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SPOKEN IN BUII\ERVEEI\ ?

Gelukkig, niet meer.
Maar ze zijn er wel geweest, en niet maar zo een paar...
Een paar maanden geleden kwamen enkele mensen met het idee een
spokentocht te houden ergens in de buurt van Buinerveen. Ronsel-
praktijken moesten vervolgens zorgen dat er minimaal twintig deel-
nemers zouden meedoen, een passend aantal spoken zou daarbij
worden geregeld.
De belangstelling overtrof alle verwachtingen: een week voor de
tocht waren er al meer dan 100 aanmeldingen. Inmiddels waren ook
al zo'n twintig spoken druk doende de oude lakens te wassen en al-
lerlei attributen op te poetsen.
Zo gebeurde het dat op 2 november jongstleden het Dorpshuis, de
ijsbaan en het Meraswoud drukker waren bespookt dan ooit eerder
in hun bestaan.
In het Dorpshuis werd de laatste hand gelegd aan de kostuums, de
schmink en de inwendige mens. Een prabhtige parade van spoken,
geesten en andere monsters verliet om een uur of zes 's avonds het
pand om vervolgens rondom de ijsbaan en in het bos de mooiste
spookplekjes op te zoeken.
Een uur later kwamen de eerste spokenzoekers bij de ijsbaan. De
waaghalzen troffen meteen brj de ijsbaan al een angstig verlichtte
entrée en konden hun handen rvarïnen aan, ja wat was het eigen-
luk...
Nog maar net gewend aan de schemering konden de deelnemers de
onzekere tocht door wat die avond misschien wel het angstaanja-
gendste bos van Nederland is geweest beginnen. ontmoetingen met
een bungelende en zwevende spoken, een doodskist, een lugubere
tunnel, rammelende kettingen, vuren, monsters in allerlei soorten
voerden de mensen door alle hoeken van het bos.
En wat kan zo'n bos dan ineens donker zijn, en eng.
Naarmate de avond vorderde name de moedigheid bij sommige
deelnemers overigens wel toe, waarschijnlijk gesterkt door de opge-
bouwde spanning vooraf in het Dorpshuis... Iamiddels vonden de
spoken steeds beter hun weg in het bos, duisternis went duidelijk.
Alhoewel een slokje ook daar af en toe wel bij hielp.
Gelukkig zijn uiteindelijk alle spokenjagers geëindigd waar zebe-
gonnen waren aan hun tocht vol avontuur.
Het gerucht gaat echter dat een enkel spook nog steeds niet is terug-
gekeerd in het spokenwaihalla. Misschien komen we die bij een
volgende tocht nog eens tegen ?

lnhoud

Pag. I : Spoken ín Buinerveen
Pag. 2: Activiteiten
Pag. 3: Krantenbezorgers deet 2
Pag. 5: Sportnieuws
Pag. 6: Votleybalníeuws
Pag. 7,8,9: ln gesprek met.....
Pag.. I O: Concertavond Tremolino
Pag. I /: Van de bestuurstafel
Pag.l 2: Blokgooíen
Pag.I 3: Plaatselijk Betang
Pag.74: NOAD nieuws
Pag. í 5: Zoals het vroeger
was.....
Pag. 1 6 / í 7: Peuterspeelzaal
Pag.l8: Jeugdwerk
Pag.2O: S.V. de Veenschutters



Pagrna 2 Dorpskrant Buinerveen

AKTIVITEITEI{ IN EN OM HET DORPSHUIS

A ctivit eit en c o m m is s i e

Wij gaan weer van start met
de volgende activiteiten:

15 feb. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

22 mrt. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

19 apr. Eierenzoeken
Aanvang 14.30 uur

20 apr. Dansavond met
Bert & Bert
Aanvang 22.00 uur

2l apr. Eierengooien
Aanvang 16.00 uur

24 mei Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

21 juni Ringsteken
Aanvang 19.00 uur

15 aug. Klootschieten
Aanvang 19.00 uur

13 sep. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

8 nov. Spokentocht
Aanvang 19.00 uur

22 nov. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Ideeën zijn altíjd welkom.
Aarzel niet, neem contacÍ op
met de activiteitencommissie.

\ilij wensen iedereen
prettige feestdagen en een ge-
lukkig nieuwjaar.

De activiteitencommissie.

DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder een lijsde met de data van verschijning van de volgen-
de dorpskranten in 2003 en de data waarop het materiaal (foto's,
teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Janny Hoving,
Hoofdstraat 14, Buinen'een ingeleverd moet zijn. De redactie
streeft er naar om zich aan alie data te houden, hoewel uitzonde-
ringen zich natuurhjk altijd kunnen voordoen. Daarover berichten
we zo mogelgk bijtrjds!

Nummer 1, februari 2003
Inleveren woensdag 5 februari
Verschijning: 24 februari - 1 maart

Nummer 2, april2003
Inieveren woensdag 2 apnl
Verschijning:21 - 26 aprll

Vrouwencafé

Dames uit Nw-Buinen en Buinen een OPGELET::::::lll:1

Bij deze willen wij graag meer bekendheid geven aan het
"vrouwencafé". ( Een andere naam eraan ge\-en mag ook, als je
iets leuks weet)
Een avondje vrou\\'encafé? \\-at is dat? zul je misschien denken.
Heel simpel: geu-oon op een afgesproken avond bij elkaar komen
in de kroeg van het Dorpshuis en dan gezellig kletsen, onder het
genot van een dranlije.
Zokunje je "buun-rou\\-o'van een eind verderop of andere straat
( beter) leren kennen.
Maar ook ideeën, adviezen of tips uitwisselen over allerlei zalien
en de gekste dingen.
En aan het eind kun je al dan niet toegeven aan de lekker: trek in
de vorm \ian een snack.

Lijkt het je wat? Kom dan gerust eens langs.
De voigende keer is het op woensdag 5 februan l'-". -: '" :::ihalf 9.

Tot ziens' 
c. S--,::-:èidames
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(Vervolg van pagina 3)

voegt ze eraan toe. Voor goed begrip, dát zieÍ Esther niet op haar betaalbriefie terug.

Verdienste ?

Als we het gaan hebben over portemonnee of spaarpot, dan doet Esther daar niet geheimzinnig over:
"Voor wat je er voor moet doen, dan mag ik over de beloning best tevreden zijn. Reden ook waarom ik
het aantrekkelijk genoeg vind om erïnee door te gaan. Ik kan er heel wat leuke dingen mee bekostigen"

Hoe inkomsten besteden ?

Zond.er omwegen vertelt ze dat al haar rijlessen en examengelden uit de krantenpot heeft betaald. Met
een glimlach en een snelle blik naar haar moeder: "Mooi toch ? ! !"

Vervanging ?

"Is de laatste tijd vanwege school nogal eens nodig", Za* ze. Gelukkig kan ze dan rekenen op haar moe-
der, of Sybren, de overbuurjongen. Ze zegt er met gepaste trots bij dat je die klus best aan hen kunt
overlaten.

Niet leuk ?
Alsof er in huize Van Rhee al diep over deze vraagwas nagedacht, kwam er - spontaan -een riedel el-
lende ter tafel: Klemmende brievenbussen, kletsnatte kranten, regenweer, lekke band, happende honden,
troep voor de brievenbus en met je vingers vastzitten in die milieutechnisch verantwoorde kleppen met
muizenvaleffecten. "Zonder bloed ontspring je die dans niet" wordt er met een pijnlijk gezícht gezegd,
terwijl ik nog even naar de korstjes van genezende verwondingen mag kijken.

Wel leuk ?
Mooi weer, niet te veel wind. Ook wel aardig als mensen een praatje met je aanknopen. "Ze hoeven me
daarvoor niet op te wachten", zegt Esther, 'omaar het is wetr leuk !" Daarnaast is het natuurlijk attent en
hartverwarmend als de bezorger rond Oud en Nieuw wat klinkende munt krijgt toegestopt. Een geste
van de vaste klant, die ik niet verder hoef toe te lichten.

Opvallendste ervaring ?

Dat na verloop van tijd je fiets het onder de vele kilo's papier het 'n keer begeeft, dat is eigenlijk op zich
niet zo verwonderlijk. Wél lastig. Bij opvallend, en in de zin van 'je voelt je \:oor aap staan', herirurert
Esther zich het moment waarop haar fiets omviel, alle folders over straat rolden en \.oor een gtoot deel
door de wind werden verspreid. "Voor dat soort van verspreiden rvord ik niet betaald", zegl ze er al la-
chend bij.

Nooit meer meemaken ?

Een opdringerige hond, die zo snel mogelijk de kranten in de bek wil. "Ik snap het wel, maar toch doe ik
liever de spullen in de brievenbus", zegt Esther.

Wensen ?
Ja, het zou aardig zijn als de depothouder de kranten en folders zogenaamd 'gestoken' aanlevert. Nu
moet Esther dat eerst zelf doen, voordat ze op de fiets stapt. En wat zou het ook goed uitkomen als de
PTT (TPG) die groene plastic bussen voor iedereen gaat verplichten, ón als die dan uitsluitend langs de
weg, voet- of fietspad mogen staan. Esther lacht en ziethet al helemaal voor zich: Al fietsend bussen
vullen en dan binnen drie kwartier weer thuis. Enfin, wie voelt zich geroepen of aangesproken ?

Met dank aan Esther van Rhee en haar moeder.

Martin Snapper
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Volleybalnieu\rys
Resionale vollevbalcompetitie

De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie.
57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Ook Noad
doet hieraan mee.
Uitslagen Heren A
21 oktober NOAD - Hofstra-Hulshof 0 - 3
11 november I\OAD - De Vijver I - 2
25 november NOAD - GNMO 0 - 3

Standen tot en met 2 december 2002

Het ondernemersechtpaar
Jo en Bina Breider
Voor het Iaatst achter hun toon-
bank

Plaats feam Gespeelde
wedskiiden

Punten

1 SNMO 5 13

ialto 1 6 t2

r'elgsib 5 10

+ Iofstra-Hulshof 6 9

De Vijver 5 7

fyfoon 1 6 7

)e Splitting 5 5

3 {OAD 6 a
J

ltt
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schijnsel; Boeren moeten vaak de eigen inzakkende markt ondersteunen, een zorgenkind dat hen

nog kwetsbaarder maakt als er ook nog een boterberg of suikerberg in de weg lag.

-10- Tegen het eind van de 20't" eeuw komen andere producten in beeld; Prei, spruiten, winterwor-
tei, boerenkool en asperges. Gelet op de aard van de teelt en de goede opbrengst (in kilo's én Eu-

ro's) is de asperge in deze regio een goede greep gebleken.

-11- Tenslotte in dit lijstje een gebruik dat destijds heel gewoon was: Kom je als lid van de Land-

bouwvereniging niet op de vergadering, dan moest je 'n boete betalen, aanvankelijk was dat 15

cent per verzuim; Ging je eerder weg, dan moest je een kwartje in de boetepot stoppen.

Actief in verenigingsleven

Tot zover een paar aardige 'geschiedenissen' uit de agrarische sector, zo'n25 jaren geleden opgetekend

door Jaap Naaijer. Vanuit diens werk in de landbouw, maar ook door betrokkenheid bij verenigingsle-

ven en beiangstelling voor de samenleving, is Jaap tal van jaren bij diverse organisaties als bestuurder

actief gewe est. Zo was hij voorzitter van het Veefonds, voorzitter van de Onderlinge Drentse Verzeke-

ring voor Zieken (later Univé), secretaris van de Landbouwvereniging De Monden, van het Drents

Landbouw Genootschap en van het later ontstane NLTO; Naast al die bezigheden was er ook nog tijd
voor de functie van penningmeester van Nieuw-Buinen / Buinerveen voor Veilig Verkeer Nederland.

Tegen de achtergrond van en zijn dagelijks werk én al die vrijwillige nevenactiviteiten was het wel aar-

dig om te vernemen hoe de reacties van de kinderen Naaijer soms waren. A1s Jaap weer eens van een

van de vergaderingen thuiskwam, keken de kinderen hun moeder aan en met enige spot in de stem vroe-
genze aanhaar'. "Wie is eigenlijk die man ?"

Via de vaststeliing dat de stamtafel in huize Naaijer inderdaad een antiek meubeistuk is dat ooit in het

café van Jaap's ouders als heuse stamtafel heeft gediend, en dat de eerste telefoonaansiuiting in Buiner-
veen bij slager Sanders (Zuiderstraat) is aangesloten, gaan we ons bezinnen op Kerstmis en Oud en

Nieuw.
Kerst, Oud en Nieuw in vorige eeuw

Jaap en Alnie geven voor wat betreft het Kerstfeest aan, dat het vooral in familieverband werd gevierd.

Het leidde niet tot grote reizen, evenmin tot een dorpsfeest, ook van andere uitbundigheid was geen

sprake. Hooguit als er kinderen, broers, zussen, opa's, oma's, vaders, moeders en ooms en tantes in de

buurt woonden, dan werd er nog wei eens over en weer een bezoekje gebracht. Hoogtepunt voor de
jeugd van 4 tot 72jaar was wél de z.g. Zondagsschool op Eerste Kerstdag in de SILO. De kinderen van
Buinerveen en omgeving kwamen daar samen, zongen zelf uitgekozen liedjes en mochten ook zelf
teksten uit de bijbel aanwtjzen. Daar konden ze ook genieten van soms wel 'n 5 meter hoge kerstboom;
Die stond in de kerkruimte, voorzien van dikke witte kaarsen en grote rode papieren 'ballonnen'. Kerst-
mis van toen was geen familiefeest met veel enlof dure geschenken; Hooguit een leesboekje of een sta-

(Vervolg op pagina 9)
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CONCERTAVOND TREMOLINO

Op 19 oktober j.1. werd voor een goed bezette zaaT in Dorpshuis Centrum in Nieuw-Buinen een muziekavond ver-
zorgd door het mandoline- en gitaarorkest Tremolino en het mannenkoor Nieveenster Jongens.

De dingent van Tremolino, Olga Sprjkerman, had een gevarieerd progïamma samengesteld, waarin oude muziek,
volksliederen en romantische stukken werden afgewisseld met eigentijdse en goed in het gehoor liggende bijdra-
gen. Om de gevarieerdheid van de muziek extra dimensie te geven, waren bij enkele nuÍrners andere instrumen-
ten aan het orkest toegevoegd, zoals 'n dwarsfluit, 'n saxofoon, 2 klarinetten en 3 violen. Voor de broodnodige
afwisseling *en verrassing ! - konden de gitaristen en mandolinespelers ookzeTf zorgen; Slagwerk op de klank-
kasten van de instrumenten en 'n stukje erbij zingen. De contrabas van Tremolino zorgde voor klankkleur en nt-
mische ondersteuning, een instrument dat je gewoon niet kunt missen. Vergelijk het maar met het slagwerk b4 'n
harmonieorkest.

Een deel van de uitvoerrng was ontleend aan de Tremolinovoorbereiding voor het spelen bry het Nationaal Jeugd
Orkest en aan het gastoptr-eden bij het Concours/Festival te Bodegraven van het Nederlands Verbond van Mando-
line Orkesten. A1 br; al een avondje muziek dat er mocht zljn enwaaÍvan ook door velen werd genoten. Hulde aan
de bijna 30 muzikanten, jongens, meisjes vanaf 8 jaar, mannen en vïouwen waaryan de oudste dik 80 bleek te
zijn.

De 23 Nieveenster Jongens, die qua leeftijd hun jongensachtige a1lure al lang geieden hadden afgelegd, verzorg-
den twee 'blokken' met doorgaans bekende Nederlandstalige liedjes.Watzij in het Duits zongen, verdient mijns
inziens de hoofdpnls niet. Daarentegen enkele vertolkingen van liedjes van Ede Staal klonken subliem,

A1 bU ai was het een avondje - gratis * ontspanning, waarvoor ik u best durf uit te nodigen om er de volgende
keer zelf ook b4' te zljn.En als dan de microfoon goed werkt, alleen de pauze wordt gebruikt voor de verkoop van
bier en frikadellen én er tijdens de optredens geen tikkertje wordt gespeeld, dan is het naast ontspanning ook nog
genieten. Dirigent en muzikanten van Tremolino weten hoe dat moet.

Snel kennismaken met Tremohno ? Kerstconcert op 20-12 a.s. van 19.30 - 20.30 uur in de S.O.W. Kerk aan het
Zuiderdiep / Nieuw-Buinen. Gratis I
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Blokgooien
Leeuw of letter, daar gaat't om bij het blokgooien. Eigen-
lijk is het een spel voor volwassenen, die er behoorlijk wat
geld mee konden winnen of verliezen. Kinderen bedachten
er wat op en speelden met diggels (scherven van een kopje
of een bord), waarbij de gekleurde kant gold als leeuw en

de ongekleurde kant als letter. Kop of munt, zeggen we te-
genwoordig. Eerst wordt een werplijn getrokken en op een

behoorlijke afstand daarvan wordt een houten blok ge-

plaatst, waarop de munten of diggels komen te liggen. Om
beurten mag iedere speler met een ronde steen proberen het
blok omver te werpen. Vallen er munten of diggels af, dan
kijk je snel wat er boven ligt: leeuw of letter, kruis of
munt. De leeuwen zijn voor de werper, de letter worden
weeï op het blok gelegd. Als een speler metz'n steen de
steen van een ander raakl, mag de laatste niet meer mee-
doen en moet hij of zi1 al het gewonnen geld afstaan.
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NIEUW NIEUW NIEU\ry NIEUW NIEUIM NIEU\ry

Zijn jullie gek op dansen? Ook gek op K3?
Kom dan gezellig op "3 in 1 dansen".
Je leert de pasjes van K3, streetdance en showdansen!

Gymnastiekvereniging NOAD start op donderdag 9 januari 2003 met "3 in 1 dansen", het wordt gegeven

van 17.00 - 18.00 uur voor iedereen van de basisschool
van 18.00 - 19.00 uur voor iedereen van het voortgezet onderwijs. (in de gymzaal bij school 75.)
De lessen staan onder leiding van Marieke Hofstra.

V/e beginnen met een kennismakingsblok van l0 lessen voor € 15,00. Graag op de eerste les betalen.

Tot 9ianuari a.s. bij "3 in 1 dansen"!!!!

(Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ina Kunst, tel. 610094.)

NIEUW NIEU\ry NIEUW NIEUW NIETIW I{IEfIW

Ook starten we weer met een blok "Bewegen op muziek" voor dames. Dit blok start op dinsdag 7 januwt
2003 van 20.00 - 21.00 uur. Deze lessen staan onder leiding van Thea Pot.

Dit blok is van 7 januan a.s. tot en met 27 mei 2003. (uitgezonderd schoolvakanties)

De kosten voor dit blok bedragen € 40,00 per persoon. Graag op 7 januari a.s. betalen.

Krc

Kapsalon Yvonne Bakker
Hooftlkade 14 Buinerveen
Euro's goedkoper 06-246ó33A3
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en

Meditatieyoga
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P eutersp eelzaul D e Meraskab outers
Het zal iedereen zijn opgevallen: aan één kant van dorpshuis De Viersprong bevinden zich ramen die
een andere uitstraling hebben dan de rest van het dorpshuis. Het hele jaar door zijn ze versierd, alnaar
gelang het jaargetijde en de thema's wisselen. In deze dorpskrant willen *. u 

".n 
krjkje achter deze ra-

men gunnen.

Waarom een peuterspeelzaal?
Sinds jaar en dag is peutersp eelzaal De Meraskabouters gevestigd in deze ruimte, die niet groot, maar
wel gezellig en functioneel ingericht is. "Wat gebeurt er nou zoal op zo'n peuterspeelzaal?;, zullen een
aantal mensen zich afirragen.
Allereerst moet dan gezegdworden dat de peuterspeelzaal geenvofin van kinderoppas is en dus niet
vergeleken kan worden met een kinderdagverblijf (ook wel crèche genoemd). Een-peuterspeelzaal speelt
een belangrijke rol voor peuters in het voorschoolse traject. Zo worden sociale vaardigheàen ontwik-
keld door samen met andere kinderen te spelen, zingen en dansen. De fijne motoriek die zich aan het
voÍnen is wordt gestimuleerd door speciáal daarvoór ontwikkelde speilêtjes, tekenen en knutselen. De
resultaten daarvan zijn voor iedereen te zien aan de rÉrnen, en bijvoorbeeld met Sint Maarten als de
prachtige lampionnen weer langs uw deur komen.
De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het vertellen en voorle zerrvanverhaaltjes in de kring. Dit
is vaak gekoppeld aan het eten en drinken van een gezond tussendoortje dat van huis wordt meegeno-
men.
Al deze dingen zijn erop gericht de stap naar de basisschool op 4-jarige leeftijd voor een peuter gemak-
kelrjker te maken' Zehebbennamelijk al geleerd hoe ze zich in.ón gto.p kunnen handhaven, dat op
'school' andere regels gelden dan thuis en wat het is om even stil te iin"nom naar een verhaaltje te luis-
teren.
Natuurlijk is er ook veel tijd en gelegenheid om gewoon lekker met elkaar te spelen, zowel binnen als
buiten.

Thema's
Het is bij De Merasksbouters gebruikelijk te werken met thema's. Zo hebben we ons in het afgelopen
jaarbeziggehouden met slapen, kikkers, vlinders en spinnen. Meestal zijn depeuters enkele weken be-
zigmet zo'n thema. Knutselen, verhalen en liedjes stáan in die periode in het teken daarvan. Aan het
eind van die tijd weten ze ook echt waar het orngaat en leggen op hun eigen manier verbanden. Dit kan
van de ouders overigens wel de nodige flexibiliteit in denken vragen. Die zijn er bijvoorbeeld niet direct
op ingericht dat iemand met buikpijn wel eens een vlinder zou kurmen *ordrn. oai is echter wel het ge-
val bij de rups uit het boek Rupsje Nooítgenoeg die op het punt staat te veranderen in een vlinder. Kijkt
u regelmatignaaï de ramen, u zult zo op de hoogte blijven van wat er op dat moment in de belangstel-
ling staat!

Organisatie
Peuterspeelzaal De Meraskabouters was tot voor kort een zelfstandige peuterspe elzaal.In 2000 is echter
de Stichting peuterspe elzalenBorger-odoorn in het leven g"ro.p"n. b áann zqnalle peuterspeelzalen uit
de gemeente samengevoegd. De Stichting is verantwoordaiSt rràor r.r, goede en proiessionèle aanpak
van het peuterspeelzaalwerk in de hele gemeente. Dat heeft nogal wat gJvolgen gènua vaor De Meras-
kabouters. Positief is dat de arbeidsvoorwaarden en --omstandigheden ioor. i. leidsters verbeterd zijn.
Zo zijn er bijvoorbeeld in november van dit jaar nieuwe meubels gekomen, waardoor de arbeidsomstan-
digheden zljn aangepast aan de normen in de ARBO-wetgeving, J. l.idrt.is hoeven niet meer te bukken
om de kinderen te helpen, maar de kinderen zittenop eenleilige manier wat hoger. Bovendien worden
de leidsters vervangen bij ziekte en krijgen r. mog.ii.lkheden tát bijscholing. Eiis daarmee meer aan-
dacht gekomen voor de professionele kwaliteit uan ttót peuterspeelzaalwerk in de gemeente.
Er zijn echter ook negatieve gevolgen van de fusie: de óuderbijdrage is niet langer inkomensafhankelijk,
zoals we dat wel gewend waren hier in Buinerveen , maat een vast Éedrag. BovJndien is de bijdrage aan-
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Hoe ging het op de Playbackshow???????

Op 1 november stond er een leuke groep "artiesten" klaar voor een optreden in de grote zaal van het
dorpshuis, Vooral de basisschooljeugd was goed vertegenwoordigd.
Juist daarom was het leuk om een aantaljuffen van de basisschool in het publiek te zien.
In een gezellige sfeer zagen we een bont gezelschap optreden, van K3 tot Atomic Kitten, Shakira, Sha-
nia Twain en heel veel anderen. In een mooi decor van schitterende cd's zag iedereen er op zijnlhaar
mooist uit. Het decor \À/as \.veer werk van ons vaste duo Janny Hoving en Kasper Peper, al weken voor
de playbackshow begon hadden zr1 de ideeën en spullen weer klaar liggen. Het resultaat verdient een da-

verend applaus.

De prijzen zijn op deze avond door de jury als volgt verdeeld:

Basisschooljeugd:

1 Marco en Sita

2 Shakira

3 Shania Twain

Marlieke Darwinkel en Sander Riensema

Eline de Vrieze

Rilana Blaak, Jente ter Keurs, Rieke Grooten.

Rianne Riensema, Mariët Hoving en Wianda.

Aniek \ilubbelso Janet Pol en Manon vd Veen

Merijn Smak

De groep voortgezet onderwijs en de volwassenen:

1 Atomic Kitten

2t<3

3 Avril Lavigne

Voor de liefhebbers ondeÍ ons: 31 oktober 2003 de volgende Playbackshow. !!!!!!!!!

Winnaars Playbackshow 2002
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Geachte leden van S.V. De Veenschutters

Hieronder treft u een overzicht aan van data van de 1't' deelcompetitie 2003. Deze competitie loopt
van januari tot en met juni.
"Wanneer: 

vrijdagavond
Tijd: vanaf 20.00 uur
Lokatie: in de grote zaalvan Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen

Schema eerste deelcompetitíe 2003 - Voor uw ugenda of op de kalender! !!
1. l0januari 7 4apnl
2. 24 januaÁ 8. 18 april
3. 7 februai 9. Zmei
4. 2l februan 10. 16 mei
5. 7 maart 11. 30 mei
6. 2l maart 12. 13 juni

Vergeet deze dataniet te noteren! Een overzicht van de tweede deelcompetitie zult u tijdig ontvangen.

Algemene gegevens
Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt: € 72,A0

De wedstrijd kost, inclusief kaarten en kogeltjes: € 7,00

Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten: € 0,15

Restitutie van contributie is niet mogelijk.

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 siot,
Neem vrienden, wiendinnen, buren en kennissen mee, zodat \Á'e er weer een leuke en een (ont)
spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaar$e schieten kan altijd op bovenge-
noemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je bent van harte welkom.
En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker dan winnen!

Met vriendelijke groet en tot ziens, Namens het bestuur,
Wubbe Kamies, Hoofdkade 12

9 524 PK Buinerveen tel (0599)2 127 26

DORPSHUIS ODE VIERSPRONG'

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardago etc.
Meer weten? Kom eens langs

Voor het aÍhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat.'Wachtruimte aanwezig
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(Vervolg van pagina 2 1)
. Zal knecht Harm (Arie van der Scheer) binnenkort wel leren lezen?
t Zijn de geruchten waar dat er nóg een onecht kind uit een huweiijk van Tinie bestaat?
e zu77en Roelie en Jans eikaar nog wel in de ogen kunnen kijken na al dit leed?
o Komt het ooit weer goed tussen de overige raadsleden van het dorp en het tweetal Kwant en Joesten?. Blijft de relatie tussen Hilbert en Lenie we1 zuiver?
Voor antwoorden op al deze lragen: kijk naar de volgende aflevering van 'Kind an huusl,

Over naar de beoordelingen van een deskundige jury:
Jan Wiekens: zette een prachtige buurman in het kwaad neer, enthousiast en goed in de tekst. Beweegt veel op het
toneel en laat de mensen veel piezier aan ziln karakter beleven.
Hans Marskamp: duidelijk een boer met een dubbele agenda. Leeft helemaal op bij het zien van zljn zg. dochter.
Vanaf die tijd moest er weer veel beloond worden. Heeft een leuke wisselwerking met Jan Wiekens.
Janny Hoving: had het niet makkelijk met zo'n eigenwijze man. Maar n'ie het laatst lacht lacht het best! Mars-
kamp mocht ztjnhandles dichtknijpen met zo'n modeme vïouw.
Gea Jansen: Moest wel héé1 diep door het stof om het nog weer goed te maken met haar man nadat bleek dat ook
zij zich niet heiemaal kuis had gedragen. Niet 1 maar 2 kushandjes u,erden van haar gewaagd. ....En dat terwijl ze
even daarvoor Jan nog met de bezemstokachtema zat!
Wim Bruil: was een perfecte zoon. Achter de meiden aan en veel droge humor ten beste geven: "Ik heb gister,n
op de kermis nog iene een klap op de kop gev'n!" "En wie dan?" Waarop het droge antwoord komt: o,Jut',.

Marian Darwinkel: Moest zich veel afgeiebber laten welgevallen van haar 'nieuwe' vader. De kleinste zaken
moesten volgens vader 'beloond worden' wat weer resulteerde in een dikke smok.
Erwin Rendering: de trouwe postbode met een oogje op de dochter r.an Berend en Geesie. Speelde een leuke rol
en was, wat mij betreft, te weinig op het toneel.
Anneke Plat: de moeder van Lenie. Had een kleine ro1 maar we1 een heei cruciale! Hier kreeg het verhaal het zo-
genaamde 'zout in de pap'!
Theresa Tiemes: speelde een lastige ro1, wel veel op het toneel maar r.aak op de achtergrond aanwezig. Speelde
dan ook nog steeds goed mee.
Arie van der Scheer: de ontewedenheid over zijn karig loon droop er vanaf. Speelde de onteweden knecht alsof
het zijn dagelijks werk was.

Kortom: een leuke, vlotte klucht door een enthousiaste groep gespeeid. Laat ik atsluiten met de meest gedurfde
'oneliner' van de avond. Een avond dre alveel ger,uld *a. *it zoenen en sh3rnen. Deze opmerking van fostbodeEdwin spande de kroon:
Na een drukke werkdag komt Edwin zijn wiendin even opzoeken achter de boerderij. Op haar rraag of het werk
erop ziï antwoordt de postbode:
"Ja hoor, ik heb weer alle gleuf,es gevuld.. ..,,
Nu weten we ook waarom het beroep van postbode, naast die van eerder genoemd raadsiid, zo populair is: de hele
dag gleufies wllen...'..Wat is er dan nog idealer dan een postbode die i-n zijn rrrle tr.ld raadslid is: De hele dag
gleufies wllen en 's avonds met een stuk in de kraag in de icroeg hangen. ....Het puiudrJ's bestaat.

Lammert Grooten

MAATSCHAP ELTING
Varkens- en biggenhandel

Noordershaat 16 Buinerveen
tel.212634 I 212898 I 212383
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UITNODIGING

NIEUWJAARSRECEPTIE 2OO3

Evenals vorige jaren wordt door de gezamenlijke verenigingen uit
Buinerveen en Nieuw Buinen tot de Mondenweg een

nieuwjaarsreceptie gehouden en wel op

ZATERDAG 11 JANUARI 2OO3

In het dorpshuis De Viersprong te Buinerveen

Alle inwoneÍs van bovengenoemd gebied en alle leden van de verschiilende verenigingen zijn
welkom vanaf 17.00 uur. De eerste twee consumpties van elke bezoeker w-orden aangeboden

door het verenigingsleven. De nieuwjaarsreceptie duurl tot ongeveer 19.00 uur.

Optreden winnaars Playback Show 2002

We hebben de winnaars van de Playback Show van 2A02 bereid
gevonden tijdens de nieuwjaarsreceptie nog eenrnaal het lied te

presenteren waarmee ze de Playback Show 2002 hebben
gewonnen.

Gratis suikerspin voor kinderen

Via Plaatgelijk Belang heeft de organisatie de hand weten te
leggen op een suikerspinmachine. Aan de kinderen die de

nieuwjaarsreceptie bezoeken zal d,an ook een (gratis) suikerspin
worden aangeboden.

Mensen die vervoerproblemen hebben kunnen contact opnemen
mef het dorpshuis. De organisatie zal dan proberen het probleem

op te lossen


