot een
vorm van contributie/ donatie
van mensen die het dorpshuis
een warm hart toedragen waardoor er meer financiële mogelijkheden ontstaan. Want door het
steeds verhogen van belastingen,
vergunningen, verzekeringen en
oplopende onderhouds-kosten,
afgezet tegen een gelijkblijvend
inkomen, ontstaan liquiditeitsproblemen.
Zodra we hier verder mee zijn
hoort u van ons. Mocht u een
leuk idee hieromtrent hebben dan
houden we ons aanbevolen.
5. Tijdens de jaarvergadering
hebben we er al over gesproken.
De bijdrage in de steeds hoger
wordende stookkosten. Nagenoeg alle verenigingen hebben
ingestemd met ons verzoek om €
5,- euro per dagdeel voor het gebruik van de achterzaal bij te dragen aan de onkosten. Om niet
alles te snel overhoop te halen
zal onze pachter t.z.t. zich bij u
melden voor deze bijdrage. Aangezien ze nu in de startfase zit en
veel aan haar hoofd heeft kan het
nog enige weken duren eer ze
zich meldt maar wanhoop dan
niet, ze is u niet vergeten. Vanaf
het moment dat Grietje zich
meldt gaat deze bijdrage pas in.
Er is dus geen sprake van terugwerkende kracht.
Hiermee zult u het voorlopig
moeten doen. Tot de volgende
keer.
Hillechinus Plat.

Dorpskrant Buinerveen
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KOLONIE BUINERVEEN
Via deze Dorskrant zal ik trachten u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het verloop
van de verkoop van woningen voor het nieuwbouwplan Buinerveen. Dinsdag 30 augustus
heb ik gebeld met makelaardij Oosterom, er is
nog niets verkocht, en er zijn nog geen opties.
Wel kan gemeld worden dat er een ander plan
aangeboden gaat worden, hoe dit er uit zal zien
is nog onbekend. Geadviseerd werd om de kranten goed in de gaten te houden. Dit zal ik dus
zeker doen.
Bram van Buuren

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

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

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

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

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

Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.

Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden
Zij informeren u graag
over de mogelijkheden

Ook aan huis verkoop

Dorpskrant Buinerveen

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

Deze veenkoloniale boerderij
op het Zuiderdiep nr. 50
werd bewoond
door
fam.
Dumon.
De boerderij is
in 1897 gebouwd,
in 1914 is het
mooie voorstuk
er aan gebouwd.

Dit is een foto van o.l. school 35 aan het Zuiderdiep. Deze school is na leegstand in 1977 aangekocht door
Fam. Ensing en Schipper om voor hun houthandel te gebruiken. Thans is het nog alleen fam. Schipper.
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WAT ZIJN DIT VOOR DINGEN ?
Voor de rommelmarkt
Een bekend verschijnsel. Oproepen om spullen aan te leveren
voor deze of gene rommelmarkt.
Soms lees je die vragen in de
krant of in een van onze huis-aan
-huisbladen, maar het komt ook
voor dat je ‘n ‘stenciltje’ in de
brievenbus vindt. Dat laatste was
onlangs het geval, een indringende oproep van de oudervereniging van OBS75 om verkoopgoedjes op te zoeken en aan de
straat te zetten. Voor het goede
doel: de school.

een soort winkelmeubel. Die
lade zat barstensvol met deze
dingetjes.
Wie het weet, mag het zeggen !
Kijk goed naar de foto en uiteraard naar de spullen die erin
afgebeeld zijn. Zowel de eigenaar, als de opruimende familieleden en kennissen zijn heel
benieuwd naar de reacties. Ook
ik natuurlijk, waarbij ik ervan

uitga dat we het met elkaar wel
rooien.
Reacties graag naar de redactie
van deze dorpskrant: Hoofdkade
4 te Buinerveen, of naar brammes@hetnet.nl , of bellen naar
Bram van Buuren, 0599-211918.
Volgende keer: 1. Uw reacties én
de oplossing. 2. Een andere curiositeit.
Martin Snapper

Ik mag geen namen noemen, ik
doe dat ook niet, maar ergens in
ons dorp werden familieleden en
kennissen de zolder opgejaagd
om nog eens te rommelen in dozen, kisten en vooral ook te kijken in kussenslopen, jutezakken
en op elkaar gestapelde doosjes,
blikjes en glazenpotjes. Ik houd
me toch maar niet in. Er werden
waardevolle vondsten gedaan.
Vanwege mijn bekende zorg
voor historie en het blijvend
koesteren daarvan, werd ik omzichtig benaderd om ook eens te
komen kijken. Ik keek mijn ogen
uit.
Wat en wie bepaalt wat rommel
is ?
Kort door de bocht: Iedereen en
niemand. Het is maar net wat je
kwijt wil, en voor de ander is het
maar net wat je zoekt. Soms ook
is het artikel voor de een ‘n weggooiding, voor de ander een bijzonder kleinood waar al jaren
naar gezocht wordt. Ook geldt,
dat het maar net is wat je er in
ziet. En dan ben ik bij de vraag.
Wat je er in ziet ?
Kijk eens naar bijgaande foto.
Daarin opgenomen 2 dingetjes,
gevonden in een kleine lade van

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603
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Nieuwe put
Zaterdag 23 juli j.l. hebben Hillechienus Plat, Gerbrand Plat en
Ina Ottens samen met de onmisbare hulp van Pieter een nieuwe
vetopvangput geplaatst. ( en de
morele ondersteuning van Marius niet te vergeten)
De oude opvangput was in de
loop der jaren helemaal versleten
en lek ( wat achteraf een hoop
stankoverlast bezorgde) Dankzij
een sponsor zijn wij in staat geweest een nieuwe put aan te
schaffen. Deze keer hebben we
een betonnen put, de verwachting is dat wij deze in ons mensenleven niet meer hoeven te
vervangen. De put ca 2 meter
hoog en 1 meter 50 in doorsnee
is geplaatst met behulp van een
kraan beschikbaar gesteld door
Hoornstra ( Albert Timmermans)
Pieter de kraanmachinist van
Hoornstra was van onmisbare
waarde voor ons.( want uiteindelijk zijn we maar amateurs op dit
gebied.) Op bijgaande foto’s een
kleine impressie van deze opera-
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tie. Na een dag van hard werken, buizen door zagen passen
en meten gas leiding lek prikken, putten opgraven en weer
dichtgooien, waren we allemaal
blij dat we de klus geklaard
hadden .
PS.
Toen Gerbrand moe maar voldaan thuis kwam, wachtte hem
nog een verrassing: Zijn vrouw

had de mooie mededeling, onze
riolering “brobbeld”. Niet getreurd denkt Gerbrand, ik heb de
hele dag geoefend bij het Dorpshuis dus ik weet nu hoe het
moet,en zondag met frisse moed
de klus geklaard.
Dus dorpsgenoten heb je, je riolering verstopt Gerbrand helpt je
uit de put.
Ina Ottens

deze ballon boven de
Abelen uit, door mij onbekende oorzaak. Vlak nadat
de bomen gepasseerd waren, waarbij enig geschreeuw niet van de lucht
was, is maar gekozen te
landen, en op te ruimen.
Bram van Buuren

Ballon gevaren!?
Zoals bekend wordt veel ballongevaren in de lucht boven Buinerveen. Gevaren, ze vliegen
niet, en dat het soms gevaren met
zich meebrengt was 9 juli wel
duidelijk. Maar nauwelijks kwam
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Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Zij informeren u graag
over de mogelijkheden
Ook logo’s kunnen ingevoegd, gescand of gemaakt
worden.

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

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

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
Jaarvergadering V.V. Buinerveen
Vrijdag 23 september 2005
Aanvang : 19.30 uur

Club van 50 vijftig 50
Al enige jaren bestaat er de club
van vijftig. Deze club doet ieder
jaar een kleine bijdrage aan de
vereniging voor het ondersteunen
of aanschaffen van zichtbare benodigdheden, o.a. een elektronische kassa, een nieuwe bar en
een bijdrage bij de lichtmasten.
Deze club van vijftig wil dit
graag blijven doen en daarom
Ingezonden stukken:
Nieuwsberichten
17-05-2005
Het samenwerkingsverband
Noord-Nederland heeft voor een
haalbaarheidsonderzoek voor
eventuele verplaatsing van 5
agrarische bedrijven vanuit het
dorpslint van Nieuw-Buinen naar
een nieuw lint aan de Tweederdeweg noord in die plaats €
24.750,= subsidie beschikbaar
gesteld. De haalbaarheidsstudie
wordt opgesteld door het consortium Arcadis/DLV Groen en
ruimte en LTO Noord projecten.
De gemeente Borger-Odoorn is
opdrachtgever. De totale kosten
bedragen € 49.500,= (Excl.
BTW) De kosten worden medegefinancierd door een bijdrage
van de betrokken agrarische bedrijven, de gemeente BorgerOdoorn en de agenda van de
Veenkolonien.
Het project betreft het uitvoeren
van een haalbaarheidsonderzoek

hebben wij wel leden nodig om
dit te kunnen realiseren. Er zijn
momenteel nog ± 45 mensen
die hier een steentje aan bijdragen, hartelijk dank hiervoor.
Daarom vragen wij u om aan te
sluiten bij de Club van vijftig,
voor € 22,70 per jaar doet U
ons en de vereniging hier veel
plezier mee!! Vriendelijke groet
van
de
commissie!
Voor inlichtingen of opgave:
J. Boes tel.: 212714

G. Boekholt tel.: 212869
J.L. Boekholt tel.: 616234
Nieuwe website v.v. Buinerveen
is www.buinerveen.nl.nu
Geert Hilbolling

EUROPESE SUBSIDIE VOOR ONDERZOEK
VERPLAATSING AGRARISCHE BEDRIJVEN
IN NIEUW-BUINEN
naar de mogelijkheden voor
verplaatsing van bestaande bedrijven naar een nieuwe lokatie.. Het gaat om 5 agrarische
bedrijven (akkerbouw, melkveehouderij en intensieve veeteelt). De bedrijfstypen zijn
weliswaar verschillend, maar
de problematiek is vergelijkbaar. De bedrijven liggen in de
lintbebouwing van NieuwBuinen. Om allerlei redenen
zijn de uitbreidingsmogelijkheden te beperkt om ook in de
toekomst een rendabele toekomst te kunnen garanderen.
De agrariers hebben gezamenlijk het initiatief genomen om
de mogelijkheden voor verplaatsing van de bedrijven naar
een andere lokatie te laten onderzoeken. Dit initiatief sluit
aan bij de conclusies van de

Toekomstvisie voor de Veenkolonien,die een aantal jaren geleden werd vastgesteld. De gemeente Borger-Odoorn en de
Agenda van de Veenkolonien
ondersteunen het en hebben een
bijdrage in de kosten ter beschikking gesteld.
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Streekie feest
Ook dit jaar is een Streekiefeest
georganiseerd, op de inmiddels
traditioneel vastgelegde 2e zaterdag voor de bouwvak. Tenminste
als je begint te tellen vanaf de 1e
vrije dag wat maandag week 31
zou zijn. Zo kom je uit op zaterdag de 23ste. Als je telt van vrijdag, de laatste werkdag, dan telt
de telling niet. Dan zou het een
andere zaterdag geweest zijn.

Volgend jaar zal dit wel duidelijk worden?!. Een mooie dag
om te golfen, en dat hebben we
dan ook maar gedaan, klompjesgolf wel te verstaan. Gewoon te huur in het Dorpshuis.
Golf met klompjes aan een
stokje, en een balletje met een
handicap. Deze handicap omvatte een deuk, een slijtplek of
gewoon een schroef in je bal

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

gedraaid. In het golfballetje dan.
Zowaar was het droog genoeg
om te golven en nadat iedereen
zo’n beetje aanwezig was werd
de barbeque officieel geopend
door de voorzitter Wubbe. Nieuwe bewoners werden voorgesteld, de uitbreiding op het Streekie werd besproken, en de gezelligheid sloeg toe. Met het oog op
het heerlijke vlees werd na enige
uitleg omtrent het spel en de regels begonnen met het slaan van
de eerste ballen. De hongerigen
voorop, gevolgd door de minder
hongerigen. Na een uurtje was
het gedaan met slaan en konden
de ballen en de punten verzameld
worden.
Inmiddels was de barbecue al
warm en voorzien van enige
stukken vlees. De salade smaakte
prima, en het bier was nat. En
koud, en lekker. Toen uiteindelijk de uitslag van de telling bekend werd gemaakt, bleken er
wel een hoop slechte verliezers
te zijn. Met luid gejoel werd Jacob gehuldigd als winnaar. Commentaar als “Je kunt niet tellen”,
“Je hebt vals gespeeld”, en
“Onmogelijk” konden de tellers
niet van de wijs brengen, zij hielden voet bij stuk en dus is Jacob
de winnaar. Hij gaat naar huis
met de wisselbeker, die volgend
jaar weer gepoetst en wel ter beschikking dient te staan. Voor de
duidelijkheid: poetsen, niet schilderen.
Terwijl de barbecue iedereen
verwarmde werden in onbewaakte ogenblikken stukken vlees ontvreemd, die er dan ook uitzagen
om gestolen te worden. Dit kon
de pret echter niet bederven, de
drank vloeide goed, het eten was
goed, en onder de tent was het
warm en droog. Wat hebben we
toch een goed leven.
Bram van Buuren

Dorpskrant Buinerveen
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Schaatsnieuws van de vereniging
Vanaf half september tot half oktober komen wij weer rond met de
leden– en donateurskaarten.
Kaarten voor leden
Gezinskaarten
Leden ouder dan 16 jaar

€ 7.50
€ 5.00

Kaarten voor donateurs
Gezinskaart
Alleenstaanden

€ 5.00
€ 2.50

Personen die in het boekjaar eerst geen lidmaatschap of donateurskaart willen, en in de winter periode wel, betalen dan € 5.00 extra.
Wij proberen om op een zo’n redelijk mogelijk tijdstip bij u langs te
komen. Mocht u merken dat we bij u aan de deur zijn geweest en u
niet thuis was dan komen wij nog een tweede keer langs.
Mocht u dan niet thuis zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de schaatsvereniging: E. Grelling Tel 212542
De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 25 november 2005 in
het ijsgebouwtje, aanvang 20.00 uur.
De agenda wordt voor de vergadering uitgedeeld.
Met vriendelijke groet
De Schaatsvereniging.

Visnieuws
Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2005 zijn weer af te
halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid,
een gezinskaart kost € 11,35.
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6,81. Ook dit jaar hebben we
weer een aantal wedstrijden
georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland.
De visvereniging

Het bestuur van de schaatsvereniging Buinerveen heeft voor het jaar
2005 de volgende viswedstrijden vastgelegd in de ijsbaan te Buinerveen.
We gaan verder op:
24 september
middagwedstrrijd

van 13.00-16.00 uur.

Inschrijven kan een half uur voor de wedstrijd in de kantine van de
ijsbaan.
Inleg volwassenen
€ 2.25
Kinderen t/m 12 jaar
€ 1,=
Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender
Alvast een goede vangst toegewenst.
G. Boekholt
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S.V. De Veenschutters
Schietnieuws uit Buinerveen
Algemene gegevens
Het lidmaatschap voor geheel 2005 bedraagt:
De wedstrijdkosten, inclusief kaarten en kogeltjes:
Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:
Restitutie van contributie is niet mogelijk.

€ 15,--.
€ 10,--.
€ 0,15.

Regels


Een ieder schiet op eigen risico

Géén alcohol voor het schieten.

Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen

Tijdens het verplaatsen van het wapen, deze met de loop naar boven te 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 verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je bent van harte welkom. En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker dan winnen!

Schietsportvereniging De Veenschutters Jeugd
Sinds kort bestaat er voor de jeugd vanaf 12 jaar de mogelijkheid om bij S.V. De Veenschutters de schietsport te beoefenen.
Wanneer:
Vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 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 kun je bellen met Wubbe Kamies, tel.nr. 0599-212726

Dorpskrant Buinerveen
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S.V. De Veenschutters
Tweede deelcompetitie 2005
Vrijdag
4e datum
5e
6e
7e
8e

16 september
30 september
14 oktober
28 oktober
11 november

Feestelijke afsluiting:
18 november ,
aanvang 20.00 uur
Kleine zaal Dorpshuis
De Viersprong

Beddengesleep in Buinerveen ?!
Om niet ieder jaar met dezelfde
titel te komen heb ik geluisterd
naar kreten die gastgezinnen over
en weer maakten. Doordat een
grote groep uit Zweden Buinerveen zou bezoeken, en te weinig
gastgezinnen zich hadden aangemeld hebben wij besloten dit jaar
eventueel een 3e gast te verwelkomen. Doordat maar 1 logeerkamer met bed beschikbaar is,
was het noodzakelijk een bed te
regelen. Bij fam Poelman kon
wel een bed geleend worden, dus
moest die ‘s maandags voor het
spektakel nog even opgehaald
worden. En in een dorp als Buinerveen kun je weinig doen zonder opgemerkt te worden, en gelukkig wordt hiernaar ook gewoon gevraagd: Wat was dat
voor een beddengesleep in Buinerveen?
Al een tijdje was bekend dat
Zweden met een dansgroep zou
komen in Buinen, Buinerveen, en
Nieuw-Buinen. Ook was bekend
dat de gemiddelde leeftijd rond
de zestig zou zijn. Dat is wel wat
anders dan een koppel jonge
meiden in huis. Maar ze dansten,
dus waren ze nog actief genoeg.

Dinsdag, de dag dat de gasten
in Odoorn aankomen waren wij
er allemaal klaar voor. Om te
voorkomen dat we de hele dag
zouden wachten ga je gewoon
door met wat je van plan was.
Een beetje tuinieren, wat klussen en dat soort dingen. Ik had
tenslotte vakantie. Al is het de
bedoeling dat de gasten tot
18.00 uur kunnen arriveren,
deze groep was extreem laat.
Met eten hadden we al rekening
gehouden, macaroni stond op
het menu. Om ongeveer half
acht heb ik gebeld of er al wat
bekend was, dit was niet het
geval.
Uiteindelijk hebben we Brian
en Kim maar naar bed gestuurd,
het werd toch te laat. Om 5
voor 10 werden we gebeld dat
de groep aangekomen was in
Odoorn, of we ze wilden gaan
halen. Om ongeveer half 11
werden we na wat wachten aan
de gasten voorgesteld, wij hadden toch maar 2 gasten: een
echtpaar uit de buurt van Stockholm, hij 67 en zij 63 jaar.
Na wat koffie en kennismaking,
de Engelse taal werd goed be-

heerst door dit echtpaar, zijn we
naar Buinerveen vertrokken voor
de verdere kennismaking waar
Inge met de opgewarmde macaroni op ze wachtte. Aangezien er
vroeg in de middag voor het
laatst wat gegeten was lustten ze
wel wat. Het bleek een actief
echtpaar te zijn, zij werkt nog als
wiskundelerares op een middelbare school, hij is inmiddels gepensioneerd marineofficier, met
vele hobby’s. Ook zij heeft hobby’s, waaronder tuinieren, koken en divers handwerk. Dit
sloot goed aan met de hobby’s
van Inge, en het klikte dan ook
redelijk snel. Tussen Karl, de
officier, en mij klikte het eigenlijk ook meteen en in de loop van
de week bleek dat we toch wel
een hoop gemeen hadden. Allereerst heb ik ook gevaren bij de
Marine, en later bleek dat we
beide bij de mijnendienst gevaren hebben. Dus gespreksstof
genoeg.
Woensdag vanaf 15.30 uur zou
de bus vanaf Nieuw-Buinen de
route naar Buinen, en uiteindelijk
Odoorn nemen. Om 16.00 uur
werden Gunilla en Karl opgepikt
bij het Dorpshuis.
“s Morgens hebben we ontbeten,
zijn Brian en Kim voorgesteld
aan Gunilla en Karl en andersom.
Om deze Zweedse gasten een
indruk te geven van het leven in
de Kanaalstreek hebben we een
bezoekje gebracht aan het
Streekmuseum in Stadskanaal, en
hebben zo zelf ook nog wat opgestoken. Het bleek dat de interesse van Karl gewekt was, hij
interesserde zich erg voor geschiedenisfeiten, en vertelde dat
het veensteken in delen van Zweden ook wel gedaan werd. Verder heb ik daar in het fotoboek
zitten snuffelen en kwam een
foto tegen van Buinerveen rond
1913, eentje die ik nog niet ge-
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zien had. Het was zelfs mogelijk
een kopie te laten maken, maar
daar zou ik nog voor terugkomen
had ik beloofd.
De opening van Sivo zou rond
18.15 plaatsvinden, en na 4 uur
hadden we dus even tijd om de
planning door te nemen. Er waren weing veranderingen ten opzichte van vorige jaren, het uitje
zag alleen ik niet zo zitten: Op
donderdag Midgetgolven, hoe
kun je buitenlandse gasten nu de
cultuur van Nederland laten
proeven met een Midgetgolf ochtend!! Maar goed, ik heb me
toch maar aangemeld.
Om ongeveer 6 uur zijn we vertrokken om de opening van het
Sivo mee te maken, dat ook dit
jaar weer een goed georganiseerde chaos beloofde te worden. Dit
klopte aardig, de groepen stelde
zich zelf voor door op de straat
simpele, (voor mij niet) maar niet
onaardige danspasjes te showen.
Hier en daar en overal om je
heen werd gedanst, soms mengden groepen zich door elkaar wat
een nieuwe dimensie gaf aan het
Sivo. Na een kort woord van de
voorzitter werd het Sivo als geopend verklaard. De dansrondes
gingen van start, deze zijn verdeeld over diverse podia waardoor je van podium naar podium
kunt lopen en zo diverse groepen
kunt zien dansen. Na alle podia
gezien te hebben hadden we het
wel gezien. We hadden nog niet
alle groepen gezien, maar de komende dagen zou dit nog wel
gebeuren. Aan het eind van de
avond kwamen de gasten weer
naar huis, waarna we nog wat
gedronken hebben.
Donderdag. De grote dag voor
het Midgetgolf, tenminste dat
dacht ik. We hadden ons al opgegeven voor deze happening dus
kwam ik er niet meer onderuit.
Karl gaf aan wat ziek, en daar-
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door moe te
zijn,
en
vindt dansen belangrijker. Hij
wil dus zijn
krachten
sparen voor
de avond.
In mi d del s
had ik begrepen dat
het
geen
m i d ge t
maar country golf zou
worden. In
mijn fantasie zag ik
ons al op
een veldje
staan, met
een klomp
aan
een
stokkie,
aardappels
over
het
veld slaan. Dat heet dan een
beetje cultuur overbrengen.
Aangekomen in Ees, op de Golf
-club, bleek dat de opzet heel
proffesioneel was. Een mooi
chalet, zoals je alleen in Oostenrijk ziet (dacht ik), met een
groot veld met allemaal vlaggetjes. Na een bakje koffie werd
het spel uitgelegd, en ik begreep zowaar wat de bedoeling
was. Bij 9 holes in zo weinig
mogelijk slagen het balletje in
het gat. Hoe moeilijk kan dat
nu zijn? Tijdens het spel waarbij ik wel wat rake klappen gaf,
leer je de gasten ook wat beter
kennen. Het is een gezelschapsspel waarvoor je geen natuurtalent hoeft te zijn.Wel prettig dat
het drooggebleven is. Op het
dagprogramma werd dagelijks
een kreet vermeld betrekking
hebbend op die dag. Voor donderdag was het: ” Golf is knik-

keren voor jongens die niet willen bukken.” Enkele Zweden
hadden wel vaker gegolfd, en dat
was ook wel te zien. Zij sloegen
met mooie zwaaien de bal in de
richting van het gat. De telling
was zo opgezet dat je per groep
de minste slagen opschrijft. Wij
waren niet de beste. Om ongeveer 15.30 gingen we weer naar
huis om wat te gaan eten, zodat
om 18.00 uur de gasten weer opgepikt konden worden voor het
Dorpshuis.
Om 19.30 begon de dansronde
op podium 5, en Inge is met Brian gaan kijken om de groep wat
op te peppen. Dit hadden ze wel
nodig omdat door de regen en de
vermoeidheid ( ze zijn tenslotten
al wat ouder), de motivatie wat
minder was.
Aan het eind van de avond verbaasden de gasten zich erover dat
we nog wakker waren. We heb-
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ben nog wat gedronken en zijn
gaan slapen.
Vrijdag. De dag voor “Het bal
der Naties”, een happening waarbij de diverse dansgroepen een
pasje doen wat de gastgezinnen
vervolgens ook kunnen gaan leren. Tenminste dat was voorgaande jaren de bedoeling. Ik
ben niet geweest, Inge met de
kids wel maar het was zo chaotisch en ongeorganiseerd dat zij
vroegtijdig is weggegaan. Er
werd muziek gedraaid die volledig los stond van het Sivo waardoor het meer op een Disco leek
dan op een Bal der Naties. ’s
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Middags was er nog wat tijd
over en Karl en ik raakten in
gesprek over de Marine, zodat
Karl mij op Internet nog wat
foto’s heeft laten zien van de
schepen van de Zweedse Marine waar hij op gevaren heeft. Ik
heb wat foto’s opgezocht van
de Mijnendienst en voor je het
weet is het dan tijd om te eten
zodat ’s avonds weer gedanst
kon worden. Het was vrijdag en
deze avond werd in de grote
tent gedanst. De gala avond,
waarbij de groepen een speciaal
stukje dans laten zien. Voor de
gastgezinnen is dan een aantal
stoelen gereserveerd zodat zij
niet in de rij hoeven wachten
voor een stoel achterin. Deze
avond dansten uiteraard Nederland, die de avond opent, daarna Slowakije, gevolgd ddor
Zweden. Daarna nog Italiẻ,
Kroatiẻ en Kalmukkiẻ.
Zaterdag, ’s Morgens naar de
markt om wat inkopen te doen,
groente en fruit en de nodige
Zweedse visjes voor het afscheidsfeest op Zondag. Zaterdag is er een wat drukker dagprogrammma omdat ’s middags
ook een voorstelling is. Dit is
dan ook de reden dat er gegeten
wordt op het Sivo terrein, een
picnic waarbij de gastgezinnen
eten meenemen voor zowel
zichzelf als de gasten. Omdat er
dan in een grote kring gegeten
wordt, en het de bedoeling is
dat als je wat lekkers ziet bij
een ander dit ook kan proberen,
is dit een grote gezellige happening. Door de regen was het
niet mogelijk om buiten een
plekje te vinden, en hebben we
in de gala tent gegeten. De sfeer
is niet wat je van een buitenpicnic verwacht maar het was toch
heel gezellig.
Zondag, de laatste dag van het
Sivo. De gasten hadden aange-

geven naar de kerk te willen, en
zodoende moesten ze vroeg uit
de veren. Echter doordat Karl
ziek was, en Gunnila voor het
afscheidsfeest wat Zweedse gerechten wilde klaarmaken hebben zij hier van afgezien. Kon ik
ook wat langer blijven liggen.
Door de regen de hele week was
het onmogelijk om
het afscheidsfeest in de buitenlucht te
vieren, en is besloten om bij mij
in de tent 70 stoelen te plaatsen,
wat tafels, (beide uit het Dorpshuis, met dank aan Grietje) extra
partytenten, wat kachels en dan
kon het feest beginnen. Met wat
hulp van andere gastgezinnen,
waarvoor mijn dank, was dit allemaal snel geregeld.
’s Middags nog een dansronde
van 14.00 uur tot 16.00 uur,
waarna de sluiting volgde. Hierbij worden de vlaggen van de
betreffende landen als crepepapier met ballonnen opgelaten.
Daarna is het Sivo afgesloten. Op
naar een volgend jaar, met hopelijk wat minder regen.
Ondanks de regen was het afscheidsfeest een groot succes, er
was zelfs gelegenheid om buiten
een dansje te wagen.
Omdat de rit naar Zweden nog
voor de boeg lag, en de meeste
dansers woensdags hun werk
weer moesten hervatten is besloten op maandag vroeg te vertrekken. Met pijn in je hart neem je
afscheid met de open belofte nog
een keer op bezoek te komen.
Voor 2007 staat dit misschien
wel gepland?
Bedankt, Zweden, Karl en Gunnila en de Sivo voor weer een
onvergetelijke ervaring.
P.s. Heb je na het lezen van dit
relaas spijt dit jaar niet als gastgezin gefungeerd te hebben, je
kunt je al opgeven voor het volgende jaar.
Bram van Buuren (211918)
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Verhuizen met weemoed.....
Op 29 juni j.l. zijn wij met pijn in
het hart vertrokken van Buinerveen naar Nieuw-Buinen.
Marius en ik hebben bijna zeven
jaar genoten van het Buinerveense leven. Marius had wat langer
nodig om te wennen aan de overgang van "grote" stad naar dorps
leven dan ik.
Ik heb voor mijn gevoel jaren
"vakantie" gehad, temidden van
het groen, de rust en (het allerbelangrijkste) gezellige mensen.
Het waren zuiver verstandelijke
redenen, die ons deden besluiten
naar een andere woning om te
zien en helaas lukte dat niet in
Buinerveen zelf, maar gelukkig
wel min of meer in de buurt,
want we voelen ons toch echt
Buinerveners, we hebben het hart
verpand aan "ons" dorp (ik hoop,
dat we dat mogen zeggen als importbewoners....).

Buinerveners. Middels onze
schietvereniging, de visvereniging, maar ook door onszelf op
de hoogte te laten houden van
alle wederwaardigheden en
evenementen, die georganiseerd
worden`en daar zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. Niet te
vergeten, geregeld even gezellig langsgaan bij het Dorpshuis.....
We ontvingen veel leuke kaar-

ten en plantjes ter gelegenheid
van onze verhuizing, waarvoor
onze hartelijke dank!
En dit is dus beslist geen afscheidsbericht....maar slechts een
verhuisbericht.....(we hebben nog
steeds hetzelfde telefoonnummer, dus....). En wie in de buurt
van de Veenwortelstraat 9 is,
kom even gezellig "buurten".
We zien elkaar hopelijk gauw en
geregeld!!!!
Marius en Ilse Kwaak

***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

We gaan er alles aan doen om
zoveel mogelijk in contact te
blijven met Buinerveen en de

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

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

