Jaargang 11 Nummer 6

December 2003

Playbackshow groot succes
Vrijdag 31 oktober half zeven,
de zaal begint al te vullen. De
tafels zijn erg handig geplaatst
zodat er genoeg mensen konden
genieten van dit spektakel. Al
gauw is de zaal vol. En niet alleen ouders en grootouders van
kinderen die mee doen. Heel de
buurt loopt uit! Er zijn dan ook
26 deelnemende acts. Bij de
voorinschrijving waren er 31
maar helaas waren er een paar
afzeggingen. We vroegen ons
dan ook af of dit allemaal wel
op een avond kon. Om half acht
gingen we van start met de winnaars van vorig jaar Sander en

Marlike. Ondanks dat ze heel
goed hun best deden mochten
ze de wisselbeker niet mee naar
huis nemen.Heel wat artiesten
hebben het podium betreden;
van Silvia tot Spice Girls, te
veel om allemaal op te noemen.
Bij de jeugd heeft uiteindelijk
gewonnen Amber Vos met
“Summer is over again” van
Hind, tweede werden Sanne
Tent, Juliette Coors en Roobin
Dijkstra met “Chihuahua” van
Chihuahua en derde werd Joey
Kremer met “Je zit op rozen”
van Marco Borsato. Na een
pauze en de prijsuitreiking voor
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de “kleine” artiesten is het programma hervat voor de groteren van het voortgezet onderwijs. Hier wonnen Mariet Hoving, Rianne Riensema en Merijn Smak met “Round, round”
van de Sugababes, tweede werd
Nikki Vos met “Kiss, kiss” van
Holy Valance en derde werd
Eline de Vrieze met “Just be
happy” van Marike. Na weer
een pauze was het de beurt aan
volwassenen. Er waren dit jaar
4 acts die met vol enthousiasme
opgevoerd werden. Martin en
Maryska Kremmer wonnen met
“Paridise by the dashboard
light” van Meat love. Een terecht winnend duo, met een act
die de tent op z’n kop zet(Vervolg op pagina 3)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten staan
gepland voor 2003:
05 feb.

Vrouwencafe
Aanvan 20.00 uur

DATUM VOLGENDE EDITIE
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant
in 2004 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdkade 4,
Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie streeft er naar om
zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk
altijd kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!

Nummer 1 februari 2004
Inleveren woensdag 4 februari
Verschijning: 16 februari - 21 februari

brammes@hetnet.nl
Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op met
de activiteitencommissie.

Jeugdwerk
Voor alle kinderen uit Buinerveen en Nieuw-Buinen die op de basis school zitten.
30 Januari
28 Februari
7 April
uur
25 Juni

Disco kosten €1,00 groep 3 t/m 5 19.00-20.15 uur
groep 6 t/m 8 20.30-21.45 uur
Carnaval kosten €1,50 groep 1 t/m 8 14.30-16.00 uur
Paas/lente knutsel opgeven voor 24 Maart €1,50
groep 1 t/m 4 13.30-15.00 uur groep 5 t/m 8 15.15-16.45
Eindfeest opgeven voor 11 Juni nadere informatie volgt

opgeven bij: Lina Gelijk tel: 212346
Ina Blaak tel: 212981
Meitje Ottens tel: 212864
Hanneke Lutjes tel: 212944

Dorpskrant Buinerveen
(Vervolg van pagina 1)

te.Tweede werden Hanneke
Lutjes en Nelleke Vos met “It`s
the first time” van Lois lane en
derde Janny Hoving, Menzo
Bos, Sandra Pols en Geertje
Boekholt met een Medley van
Bonny M. Door het doordravende enthousiasme van de
groep sloeg af en toe de CD
over, maar zij gingen onverstoord verder. Complimenten,
ook voor de kostuums.
De jury had een hele zware
avond want iedereen deed zijn/
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haar best en alles zag er goed
uit. Maar er moet toch gekozen
worden. Er is gelet op het playbacken, bewegingen en natuurlijk de uitstraling. En dat van
zoveel groepen! De jury was
echter voorbereid, er was door
de jury van te voren wat huiswerk gedaan door naar verschillende pop-programma`s te
kijken en zelfs op internet te
zoeken,want niet alle artiesten
waren even bekend.Iedereen
heeft heel erg zijn best gedaan
om er een geslaagde avond van

te maken. De kleding en de make
-up zag er bij iedereen goed uit.
De muziek en het decor waren
zoals ieder jaar weer goed voor
elkaar. Al met al een geslaagde
avond voor iedereen.
Of je nou wel of niet gewonnen
hebt, iedereen mag zich een winnaar noemen. Ik reken erop dat
het volgend jaar weer zo`n groot
feest word.
Namens jeugdwerk Buinerveen
Inge van Buuren.

Pagina 4

Dorpskrant Buinerveen

Ook aan huis verkoop

KERSTACTIE
Peuterspeelzaal De Meraskabouters organiseert in december
voor de tweede keer een kerstactie, dit jaar in samenwerking met
bakkerij Timmer uit Gasselte.
Wat?
Wij bieden u de mogelijkheid om uit het assortiment van bakkerij
Timmer een aantal lekkernijen te bestellen zoals een kerststol, een
schwarzwalderkirsch stol, kerstkransjes en natuurlijk weer de kinderpakketjes met daarin kerstboombroodjes, kerstkransjes en een chocolade-kerstmannetje. Alles wordt door ons bij u aan huis afgeleverd, dus u hoeft niet in de rij te staan of
met tassen brood te slepen.
Hoe en wanneer?
Op 12 of 13 december ontvangt u van ons een bestelformulier. Dit kunt u invullen en op 15 of 16 december wordt het door ons weer opgehaald. Graag zouden we dan bij die gelegenheid ook het te betalen
bedrag ontvangen. We kunnen dan op zaterdag 20 december de bestellingen zonder onderbrekingen
afleveren. Mocht u ons bezoek onverhoopt missen, dan kan het formulier ook worden ingeleverd bij de
peuterspeelzaal op dinsdagavond 16 december. Vanaf 20.00 uur zijn we daar aanwezig.
Waarom?
De laatste jaren is voor onze peuterspeelzaal de subsidie van de gemeente drastisch teruggelopen, waardoor wij zonder inkomsten uit acties de peuters niet meer voldoende materialen kunnen bieden om te
knutselen, tekenen, enz. Daarom vragen we uw hulp, en met deze actie denken we een manier te hebben
gevonden die niet alleen ons, maar ook u voordelen biedt.
Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!

Dorpskrant Buinerveen
NIEUWS VAN
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OBS 75

Kleine huishoudelijke apparaten, die oud en stuk zijn, kunnen op school worden ingeleverd.
Ze moeten passen in een boodschappentas en verwijderd zijn van o.a. batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet. Lever zoveel mogelijk in, dan kan het ons een computer opleveren!
Denkt U ook nog aan lege batterijen?
Deze zijn al heel veel ingeleverd, maar we kunnen nog steeds batterijen gebruiken.
Er staat een ton bij de ingang in de school.
Ook kunt U, als de school is gesloten, de batterijen brengen naar Dorpshuis De Viersprong, waar een
bak staat, waar U ze in kunt doen.
Sinterklaas zal op 5 december weer op een spectaculaire manier een bezoek brengen aan onze school.
Natuurlijk is hij vergezeld van zijn Pieten.
De kinderen van 0 tot 4 jaar zijn ook welkom om Sinterklaas een handje te geven of een liedje voor hem
te zingen.
Met zijn allen gaan de leerlingen en de leerkrachten, geassisteerd door de Ouderraad- en Medezeggenschapsraadleden, de kerstmaaltijd op school gebruiken.
Al twee jaar gebeurt dit in de vorm van een warme maaltijd. De leerlingen van elke klas stellen zelf het
menu samen en de ouders tekenen in voor wat zij willen maken voor deze maaltijd. Het is een heel
sfeervol gebeuren.
Onze school doet ook weer mee aan de zaalvoetbalscholencompetitie.
Deze vindt plaats in Sporthal De Splitting in Nieuw Buinen op maandag 22 en
dinsdag 23 december. Iedereen is van harte welkom om onze school aan te moedigen.
Het oud papier wordt nu weer door 2 auto’s, zoals in het verleden ook met de gemeente was afgesproken, op de 2e zaterdag van de maand opgehaald.
Dit vindt plaats van 8.30 tot + 10.15 uur.
Namens de Ouderraad van OBS 75, Ina Habing.
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DEGELIJK EN
ONDEUGEND TEGELIJK:
Henk de Vries:
25 jaar bij de Post
Receptie
Postbode in Nieuw-Buinen, al
vele jaren in die kern een bekend gezicht. Vrijwel dagelijks
in beeld, krullenbol, lage fiets
met grote tassen, en meestal
hartstikke vrolijk. Voor TPG (=
de Post) een degelijke bezorger,
voor de mensen in NieuwBuinen een vijftiger waarop je
kunt rekenen. Onlangs vierde
Henk zijn 25 jarig ambtsjubileum. Het TPG – kantoor Stadskanaal bood hem ’n receptie
aan. Dat werd een leuke bijeenkomst, onder meer door het feit
dat tal van collega’s van Henk
geen blad voor de mond namen
als het over het doen en laten
van Henk ging. Bij mij ontstond toch even het beeld van
een creatieve rakker, die met
een snoet van opperste degelijkheid zijn collega’s af en toe
flink bij de neus kon nemen.
Het officiële deel
Henk en zijn vrouw werden op
enig moment (’s middags 1 november 2003) door de teamcoach toegesproken. Daarbij
werd zijn inzet voor de Post
belicht en daarin kwamen tal
van goede eigenschappen aan
bod: Efficiënt, betrouwbaar,
degelijk, hulpvaardig, vriendelijk en altijd ‘in’ voor een
praatje. Zijn chef wist te vertellen dat het soms een heksenketel kan zijn in het postkantoor,
dan moeten als het ware alle
zeilen bij gezet worden. Waar
de hulp vandaan moet worden
gehaald, dat kan niet schelen,
zo schijnt Henk in dat soort
omstandigheden hardop om

Dorpskrant Buinerveen
zich heen te roepen. “Waar blijven die extra handjes toch ?”, is
de traditioneel geworden hartenkreet, die steevast door Henk
wordt gelanceerd. Niet zo’n gek
idee van diens chef om in die
zin een geschenk aan te bieden.
Henk ontving een fraaie houten
standaard met daarin verankerd
een tweetal z.g.
“ruggenkrabbers”, als symbool
voor de veel gevraagde extra
handjes. Door de aanwezige
collega’s kon deze grappige
verrassing best gewaardeerd
worden. Henk zelf vond ‘m ook
recht voor z’n raap, kon er om
lachen, maar had de toespeling
misschien nog veel liever zelf
bedacht. Een serieus cadeau
volgde, een ouderwetse PTTPost slip-over, die al jaren uit
de collectie is. Overigens bleek
de jubilaris al lange tijd op zoek
naar zo’n exemplaar, hij houdt
er niet van om in zijn blote bretels te lopen, ook niet in de zomer. Dan biedt een trui zonder
mouwen uitkomst. Als extra
service voor Henk is op profes-

sionele wijze zijn naam in de
slip-over geweven. Een fraai
geschenk, zonder twijfel. Nadat
tenslotte de teamcoach had
aangegeven dat de gratificatie
onderweg was naar het gironummer van de familie De
Vries, bleek het tijd om wat informeler op het feestje in te
spelen.
Het minder officiële deel
En dan komen de verhalen los.
Henk die op een winterse avond
een postauto de sloot in jaagt,
de vrije tijd klompenhandel,
samen met Tjasso Kuiper, en
die hout blijkt te snijden, maar
ook de inkoop en verkoop van
spullen die Henk langs de route
aangeboden ziet. Zo zijn er in
de loop van de tijd al heel wat
bloembakken, vuilnisemmers
en fietsen op legale wijze van
eigenaar verwisseld. De grijpstuiver die er aan over werd
gehouden, ging meestal in de
huishoudpot of het bleek een
welkome bijdrage in de kosten
van Henk’s liefhebberij, de

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603
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vetten. Het zal ook niet bij één
keer zijn gebleven dat hij een
smal stripje plakband op de glazen bevestigt. Dat zie je
meteen, maar je herkent het pas
later. Sommige collega’s, zo
werd verteld, zijn best een tijdje
bezig om te ontdekken dat het
zicht wordt gehinderd door een
pietepeuterig strookje cellotape.
En dát is dan de lol van het plagerijtje.

hengelsport.
Lachen, gieren en brullen als de
verhalen los komen over de plagerijtjes van Henk. Geen collega, geen baas, die er aan ontkomt. Zonder aanzien des persoon worden ze allemaal wel
eens onderworpen aan zijn
geintjes. De meesten van TPG
Stadskanaal kennen de aanpak
van Henk maar al te goed, maar
toch, ze trappen er elke keer
weer met beide benen in. Niet
om de lezers op ideeën te helpen, maar ik wil toch vertellen
om wat voor grappologische
stunts het dan gaat. Soms zijn
ze heel onschuldig, maar voor
het ‘moment suprème’ heel lastig: Leg je even je leesbril opzij
én je let even niet op; Zodra je
die broodnodige verrekijker
weer op je neus hebt, dan kijk
je door matglas. Nou, dan heeft
Henk weer kans gezien om het
z.g. onbewaakte ogenblik te
gebruiken om de glazen in te

Maar de creativiteit van Henk
gaat verder. Bij het koffiedrinken blijkt het kopje muurvast
aan het schoteltje te zitten en
ook bekertjes blijken in een
mum van tijd aan een tafel vast
te plakken. Kan ook aan het
tafelkleed; Wie dan de plakbeker oppakt, die bezorgt de overige tafelgenoten een nat pak.
Vieze vingers heb je ook maar
zo. Margarine op de achterkant
van een deurklink. Het handvat
van een fietsstuur kun je zo ook
van een smeerlaagje voorzien.
Neem van me aan: Fietsende
postbezorgers zitten daar echt
niet op te wachten.
Henk kan het voorbereidende
werk een stuk rustiger doen als
er echt niemand in de buurt is.
Voorbeelden ? Hij naait de binnenvoering van een jack zó
dicht, dat je de mouwen de eerste uren niet kunt vinden. Ook
’n jas op een kledinghaakje kan
ook op ‘n bijzondere wijze
vastgeknoopt worden; Als
Henk ermee aan de gang geweest is, dan heeft de eigenaar
heel wat minuten nodig om zijn
eigendom los te prutselen (=
samentrekking van prutsen en
frutselen, Jaap Kwak gaat even
naar de WC !). Voor een postbode die snel de baan op wil,
zijn deze grapjes soms een regelrechte ramp, ze kosten onno-

dig veel tijd en ’n enkele keer
zijn ze hoogst irritant. Wat
denk je van je postfiets die tijdelijk op het dak van de stalling
is geparkeerd, je auto die net
niet lenig genoeg is om over
een stapel bakstenen te rijden,
of aangesproken worden voor
een dikke scheet terwijl je zeker
weet daar part noch deel aan te
hebben. Henk kijkt in het rond
als ‘Jantje Onschuld’ , terwijl je
er zo goed als zeker van bent
dat er toch een luchtje aan zit.

Hij mag blijven !
De laatst bekende hindernis is
genomen door een collega die
nauwelijks kon verstaan wat er
via de telefoon in diens oor terecht moest komen. Het duurde
allemaal even voor dat die collega door had dat het speakertje
heel vernuftig en bijna onzichtbaar was afgeplakt. Dat
‘ongehoorde’ ongemak werd
pas ontdekt nadat eerst de batterijen waren vervangen of opgeladen. Heel ondeugend allemaal, maar net zo creatief als
degelijk. Tijdens die receptiegesprekken in de kantine hoor
je dat allemaal, Henk gaat stevig over de tong, echter
niemand die negatief reageert
of die de geintjes van de jubilaris veroordeelt. Niet gezegd dat
de baas niet af en toe een beetje
rust in de tent praat; Zolang er
maar niet met kokende rookworsten wordt gesmeten of ’n
hete gehaktbal op je voorhoofd
wordt gezet. Ik verneem dat
Henk de Vries zijn volgende
jubileum ook bij TPG Post, en
ook in Stadskanaal mag vieren.
Dus we zien: Een beetje afzien,
daar zitten ze in Stadskanaal
niet mee !
Martin Snapper
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In de vorige Dorpskrant stond een kleine oproep aan nieuwe bewoners zichzelf voor te stellen. Tenslotte wonen we in een dorp waar iedereen iedereen kent, al was het maar omdat de Dorpskrant gelezen
wordt. Melissa van der Spek van de Zuiderdiep 105 heeft in elk geval de pen ter hand genomen om
zichzelf voor te stellen.
In de etalage?
Ik bedenk me dat we hier alweer bijna 1 jaar wonen, dus
misschien toch aan de dans
kunnen ontspringen. Maar ok,
als dit ‘leeft’, wie ben ik dan
om de winkel te sluiten?
Sinds december 2002 wonen
wij, (Hans(33), Melissa(31),
Sam(9), Milou(7) en Koen(5)),
op zuiderdiep 105 in Nieuw
Buinen. Menigeen heeft ondertussen onze neuzen gezien en
daarvan niet kunnen aflezen
waar wij ‘vandaan’ kwamen.
Voordat we naar Nieuw Buinen
kwamen hebben we een roerig
jaar gehad. Waarin we ruim een

half jaar in Australië verbleven
en een paar maanden in Zutphen vertoefden. Oorspronkelijk
komen we uit Wijk bij Duurstede, een plaatsje in het midden
van het land. We zijn naar hier
gekomen, omdat we de betaalbare rust een ruimte zochten.
Letterlijk met de kaart op
schoot hebben we eerst een
school voor de kids gezocht.
Die hadden al zoveel wisselingen meegemaakt, dat we ze niet
weer aan een nieuwe schooltype wilden laten wennen. Met
een school in Borger zijn we op
zoek gegaan naar werk een
woonruimte in de omgeving en

die wondersnel gevonden. Binnen een week had Hans werk
gevonden in Emmen en dit fijne
huis in dit mooie dorp. Dat
snelle beslissingen vaak de beste zijn is eigenlijk ons levensmotto geworden we wonen en
leven hier dan ook naar volle
tevredenheid. En willen na de
eerste drukte van de verbouwing jullie allemaal hierbij een
hand toesteken en alvast een
fijne kerst toewensen ( zo, dat
scheelt weer een paar kaartjes,
haha)
Melissa van der Spek

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en emailadressen 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, voorz, tel 0599-…. Email:
Gerbrand Plat, secr, tel 0599-212698, email: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penn, tel 0599-2…, email:
Wim Bruil, tel 0599-2……., email: …..
Hillechinus Plat, tel: 0599-2….., hilann@hetnet.nl
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Zoals het vroeger was...…
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal)

Dit is een opname van rond 1940 van het postkantoor aan het Noorderdiep in Nieuw Buinen. In Borger
is een zelfde postkantoor gebouwd. In Nieuw Buinen wordt hij nu bewoond door de fam. Haak.

Dit is een oude opname van Villa Flora aan het Zuiderdiep in Nieuw Buinen. Dit pand was van J.H.
Thone , zoon van de stichter van de eerste glasfabriek. Boven in de voorgevel staat het beeld van de
Godin Flora.
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NBvP, Vrouwen van Nu
afdeling Buinerveen

stuk taart werd er heel wat afgekletst.

15 oktober was het de beurt aan
het eendagsbestuur om de
avond te organiseren.
Stichting Hulphond Nederland
gaf een lezing en een demonstratie. Hierover meer verder in
deze Dorpskrant.

Op onze volgende afdelingsbijeenkomst was Harry Loorbach
te gast. Hij werkt bij Hendrik
Kokstichting in Rolde. Dit is
een tehuis voor blinde en
slechtziende mensen.
Harry Loorbach vertelde ons
van alles over staar en andere
oogproblemen.
Ook liet hij ons verschillende
hulpmiddelen zien; van een
sprekend horloge tot en met een
koortsthermometer die meldt
hoeveel graden hij aangeeft. Er
zijn vergrote kaartenspellen te
verkrijgen, evenals een uitvergrote kalender. Op een daisyspeler kunnen CD-ROM’s worden gehoord met gesproken
boeken, tijdschriften enz. Deze
spelers worden vergoed door
het ziekenfonds.

Ons museumgroepje is naar
Drenthe’s Veste in Coevorden
geweest, waar ze een heel interessante rondleiding hebben
gehad.
Ook is er een najaarsfair op 25
oktober geweest, waar van alles
voor een habbekrats te koop
was. Er werden boeken, gipsen
beelden, zelfgemaakte kaarten,
kantoorspullen, huishoudelijke
spullen, planten, enz. verkocht.
Onder het genot van een kop
thee of koffie met een heerlijk

Op 18 november gaan we op
excursie naar de Gasunie in
Groningen.
Daar zullen we worden rondgeleid door het gebouw.
Op 25 november is er een doemorgen, waar we o.l.v. Jantje
Poelman en Janna Naayer
kerstkaarten gaan maken.
Tot slot houden we onze kerstavond op 17 december.
De jaarvergadering houden we
op 21 januari 2004. Op deze
avond komen Marius en Ilse
Kwaak uit Buinerveen vertellen
over hun leven in het buitenland. Marius was daar als landbouwattache afgevaardigd.
Namens NBvP,
Vrouwen van Nu,
Ina Habing.
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Pagina 11

Spokentocht 2003
Volle maan.
Geritsel van takjes en bladeren.
Sluipt daar iets?
Houd de adem in en stik niet…
Het was een (bijna) perfecte
avond voor een heerlijk avondje griezelen en deze keer niet
voor de buis maar het was:
SPOKENTOCHT IN BUINERVEEN!!!!
Na een periode van een lange
voorbereiding was het voor de
Griezelorganisatoren eindelijk
aangebroken: de lang verwachte Spokentocht in het bos van
Buinerveen. In totaal deden er
zo’n 90 mensen mee aan deze
populaire activiteit (92 om precies te zijn). Over het aantal dat
heelhuids is teruggekeerd is het
gissen; waar gehakt wordt vallen spaanders….Maar ach, er
kwamen er genoeg terug om het
Dorpshuis nog een griezellige
sfeer te geven.
De deelnemers werden deze
avond ontvangen in het Dorpshuis en ontvingen een vragenlijst + instructie: “U moet
straks naar het schoolplein lopen, aan het eind van het
schoolplein wordt u passend
ontvangen. De lijst moet mee
want daar moeten de antwoorden worden genoteerd van de
vragen die u onderweg tegenkomt.” Met deze boodschap
werd iedereen het bos ingestuurd. Vóórdat het bos werd
betreden werden de groepen
eerst ontvangen in een prachtig
ingericht vertellershol alwaar
een alwetende verteller ons
waarschuwde voor de licht aangebrande
‘Aardkorstpiepeltjes’ : ze hou-

den niet van lawaai, niet van
licht, niet van drukte, niet
van….. Een hele lijst werd opgenoemd waar wij rekening
mee dienden te houden. We
dachten eerst dat we de Borgerhof in werden gestuurd maar
het bleek toch gewoon het bos
te worden, ook goed. Tijdens de
prachtige vertelling werd het
verhaal opgeluisterd met
‘special effects’: schitterend!
Na deze warming-up werd het
menens: gewapend met stormlantaarn werden de groepen losgelaten in het bos en kon het
grote avontuur beginnen. Natuurlijk werd er in de groep
driftig gespeculeerd over wié
we zouden aantreffen, wáár
zouden ze zitten en wánneer, o
wanneer zou het écht beginnen?
Na wat omzwervingen moest er
onder netten worden doorgelopen en ja hoor, de eerste schrik

was binnen! Vlak achter het net
lag perfect gecamoufleerd ons
eerste spook gewapend met een
soort brandblusser die hij op
enkelhoogte liet afgaan. Gegil
en gelach in de groep. Daarna
werden er toch wat strategischer posities ingenomen:
steeds meer wilden in het midden van de groep lopen en beslist niet achteraan! Vanaf onze
eerste ontmoeting met deze
boosdoener was het hek van de
dam: vallende zinken emmers
met ratelende kettingen, spoken
die ons afleidden terwijl er een
maniak met kettingzaag ons
overviel (we waanden ons even
in de ‘Texas chainsaw’-film).
Een wit wief die ons in een macaber uitziende Pipo-wagen
loodste. Een clownswagen op
een spokentocht? Dat kon maar
1 ding betekenen: Pennywise
de clown uit ‘IT’ van Stephen
King…. In de Pipo-lijkwagen
lag een heus lijk opgebaard!
Gelukkig geen Pennywise….
Met de ruggen langs de wand
betraden we deze macabere
ruimte en waar we zo bang
voor waren gebeurde….Het lijk
veerde omhoog met een luide
brul. Wij brulden van schrik
terug. Tot overmaat van ramp
bleek er ook nog een of andere
zombie onder de baar te zitten
die met een perfecte timing een
van ons in de gevoelige kuitjes
kneep. Weer gebrul alom!
Schichtig achteromkijkend ver(Vervolg op pagina 12)
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lieten we deze plek des verderfs
en onder de melancholische
klanken van Ennio Morricone
verlieten we dit prachtig onderdeel. Om vervolgens meteen
door een nauwe gang van donker plastic te worden geloodst.
De schrik van de monsters was
hier zo groot dat een van de
deelnemers op het matrasje
voor de uitgang tegen de vlakte
ging. Hysterisch gelach in de
griezelgang. Na al deze beproevingen werden we onderweg
nog 2x lastig gevallen door
monsterlijke monsters tot we
uiteindelijk naar de visvijver
werden geloodst. Met een stijlvol entree kwamen we in de
kantine van de ijsclub alwaar 2
gnomen ons drie dozen lieten
openen. Het openen ging niet
van harte maar goed we wilden
de gnomentoorn ook niet over
ons afroepen…In de 1e doos zat
een vraag, dat viel dus mee. In
de 2e doos bevonden zich echte
muizen met daarboven heerlijke
snoepjes. Is ook te doen. Maar
toen. Tja, de 3e doos…. En
waar we bang voor waren gebeurde: met het openen van de
3e doos kwam er een varkenskop tevoorschijn!! Na deze
laatste schrik mochten we eindelijk koers zetten naar het o zo
vertrouwde Dorpshuis. De meegebrachte verschoningen bleven gelukkig ongebruikt! Tijd
voor een heerlijk bakkie snert
(gemaakt, hoopten we, van het
zwijn van de 3e doos..) en even
lekker napraten met de andere
slachtoffers.
Een heerlijk avondje uit dankzij
de inspanningen van velen. En
dat voor maar € 3,00 per persoon, waar is dat tegenwoordig
nog mogelijk?
Lammert Grooten

Dorpskrant Buinerveen

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

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag vanaf 16.00 uur geopend
Met om 21.00 uur live muziek in de achterzaal.
De muziek is dan (van) OKÉ
Oudejaarsdag om 18.00 uur gesloten, om 00.30 wederom geopend
om met elkaar het nieuwe jaar te verwelkomen.

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

Dorpskrant Buinerveen
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UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE 2004
Evenals vorige jaren wordt door de gezamenlijke verenigingen uit Buinerveen en
Nieuw Buinen tot de Mondenweg een nieuwjaarsreceptie gehouden en wel op:
ZATERDAG 3 JANUARI 2004

In dorpshuis “De Viersprong” te Buinerveen
Alle inwoners van bovengenoemd gebied en alle leden van de verschillende
verenigingen zijn welkom vanaf 17.00 uur.
De eerste twee consumpties van elke bezoeker worden aangeboden door het
verenigingsleven. De nieuwjaarsreceptie duurt tot ongeveer 19.00
uur.

Optreden winnaars Playback Show 2003

We hebben de winnaars van de Playback Show van 2003 bereid gevonden tijdens de nieuwjaarsreceptie nog eenmaal het lied te presenteren waarmee ze
de Playback Show 2003 hebben gewonnen.

Gratis suikerspin voor kinderen
Via Plaatselijk Belang heeft de organisatie de hand weten te leggen op een
suikerspinmachine. Aan de kinderen die de nieuwjaarsreceptie bezoeken
zal dan ook een (gratis) suikerspin worden aangeboden.

Mensen die vervoerproblemen hebben kunnen
contact opnemen met het dorpshuis.
De organisatie zal dan proberen het probleem voor u op te lossen
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen

Aktiviteitenlijst V.V. Buinerveen
13-12-2003
BBC D1 – Nieuw Buinen D2 zaalvoetbal
12:30 uur
13-12-2003
Musselkanaal D1 – BBC D1 zaalvoetbal
13:36 uur
13-12-2003
BBC E1 – Stadskanaal E4 zaalvoetbal
09:00 uur
13-12-2003
Nieuw Buinen E3 – BBC E1 zaalvoetbal
10:00 uur
25-12-2003
Kerst-kaarten en –sjoelen
11-01-2004
Westerbroek 1 – Buinerveen 1 vriendschappelijk
14:00 uur
18-01-2004
Buinerveen 1 – KSC 1 vriendschappelijk
14:00 uur
25-01-2004
Borgercompagnie 1 – Buinerveen 1 vriendschappelijk
01-02-2004
Buinerveen 1 – Wildervank 1 vriendschappelijk
internet homepage v.v. Buinerveen: http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen

Buinerveen 1 in nieuw outfit
Het eerste elftal van de VV Buinerveen is door hoofdsponsor Onrust uit Drouwenermond in een nieuw
outfit gestoken. Uit het feit dat ze momenteel aan kop gaan en 2 november j.l. de eerste periode binnenhaalden. Dus een zeer tevreden team.

Dorpskrant Buinerveen
Van de bestuurstafel
Het bestuur van het dorpshuis
heeft met het oog op de brandvoorschriften een ontruimingsplan opgesteld en dat ook in het
dorpshuis duidelijk zichtbaar
opgehangen. Enerzijds natuurlijk omdat het een wettelijk
voorschrift betreft; zonder ontruimingsplan krijg je geen gebruiksvergunning van de brandweer maar anderzijds ook omdat het bestuur het belang ervan
wel degelijk inziet. Als u in het
dorpshuis komt let dan eens op
dit ontruimingsplan en kijk er
eens naar…..
Verder heeft het bestuur besloten om het abonnement op het
Dagblad van het Noorden op te
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zeggen en daarvoor in de plaats
een abonnement te nemen op
een leesportefeuille. Het bestuur meent dat een leesportefeuille meer tegemoet komt aan
de wensen van de bezoekers.
Een goed bericht voor het bestuur was afkomstig van beheerdersfamilie Timmermans.
Roelof is namelijk onlangs geslaagd voor het horeca vakdiploma, waardoor de papieren,
nodig om een dorpshuis als het
onze te mogen runnen, nu in
orde zijn.
Aandacht is er nog steeds voor
een aantal zaken die verbeterd
kunnen worden aan het gebouw. Zo zijn we nog bezig aan
de vloer van de grote zaal. De
oude spijkers zijn allemaal

weggedreveld zodat de vloer nu
glad geschuurd kan worden en
opnieuw gelakt. Dit zal in januari a.s. gebeuren.
Tenslotte is er de nodige tijd
besteedt aan de voorbereiding
van de nieuwjaarsreceptie in
januari 2004. Het bestuur hoopt
op een goede opkomst door de
receptie niet op een zondag
maar op een zaterdagnamiddag
te houden. Van deze receptie
zult u nog wel meer horen.
Interesse gekregen in het bestuurswerk? Meld u aan bij het
bestuur en dan zien we wel wat
er mogelijk is.
G. Plat , secretaris.

Aan alle dames van Buinerveen / Nieuw-Buinen,

Lijkt jou dat nou ook zo leuk?
Wanneer: elke dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur
Waar: in het gymlokaal bij OBS 75
Wie: de lessen worden verzorgd door Thea Pot
Je lekker een uurtje in het zweet werken, lekker moe maar toch vol energie thuiskomen?
Bewegen op Muziek is een mengeling van aerobics, jazz- en streetdance,
zonder al te ingewikkelde pasjes op swingende muziek.
En: het maakt niet uit of je nu twintig, dertig, veertig of vijftig bent; het plezier staat
voorop.
Een nieuwe blok lessen start op 6 januari 2004.
Ben je nieuwsgierig? Kom eens langs om een proefles te nemen de 6e januari en neem je
vriendin of buurvrouw mee!
Tot ziens,
De dames van Bewegen op Muziek
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Geachte leden van
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S.V. De Veenschutters,

Hieronder treft u een overzicht aan van data van de competitie 2004. Deze competitie loopt van januari
tot en met december.
Wanneer: vrijdagavond
Tijd:
vanaf 20.00 uur
Lokatie: in de grote zaal (achterzaal) van Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen

Schema gehele competitie 2004 – Voor uw agenda of op de kalender!!!
1.
9 januari
2.
23 januari
3.
6 februari
4.
20 februari
5.
5 maart
6.
19 maart
7.
2 april
8.
16 april
9.
7 mei
10.
21 mei
11.
4 juni
12.
18 juni
Zomerstop

Algemene gegevens

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

13 augustus
27 augustus
10 september
24 september
8 oktober
22 oktober
5 november
19 november

Feestelijke afsluiting:
26 november 2004
in de kleine zaal
(door het vervallen van zaalhuur, zijn lidmaatschap- en wedstrijdbedrag aangepast)

Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt:
€ 15,--.
De wedstrijd kost, inclusief kaarten en kogeltjes: € 10,--.
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 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!
Met vriendelijk groet en tot ziens,
Namens het bestuur,
Wubbe Kamies
Hoofdkade 12
9524 PK Buinerveen
0599-212726

Dorpskrant Buinerveen
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UITSLAGEN - 2e deelcompetitie - SV De Veenschutters
Klasse

Naam

Gemiddeld schot

H
H
H

1e Jochum Lokken - tevens competitiewinnaar 2003
2e Wubbe Kamies
3e Kasper Peper

11,863
11,707
11,367

A
A
A

1e Willem Heidekamp
2e Anne Mulder
3e Lambert Pepping

11,289
11,092
10,817

B

1e Marius Kwaak

10,651

Dames 1e Ilse Kwaak
Jeugd
Jeugd
Jeugd

9,767

1e Jeroen Boelens
2e Roy Pepping
3eArjan Hilbolling

11,693
11,543
10,333

Rusthuus Snoek van achter
de coulissen.
Het is 30 november. De eerste
uitvoering zit er op. We hebben
het weer (net) gered.
Om een indruk te geven wat
onze voorbereiding was volgt
hieronder een korte blik achter
de schermen.
Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk

Noorderdiep 140
Nieuw Buinen
Dames-, heren– en kinderkleding

Ook in grote maten!

De repetities startten eind augustus. Iedereen heeft dan het
idee (en dat is natuurlijk ook
zo) dat de laatste week van november nog heel ver weg is.
Zoals gewoonlijk wordt er gestart met het eerste bedrijf; ook
onze eerste echte kennismaking
met het stuk. “Er gebeurt wel
heel veel in”. “Wat een actie
allemaal” en “Dit moet goed
uitgespeeld worden” waren enkele kreten die direct in het begin al klonken.
Vele repetities en veel lol later
is het plotseling 24 november.
De laatste gewone repetitie.
Potverdorie zaterdag moeten
(Vervolg op pagina 18)
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we er al staan. Er moet nog van
alles geregeld worden: “Hoe
doen we het met die knal en
flits aan het slot ?”, “Wie zit er
bij de deur? “, “Haal jij prijzen
voor de verloting ?”.
Vrijdags generale voor de
jeugd. De opkomst was niet bar
groot maar dat mag de pret niet
drukken. O, jee het snoer van
de toneeltelefoon is stukgetrokken. Gerepareerd, doet dat ding

het nog niet. Ligt het dan toch
ook aan het toestel? Gelukkig is
Casper onze ‘reddende engel’
en komt met een ander toestel
op de proppen.
Na afloop van de generale is
iedereen redelijk tevreden, inclusief de regisseuse en dat is
niet onbelangrijk.
Dan zaterdag. Iedere speler
leeft heel anders naar de avond
toe. De één denkt de hele dag
aan niets anders dan het toneel
en krijgt die dag nauwelijks een
hap naar binnen. De ander is
die vrije zaterdag zo druk met
van alles en nog wat dat hij er
niet eens aan toekomt het stuk
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nog een keer over te kijken,
hoewel hij zich dit heilig had
voorgenomen.
Om vijf uur verzamelen in het
Dorpshuis. Daar eten we met
zijn allen aan de stamtafel een
bord patat met iets erbij. Persoonlijk vind ik dat altijd een
van de gezelligste momenten
van het hele seizoen. Zes uur.
Sandra roept “Ik ga na achteren
en zet mijn spulletjes klaar, de
eerst kan zo gegrimeerd
worden”. ’t Komt nu wel
echt dichtbij. Beneden staat
de koffie al klaar. De verzorging in het Dorpshuis is
ook dit jaar weer prima, we
komen niets tekort.
De laatste voorbereidingen
Ook nu weer: zoveel mensen, zoveel wensen. De één
wordt heel stil en gaat met
zijn boekje in een hoekje
zitten. De ander krijgt nog
meer kabaal dan ie van nature al heeft. Weer een ander begint het toilet wat vaker te bezoeken dan verklaarbaar is uit het aantal
consumpties dat ie heeft
gebruikt. Sommigen lijken
nergens last van te hebben en
gaan onverstoorbaar hun gang.
Om kwart voor acht zit iedereen in de grime.
De zaal loopt goed
vol, gelukkig, dat
zit in ieder geval
goed, want daar
doen we het uiteindelijk allemaal
voor.
Iets over acht. Het
doek gaat open.
Daar gaan we dan !
Yes, het gaat goed,
de komische momenten worden
goed opgepakt

door de zaal. Hier en daar gaat
wat mis, maar ach in de zaal
merkt men dat niet, is dan altijd
het antwoord van de medespelers. (Of dat ook werkelijk zo is
weten we niet, maar het is wel
een geruststellende gedachte,
dus laat ons maar in die waan).
Na het eerste bedrijf nog enkele
tips van Sandra, die vanuit de
zaal, soms met het hart in de
keel het stuk volgt. Het tweede
bedrijf gaat soepel. Nu het derde nog, toch altijd een beetje
het stiefkindje. Ook dit gaat
wonderwel zonder grote problemen. Doek !!.
Het zit er op. Diepe zucht, lachen, applaus. Publiek bedankt
voor de opkomst. Ook de verloting was weer een groot succes.
Men kocht gul loten en er waren veel prijzen. Kortom wat
mij betreft kon de avond niet
meer stuk en ik zal er naar ik
hoop 6 december weer staan
met net zoveel plezier als afgelopen zaterdag.
En dan moeten we helaas weer
een jaar wachten, of zit er op
kortere termijn nog iets in het
vat ??
Hans Marskamp.
(PS Te koop: één goede stofzuiger)

Dorpskrant Buinerveen
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Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
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. Helaas is NOAD vorig seizoen gedegradeerd en speelt dit seizoen in de B-poule.
Uitslagen Heren B
6 oktober NOAD – Buinen
1 – 2 setstanden 25-14, 17-25 en 13-25
20 oktober Lange End 2 – NOAD 0 – 3 setstanden 19-25, 16-25 en 20-21
3 november
Lange End 1 – NOAD 2 – 1 setstanden 25-19, 25-16 en 16-25
Standen Heren B t/m 10 november
Voor actuele gegevens zie de website: http://www.dehoop-advies.nl
Team
De Splitting
NOAD
Mussel
1e Exloermond
Buinen
Lange End 2
Lange End 1

Wedstrijden
5
5
4
4
4
4
4

Punten voor
13
7
6
6
5
4
4

Punten tegen
2
8
6
6
7
8
8

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

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

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Of: 06 55948238
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HULPHOND BIJ
PLATTELANDSVROUWEN
Hoofdrollen
Op dinsdagavond 15 november
j.l. stond een nadere kennismaking met het werk van de Stichting Hulphond op de agenda bij
de Afdeling Buinerveen van de
Plattelandsvrouwen, Vrouwen
van NU. Dé acteurs van de
avond waren uiteraard de werkwillige retrievers Caillou (4
jaar) en Kenzie (15 maanden).
Het zicht op de opleiding en het
uitvoerende werk van de honden werd geboden door Emmy
Jansen, voorlichter van Hulphond, en Gilian Scheven, enthousiast bezitter van zo’n
werkdier. Allemaal hoofdrollen, maar niet minder ook het
z.g. eéndagsbestuur, bestaande
uit Trijn Hoving (voorzitter),
Tineke Boekholt (secretaris),
Bea Boonstra (penningmeester)
en de bestuursleden Minie Jansen en Jannie Hulshof.
Net even anders
Dit eendagsbestuur heeft wel
voor een héél opvallende invulling van de maandelijkse ontmoetingsavond gezorgd. Het is
sowieso bijzonder als je de grote zaal van het dorpshuis binnenkomt en je wordt begroet
door twee blonde kwispelstaarten die keurig in Hulphondpak
ook nog willen weten of je pepermunt op zak hebt en ook
dolgraag daarvoor even in je tas
willen gluren of snuffelen. Emmy probeert beide beestjes in
toom of onder appèl te houden.
Dat maakt een apart sfeertje.
Allemaal net even anders. Ook
de manier waarop het eentweetje werd opgevoerd, mag
enige naam hebben. Gilian die
vanuit de rolstoel haar hond
aanstuurt, maar net zo gemak-

kelijk de rol van Emmy overneemt. Emmy die de ganse
avond door de zaal banjert, probeert om de honden de baas te
blijven en af en toe toch even
weg moet om iets verrassends
voor te bereiden.
Over Hulphond
De stichting met deze naam is
ontstaan uit een fusie van SOHO (uit het Limburgse Herpen)
met Eurodog uit Valthermond.
Doel van de organisatie is het
opleiden van honden, die gehandicapte mensen in de meest
uiteenlopende situaties kunnen
bijstaan. Een hond met
‘helpende handjes’.
Voordat de ‘helpende handjes’
als zodanig kunnen worden ingezet, wordt een intensief en
zorgvuldig bewaakt traject gevolgd. Eerst de keuze van de
nesten, dan de selectie van de
puppies, vervolgens de fase bij
de gastgezinnen. Daar worden
ze zindelijk gemaakt, ze leren

gehoorzamen en de eerste beginselen van helpen worden
bijgebracht. Alles in het Engels
of in het Frans, dit om begripsverwarring en verstoringen
door derden te voorkomen. Als
de dieren ongeveer 14 tot 16
maanden oud zijn, dan volgt
een intensieve training in de
school, voor onze regio is dat
Valthermond. Daarin wordt ondermeer aandacht besteed aan
hulp bij openen en sluiten van
deuren en kasten, bed opmaken,
de portemonnee aanbieden én
aannemen, telefoon oppakken,
helpen bij aantrekken en uittrekken van trui of jack. Die
z.g. schoolse fase duurt 6 maanden. Onderwijl wordt gewerkt
aan de voorselectie van het
baasje of bazinnetje. Als de opleiding van de hulphonden is
afgerond én ook bekend is wie
de baasjes worden, dan volgt er
’n overdrachtstraining; In twee
weken worden de koppels hond
en mens goed op elkaar afgeregeld. Vooral is daarbij van belang dat het tussen die twee
goed klikt. De hulphond moet
zich in z’n element voelen al
hij/zij zich voor zijn of haar
nieuwe baasje mag inzetten.
O ja, die verrassing !
Ik gaf al aan dat Emmy Jansen
zo af en toe even de zaal uit
liep, en dat Gilian dat dan keurig en geruisloos opving. Een
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wat bleek ? Marloes Woering
en Esther Hommes uit Appingedam waren naar Buinerveen
gekomen om een paar cadeautjes aan de hulphonden te komen geven. Dierenspeeltjes van
uiteenlopende aard: Touwstreng, bijtring, poppetjes en
knauwbal. Géén piepende
speeltjes, dat wisten de 12 jarige jongedames. Immers geluidjes zijn uitsluitend voorbehouden aan de baasjes, want die
kunnen (of moeten) daarmee
hun ‘helpende handjes’ oproepen en aan het werk zetten.
Vanuit de zaal nog wél de
vraag hoe in hemelsnaam twee
meisjes uit Appingedam de
hulphonden zo koesteren. Antwoord: Marloes en haar vriendin logeren regelmatig bij Oma
Woering in Valthermond en
dan is de afstand zo klein dat
een dier- en jeugdvriendelijk
vonkje zomaar kan overslaan.
De ontlading mocht er zijn ! En
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een klasse zet van Vrouwen van
Nu Buinerveen.
Afronding van de ééndagsavond
Het bestuur voor één avond had
ter afsluiting gepland een demonstratie van bijzondere verrichtingen door de hulphonden
en –uiteraard- een rondvraag. In
de door Gilian en Emmy geleide demonstratie zagen we de
blonde rakkers sleutelbossen
oprapen, jacks uittrekken, een
rauw ei zonder schaalbreuk bij
de baas afleveren, een fles frisdrank van de vloer tillen en een
bril heel voorzichtig en ongeschonden aan de bazin teruggeven. En hoe moeilijk het is om
een dun, glad en klein pinpasje
met je mond van een gladde
ondergrond op te pakken, hebben we geweten. Moeilijk dus,
gewoon niet te doen. Maar de
hond lukte het wel, alom verwondering én applaus. De rond-

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA
Buinerveen

vraag werd benut om te vragen
naar de kosten van zo’n slimme
hond, de functie van het ‘dekje
Niet Aaien’, en de slaapplaats
van het beestje. Natuurlijk kon
er geen afscheid van Caillou en
Kenzie worden genomen als er
toch niet even over de oudedag
van deze jongblonde rakkers
kon worden gepraat. Blijkt dat
ze heel lang van dienst zijn. Pas
na 10 tot 12 jaar vermindert
hun attente dienstverlening en
raken zij minder alert. Dan
gaan de hulphonden met pensioen, zij worden opgenomen bij
mensen die er nog enkele jaren
een aardig gezelschapsdier aan
hebben.
Al bij al en mét dit beestenspul
was het weer ’n mooie avond
bij Vrouwen van NU, Afdeling
Buinerveen.
Martin Snapper

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga
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V.V. Buinerveen start
ambitieuse campagne
Tijdens de onlangs gehouden
jaarvergadering heeft de voetvalvereniging een commissie
benoemd met als opdracht te
onderzoeken of de bestaande
verlichting kan worden uitgebreid. Deze commissie is intussen gestart en heeft de lat hoog
gelegd. Niet alleen een uitbreiding van de bestaande verlichting op het trainingsveld maar
eveneens een lichtinstallatie
rond het bijveld is de ambitie.
Hierdoor ontstaan twee locaties
met voldoende licht om te trainen waardoor beide locaties
zodanig gebruikt kunnen worden dat onder nagenoeg alle
weersomstandigheden een plek
is te vinden waar goed getraind
kan worden. Ook meerdere
combinaties kunnen dan gelijktijdig trainen. Daarnaast schept
dit een mogelijkheid om ook
eens een lichtwedstrijd te spelen of een ander groots evenement in het donker op het sportveld te organiseren. Natuurlijk
zal er op worden toegezien dat
het bijveld niet door overmatig
(trainings)gebruik wordt kaal
gespeeld.
Om dit doel te bereiken is echter geld nodig, veel geld zelfs.
Het bestuur heeft onvoldoende
middelen om alles zelf te financieren. De commissie gaat dan
ook een aantal activiteiten organiseren waarbij hopelijk enig
gewin zal optreden. De eerste
activiteit, een ouderwetse bazar,
is reeds vastgelegd op zaterdag
14 februari 2004 in de kantine
van de voetbalvereniging. Noteert u vast deze datum in uw
nieuwe agenda! Verder denkt
de commissie na over het organiseren van een verloting, een

Dorpskrant Buinerveen
KERSTBOOM
’t Is al donker, ‘k loop deur de straot.
’t Is de regen, die zacht-ies tegen mien jas anslaot.
Toch he’k de’r gien hekel an um nou buten te lopen.
Want, veul mensen bint al ’n kerstboom wezen kopen.
En die kerstboom stiet nou versiert veur ’t raom.
Van buten af, vind ‘k dat toch zo gezellig staon.
De licht-iegs flikkert je al tegemoet.
‘k Word de’r wat sentimenteel van
‘k Vuul in mine keel ’n kloet.
‘k Begin wat in mezolf te filosoferen.
En ‘k denk, der bint natuurluk altied mensen,
Die um dieze tied wat reeren.
Die denken an dierbaren die ze bint ontvallen.
Of an aandere dingen, die ze niet bevallen.
Maor kom, daor gao ‘k maor niet te diep op in.
Ieder huus hef zien kruus, jao ieder gezin.
‘k Loop weer wat verder en ‘k zie weer ’n mooie boom.
Spontaon zing ‘k veur mezolf,
“O denneboom, o denneboom,
wat zijn uw takken wonderschoon”.
‘k Veul mij wonderluk rustig en bliede van binnen.
‘k Gao morgen ok met ’t versieren van de kerstboom beginnen.
‘k Gao ’t gezellig maoken met keersen en bellen.
En ‘k gao de kinders ’n kerstverhaal vertellen.
Jao, Kerst is veur oens Nederlanders ’n vredige tied.
Veur hiel veul mensen is dat niet zo,
Daorum hoop ‘k ok daj van deze daogen geniet.
Prettig Kerstfeest.
Ina Habing.

rommelmarkt, een sponsorloop
en nog meer zaken. Aangezien
het over veel geld gaat is de
verwachting dat deze actie langer dan een jaar zal duren maar
u zal niet weten wat u ziet als
het straks klaar is.
Mocht u nog leuke suggestie
hebben voor de commissie dan

houden we ons van harte aanbevolen. De leden van de commissie zijn: Anton Alberts,
Dennis en Mark Middeljans,
Hans Petersen, Jan Hulshof,
Emiel Wals en Hillechinus Plat.
Namens de commissie:
Hillechinus Plat
Tel 212862.

Dorpskrant Buinerveen
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COLOFON

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT

Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen

Varkens- en biggenhandel

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

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

Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Evert Hoving
Bram van Buuren
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Geert en Tineke
Boekholt
Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232
Nogmaals in het nieuws
Na “De trektocht” van de zomer, en “in Holland staat een
huis” in het najaar is Buinerveen nogmaals op televisie
verschenen. En wel op 1 november. Tijdens het zappen
zag ik in een flits onze buurman Martin v d Hooft
(Hoofdkade 5) in mijn beeld verschijnen. Na een blik in
de gids geworpen te hebben bleek dit “Hart in actie” te
zijn. Nou, Martin was hard in actie. Martin heeft hier een
aangepaste keuken geinstalleerd zodat deze geschikt is
voor rolstoelgebruikers. Wat ik er zo van kon zien was de
klant er kapot van, dat is in dit geval een zeer goed teken.

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

Januari/Februari voordeel:
Iedere vrijdag en zaterdag
In januari en februari

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)

Bram van Buuren

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=
ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf
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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 2003-2004 zijn
weer af te halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

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

de redactie van “de Dorpskrant”

