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Bekende Nederlander in Nieuw-Buinen
Aan het Noorderdiep woont een
inmiddels landelijk bekende persoonlijkheid. Mogelijk dat u nu
denkt: ‘Ja, ja, dat zal wel.’ Nou,
dat zal inderdaad. Voor mensen
die het programma Man Bijt
Hond (MBH) van de NCRV volgen zullen precies weten over
wie hier geschreven wordt: Lammert Grofsmid; een jonge man
die Abraham dit jaar gezien
heeft, maar zich dertig voelt, die
leeft bij de dag, een echte levensgenieter is, en zijn portie in het
leven wel gehad heeft. Sinds
1998 wonende aan het Noorderdiep en sinds dit najaar een echte
TV-persoonlijkheid.
Op een vroege zaterdagochtend
togen 2 redactieleden van de
Dorpskrant naar de woning aan
het Noorderdiep om ook eens
met eigen ogen te zien of datgene
wat MBH liet zien wel echt zo
was of toch in scène is gezet. We
kunnen u verzekeren, er is niets
gelogen, niets in scène gezet en
alles is in het echt net zo puur als
het op TV over kwam. We werden allerhartelijkst ontvangen
door Lammert zelf. Ook zijn
hond, een aanhankelijke Rottweiler die luistert naar de naam
Anoeska was gezellig in de kamer aanwezig. Dit keer geen kippen of geiten, maar Lammert kon
ons verzekeren dat die normaal
wel in huis kunnen komen: ‘Mijn
deur staat altijd open, dus is het
dan vreemd dat ze naar binnen
komen wandelen?’ Op TV had u
kunnen zien dat Lammert voor
zijn hond zo een paar eieren op
het tapijt kapot gooit die zij dan
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heerlijk opvreet. Anoeska is
een goeie eter, want het tapijt
liet echt geen resten zien. Volgens Lammert krijgt de hond
ook wel rauwe karbonades en
ander vlees en ze eet alles mooi
op. Wel moet gezegd worden
dat Lammert voor onze komst
wel even de stofzuiger door de
kamer gehaald had omdat
Anoeska zo knoeit met haar
brokken. Naast de hond heeft
Lammert ten tijde van ons gesprek nog ca. 60 duiven, kippen
en 2 goudvissen. De geiten zijn
inmiddels vertrokken. Die vraten aan het groen van de afscheiding met de buren en dat
leek ‘m geen goed plan. Dus
weg met de geiten.
Gedurende ons bezoek kwam er
nog een telefoontje van Radio
Parkstad (Veendam), live in de
uitzending. En de zondag op
ons bezoek was Lammert uitgenodigd bij Radio Westerwolde.
Ook was hij al verschillende
keren te horen bij Radio Continu. Hij vertelde ons nog dat hij
eerst meende dat Evert Baptist,
een typetje van voorheen Radio
Simone en nu Radio Continu,
echt in Vriescheloo woonde,
totdat hij erachter kwam dat hij
een typetje was, en geen echt
mens zoals Lammert zelf. Vervolgens bulderde hij zijn aan-
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Historische vereniging
Het onderwerp
Zoals het vroeger was…
Voorwerp
S.V. Veenschutters
Noad nieuws
Schaats / visnieuws
Ouderenbonden
Nieuws Bibliobus
Colofon
Wie o wie?

stekelijke lach, die u ook op de
TV hebt kunnen horen.
MBH was getipt door dhr. Dollé,
ook een duivenmelker, voorheen
inwoner van Buinerveen en nu
weer wonende aan het Zuiderdiep te Nieuw-Buinen. Dollé had
Lammert opgegeven om gewoon
zo’n vijf minuten zendtijd van
MBH te krijgen. Wie dat programma een beetje kent, weet dat
(Vervolg op pagina 7)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor:
Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet en neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel.nrs zijn:
Menso Bos
06 55154420
Jan van Noortwijk
212298
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
212730
Thom Martens
212993
Tom Ottens
212473
Henk de Vrieze 0652586608
E-mail adres secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

4 februari 2009
1 april 2009
3 juni 2009
12 augustus 2009
7 oktober 2009
2 december 2009

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
Te Koop
Voor de liefhebber van deze
club
Een zitzak van PSV.
Heb je belangstelling?
Dan even belletje naar 212470

BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
OBS 75 8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Jeugdwerk
Hierbij het programma van het schooljaar 2008-2009
16 januari
14 februari
18 maart
24 april
13 mei
10 juni

avond voor 12 t/m 16 jarigen
carnaval
groep 1 t/m 8 14.30 - 16.00
knutselen
karaoke avond groep 3 t/m 8 19.00-21.00
knutselen
eindfeest

Voor vragen:
Internetsite Buinerveen /
Nieuw Buinen
Over clubs, verenigingen
en actueel nieuws. Via de
site is ook de Dorpskrant
digitaal te bekijken. Foto’s
gemaakt bij diverse evenementen zijn hier te downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Linda Luppens
Annemarie Egas
Henny Gelijk

212604
212855
212944
212301
332850
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Kerst(kar) met het mannenkoor Veenkaor
Naar aanleiding van de vele positieve reacties op de rondgang
van het afgelopen jaar tegen de
Kerstdagen, gaan we ook dit jaar
weer rond met tractor en wagen.

En wel op dinsdagavond 23
december.
We starten om 18.00 uur bij de
Viersprong, richting Molenlaan
dan het Noorderdiep over tot de
Mondenweg, over het Zuider-

diep terug, Zuiderstraat en als
laatste de Noorderstraat. Voor
een vrije gift hebben we een
melkbus op de wagen staan. Wij
wensen U veel luister plezier.
Zijn er nog mannen die het ook
leuk lijkt om één avond in de
week te zingen? Kom vrijblijvend eens een keertje kijken en
horen of het iets voor U is. We
repeteren op donderdagavond om
20.00 uur in de Viersprong.
Veenkaor

Op vrijdag 16 januari 2009 organiseren Eis-Jan, Jarno,
Joey, Mara en Kim van Buuren in samenwerking
met jeugdwerk een leuke avond voor jongeren.
Iedereen van het voorgezet onderwijs is welkom op die avond van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur
De avond zal onder andere bestaan uit een film op mega groot scherm, waarbij je lekker kan chillen.
Ook zullen er andere leuke activiteiten zijn om de avond
tot een succes te maken.
Gewoon een avondje gezellig uit…
voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.
De kosten zijn € 2,00 p.p
Maak wat van je vrijdag avond en kom allen !
Opgeven bij:
Els de Roo
Anne-Marie Egas

212604
332850
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Sinterklaasfeest Buinerveen 2008

Eindelijk, na veel voorbereiding
van de sportvereniging, konden
ze ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’
vastleggen op 29 november
2008.
Tegen 13.00 uur kwamen ze met
de boot vanaf Buinen en gingen
daarna op een versierde wagen
met tractor, bestuurd door een
’BN er’ (De sint werd beschermd
door 2 Pieten en halverwege
door 4 stuks), via de Hoofdkade
en Hoofdstraat.
Bij het dorpshuis werden ze opgewacht door kleine en grote
kinderen. Er klonken gezellige
liedjes uit de luidsprekers.
Je kon toch zien dat Sint ‘ouder’
wordt. Hij kon moeilijk van de
wagen komen en de Pieten maar
gooien met pepernoten.
In de voorzaal van het Dorpshuis
konden de kinderen van 0 tot 4
jaar met hun ouders met de
‘goedheiligman’ een babbeltje
maken. De overige kinderen konden naar de achterzaal waar een
goochelaar een uur lang vele
truckjes met konijnen, flesjes e.d.
verrichtte, maar uiteindelijk keken de meesten toch uit naar de
Sint en Pieten.
En ja hoor. Opeens hoorde je

“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht..”
De Sint nam plaats op een speciaal alleen voor hem gemaakte
stoel. Vele kinderen moesten
bij de Sint komen om te vertellen wat ze zoal doen bij hun
gymnastiek-, schaats- of voetbalvereniging of ze moesten
een liedje zingen.
Die Pieten waren helemaal door
het dolle. Eén lag op het toneel
te slapen, een andere reed op

een fiets door de zaal en weer
een andere Piet deed rare dingen
achter de rug van Sint.
Nog weer een andere Piet ging
voetballen, ‘poorten’ deed hij.
Pepernoten en snoep vlogen
daarbij ruimschoots door de zaal.
Om even over drieen hebben de
Sint en zijn Pieten ons weer verlaten om weer naar een volgend
adres te gaan. Een ieder kreeg
daarna drinken en werd er nog
een half uurtje genoten van disco
liedjes.
Na afloop werden de kinderen
opgehaald door hun ouders. Een
ieder kreeg nog een witte chocolade letter en snoep mee naar
huis.
Eén van de Pieten had ongeveer
65 kinderen geteld (rekenen was
niet zijn sterkste kant).
Volgend jaar rekenen we weer
op Sint en Piet.
NB: De sportvereniging wil
iedereen bedanken die aan deze
geslaagde middag heeft meegewerkt.
De sportvereniging Buinerveen.
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Buinerveen weer bij de tijd

Sinds 3 nov. 2008 is de klok op het
dak van het dorpshuis “ De Viersprong “ weer up to date.

Jaren terug is de klok ook al eens
gerestaureerd, maar de tand destijds zorgde er voor dat wederom
een restauratie nodig was. Met
inbreng van de afdeling vrijwilligers en natuurlijk het bestuur van
” Stichting Dorpshuis “ is voor

de zo zoetjes aan monumentale
klok een nieuwe tijd aangebroken.
Het heeft een tijdje geduurd om
een adres te vinden waar we
voor deze oude klok nog de benodigde onderdelen konden
krijgen.
Via via kwamen we terecht in
Hengelo, waar een bedrijf zetelt, dat ons de onderdelen heeft
geleverd. Door de vrijwilligersploeg is de klok van het dak
gehaald, gedemonteerd,
schoongemaakt en vernieuwd,
dus een totale renovatie.
Een nieuwtje is nog dat er een
sensor is ingebouwd, die er
voor moet zorgen dat de lampen gaan branden als het nodig
is en tegelijkertijd er voor zorgt
dat de lampen langer meegaan

zodat uiteindelijk de stroomnota
lager uit zal vallen.
Het bestuur van “ Stichting
Dorpshuis “ en de vrijwilligersploeg zijn tevreden met het behaalde resultaat en hopen dat de
inwoners van Buinerveen en omstreken de klok weer zien zitten.
Een vrijwilliger.

Drenthecursus Buinerveen
Veenkeloniaols Drints- Drentse
Taol Assen (boek)
docent:
Harry Zomer uit Veenoord
Organisatie: Ina Habing
Aantal deelnemers: 17 personen,
(waarvan er 3 afvielen.)
8 Woensdagavonden heeft deze
groep in het dorpshuis met veel
plezier deze cursus gevolgd.
Een gevarieerd programma waarin niet alleen toal behandeld
werd maar ook heel wat andere
onderwerpen aan de orde kwamen. Bijvoorbeeld: schrieven in
Drinde, ons Drintse laand, meziek, uutsproak en spellen, gewoonten en gebruken, geschiedenis, cultuur, enz.
De meeste cursisten waren “neie
Drinten”en die hebben heel wat
“neie” dingen opgestoken.
Harry Zomer had nog nooit zo’n
groep met niet Drenten gehad en

vond dat opmerkelijk. Zijn uitleg was duidelijk en moeilijke
vragen werden ter plaatse opgezocht. In lijvige boeken. Als
gastverteller is Jan Germs op
bezoek geweest om uit zijn eigen werk voor te lezen. Al met
al een aanrader deze cursus.
Leerzaam en gezellig! Als er
belangstelling genoeg is komt
er een vervolgcursus.
Harry bedankt voor het lesgeven en Ina bedankt voor het

organiseren.
Informatie over de
Drenthecursussen:
Ina Habing:
tillefoon: 0599 212353

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

Lienpost: i.habing@orange.nl
Schriever: Marja Rous

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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Disco in Buinerveen
Misschien hebben jullie je afgevraagd, wat er vrijdagavond
14 november aan de hand was.
Op deze avond werd er door
het Jeugdwerk een disco-avond
georganiseerd, voor onze
jeugd. Ze werden in twee groepen verdeeld. Groep 3 t/m 5
mochten het eerst hun beste
beentje voorzetten.. De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen
iets langer opblijven en dus
mochten zij als laatste de boel
op stelten zetten. Laat dit nu
voor onze jeugd geen probleem
zijn.
Beide groepen waren goed vertegenwoordigd. Bij de oudere
kinderen waren trouwens de
jongens in de meerderheid. Is
dit een tendens voor de toekomst, of eenmalig?
De muziek werd verzorgd door
onze “huis-dj” Henk de Roo.
We hadden op de uitnodigingen gezet, dat eigen muziek
meegenomen mocht worden.
Helaas waren er maar weinigen
die hiervan gebruik maakten.
We hadden goede hulp aan Jarno Habing en Joey Kremer. Zij
moeten voor hun school
“punten” behalen, door aan sociale activiteiten mee te helpen.
Daar willen wij natuurlijk
graag aan meewerken. Jarno en
Joey, heel erg bedankt voor
jullie inzet op deze avond. Jullie hadden de handen er aan
vol. En toch hebben we jullie
tot het eind toe zien lachen. We
hopen dat jullie nog veel punten moeten behalen en we zo
nog vaak op jullie hulp mogen
rekenen. Al met al was het een
erg geslaagde avond. We willen de kinderen bedanken voor
de goede sfeer.
Els de Roo,
namens het Jeugdwerk.

Praktijk voor klassieke Homoeopathie
H. Haaijer
Noorderdiep 52
9521 BE Nieuw-Buinen

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

Email
info@dehomoeopaath.nl
Internet www.dehomoeopaath.nl

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

Dorpskrant Buinerveen
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in elke uitzending een uitzonderlijke persoon of levensstijl aan
bod komt. MBH is eerst in april
een dag geweest, om vervolgens
10 dagen aanwezig te zijn. De
crew verbleef tijdens die 10 dagen bij Hotel Hartlief in Buinen.
Om met Dollé’s eigen woorden
te spreken: “Het is een beetje uit
de hand gelopen.” Maar, verzekert hij ons, hij heeft meer bijzondere dingen uit onze woonomgeving aangemeld dus wie
weet wat er nog op TV komt, U
bent gewaarschuwd!
In de week voordat wij bij Lammert op bezoek waren zijn ze
ook nog weer langs geweest om
wat te filmen. Een redactrice van
MBH, Martine, belt nog geregeld
met Lammert om te horen of er
nog wat op stapel staat. Nu wilde
het toeval dat Lammert die zaterdag een plaatje zou gaan maken
en daarvoor op stap moest om de
tekst te halen en eens te kijken
hoe of wat. Dus dat was natuurlijk weer interessant om te filmen. Ook is het de planning om
in januari een nieuwe reeks te
maken die dan in februari uitgezonden gaat worden.
Het meedoen met het programma
heeft geen financieel voordeel
gehad. Misschien dat het plaatje
nog wat op gaat brengen als het
uitgebracht wordt, maar voor het
geld hoef je niet mee te doen met
MBH, dat levert alleen maar bekendheid op.
Op TV hebt u wat opmerkelijke
dingen kunnen zien, maar hij
verzekert ons nogmaals dat er
echt niets in scène is gezet en hij
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in het dagelijkse leven echt is
zoals hij op TV te zien was.
Lammert is jaren etherpiraat
geweest en heeft daar ook de
nodige boetes voor gehad, totaal zelfs 29x gepakt. En als je
de boetes weigert te betalen,
dan moet je zitten. In totaal bijna 3,5 jaar. De eerste keer was
vreselijk, een week die wel een
jaar leek te duren. Maar met
meer ervaring werd het minder
erg. Goeie verzorging en dagbesteding en leuke contacten
daar. In die periodes heeft hij
ook veel gedichten geschreven.
De laatste keer dat hij actief
was als piraat woonde Lammert
al in Nieuw-Buinen, in de Jasmijnstraat. Hij zond uit onder
de naam Tornado. Begonnen in
Veendam, toen van Pekela,
Muntendam via Zuidbroek naar
Nieuw-Buinen. Sinds ruim 10
jaar is Lammert al uit de lucht,
maar nu erg actief als duivenmelker, dus ‘nog steeds in de
lucht’, om met zijn eigen woorden te spreken.
Komende uit een gezin van 5
dochters en 1 zoon zegt hij met

een gulle lach: ‘Mijn moeder had
eigenlijk 6 dochters!’, verwijzend naar zijn geaardheid. Een
mooie spreuk die bij hem in de
kast staat: ‘De meeste vrouwlu
kunt veul beter geld opmaken as
bedden.’ Aan hem zijn vrouwen
dan ook niet besteed. Hij heeft
geen gemakkelijke jeugd gehad
en misschien is dat wel de reden
dat hij zich het hoofd niet gek
laat maken, leeft bij de dag en
een echte levensgenieter is. In
zijn huis geen drank en er wordt
ook niet gerookt. Hij is wel echt
bij de tijd, zeker 5 klokken tikken de tijd weg in zijn woonkamer, het liefst oude. Hij maakt
graag grappen, het liefst met
zichzelf al lijdend voorwerp, en
hij laat een ieder in zijn waarde.
Respect is het kernwoord in het
leven van Lammert.
Zoals reeds gezegd, in januari
komt er een vervolg op de 3 weken uitzending van MBH van
afgelopen september. En wie
weet, als voor het MBH team de
koek bij Lammert op is, dan
komt u aan de beurt!
Marjan Poelman

***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
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Spokentocht Buinerveen wederom een succes.

Door de vele opgaven is het gelukt om er weer een succesvolle
spokentocht van te maken. Dit is
mede te danken aan de vele vrijwilligers die deze spokentocht in
elkaar hebben gezet. Mensen
kwamen van heinde en verre om
deze spokentocht mee te kunnen
en mogen maken, wat zeer verrassend was voor de activiteitencommissie. Er was 5 dagen voor
sluitingstijd geen ruimte meer
om nog vele mensen in te schrijven, en zodoende mee te laten
doen aan de spokentocht. Het
record was gebroken met maar
liefst 100 personen, maar kostte
de activiteitencommissie toch
enige moeite om alles in een goede baan te leiden. Wij beseften
ons wel dat dit ook wel het uiterste was wat wij konden, maar
waren toch ook blij dat we mensen konden laten genieten in het
bos van Buinerveen. We moesten
dan ook helaas nee verkopen bij
mensen die zich bij ons wilden

opgeven, en dat was niet altijd
even gemakkelijk. Ons motto
voor volgend jaar is dan ook,
geef u zo spoedig mogelijk op
want vol=vol. Voor volgend
jaar zijn wij echter genoodzaakt
om de betaling van €4,00 pp
ver van te voren laten betalen.
De reden is eigenlijk heel simpel, mensen die hebben betaald
zie je ook verschijnen op desbetreffende avond. Vergeet niet
dat wij mensen moesten teleurstellen dat er geen plaats meer
was, om de spokentocht te kunnen lopen. En dan is het heel
jammer dat je nee moet verkopen aan iemand die er wel bij
had willen zijn. Om even terug
te komen op onze vele vrijwilligers, complimenten van de activiteitencommissie voor het verzetten van zoveel werk. Ook
onze jeugd was voltallig aanwezig en lieten zien dat ook zij
wel weten hoe je zoiets kunt
realiseren met gezamenlijke

kracht en inspanning. Dit geeft
weer hoop voor de toekomst, en
wellicht opvolgers van de activiteitencommissie in de toekomst.
Mensen die helemaal uit Zeeland
komen voor een spokentocht in
het kleine Buinerveen, en ook
nog hiervan hebben genoten is
toch geweldig te noemen. Auch
für unsere Deutsche Freunde,
danke schön dass ihr auch da waren. Wir hoffen euch auch nächstens jahr wieder zu sehen, bei
uns in Buinerveen. De foto’s van
de spokentocht zijn te zien op
h
t
t
p
:
/
/
janvannoortwijk.mijnalbums.nl,
dus kunt u ook zien wat er zich
achter de coulissen van een spokentocht afspeelt. Misschien
heeft u nog een goed idee voor
2009 en zou u dit willen toevoegen voor een opnieuw geslaagde
spokentocht, twijfel dan niet en
doe mee! Mochten er nog vragen
zijn over de spokentocht, dan
kunt u zich hiervoor altijd wenden aan de activiteitencommissie. Ook andere ideeën zijn van
harte welkom, en misschien ziet
u uw idee wel tot werkelijkheid
worden. Verder wens ik u namens de activiteitencommissie
prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2009 toe. Want
wij doen het allemaal voor u,
waar wij veel plezier aan hebben
en willen houden.

Activiteitencommissie
Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de werkgroep:
DOP Buinerveen/Nieuw Buinen

Op 11 oktober hebben zo’n 50
inwoners de inloopschetsdag in
het Dorpshuis in Buinerveen
bezocht.
De verschillende onderwerpen
van het DOP waren daar op
grote vellen papier op soms
prikkelende wijze uitgewerkt.
Verder was de zaal versierd
met diverse werkstukken van
de leerlingen van school 75 en
school 59. Iedereen kon zo
kennis maken met de ideeen
die in de loop van de tijd waren
gemaakt ter verbetering van
ons leefgebied.
Er werd bij elk thema flink gediscussieerd, voors en tegens
van de ideeen werden uitgebreid besproken. Al met al
werd zo een goed beeld gevormd van wat de inwoners
wel en wat men niet ziet zitten
in ons dorp.
Met weer heel veel extra informatie op zak is de werkgroep,
samen met Dirk-Jasper Keegstra van de BOKD en land-

schapsarchitect Wijnand Bouw,
aan de slag gegaan om een
boek samen te stellen waarin de
verschillende thema’s aan bod
komen. Per thema worden in dit
boek mogelijke projecten genoemd waar het dorp de komende 10 jaar mee aan de slag
kan, uiteraard in afstemming en
nauwe samenwerking met de
officiële instanties zoals gemeente, provincie en waterschap.
Op 10 december wordt het
boek in conceptvorm voorgelegd aan de inwoners. Deze
avond is bedoeld om de inhoud
definitief te maken samen met
de inwoners.
Het boek zal dan in het voorjaar
2009 in definitieve vorm door
Plaatselijk Belang worden aangeboden aan de gemeente en
andere betrokken instanties.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Els de
Roo, Ina Habing of Wim Bruil.
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Concept Dorps Omgevings Plan
Buinerveen/Nieuw Buinen tot aan de Mondenweg
is klaar!
Op 10 december is het conceptplan door de werkgroep in dorpshuis De Viersprong gepresenteerd. De inwoners, vertegenwoordigers van de gemeente en
andere instanties , zoals Wooncom, Avebe, en projectontwikkelaar Nijhuis waren in grote getale
aanwezig op deze bijeenkomst.
In het kort werd door Dirk Jasper
Keegstra van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen de geschiedenis van dit project verteld.
Veel inwoners hebben d.m.v.
huiskamergesprekken, fotoopdrachten, excursies, schoolopdrachten, informatieavonden,
enz. hun medewerking verleend.

De voorstellen uit het ConceptDOP luiden:
-erkenning leefgemeenschap:
Ons gebied bestaat uit meer dan
de 400 inwoners, die Buinerveen telt. Er moet recht worden
gedaan aan het aantal personen
dat daadwerkelijk gebruik
maakt van onze voorzieningen.
-peilen woonbehoefte: Kan ik
goed in Buinerveen blijven wonen als ik ouder wordt? Is huren in de toekomst nog mogelijk? Vertrekken jongeren tegen
hun zin? Het blijft leeg op onze
nieuwbouwlocatie? Mag ik zelf

ergens een woning bouwen?
-oprichten jeugdhonk: jongeren
van 12 tot 18 jaar willen graag
een eigen ruimte
-uitwerken buitenspeelplek voor
kinderen: meer plekken om te
spelen
-borgen van het verenigingsleven: er zijn veel verenigingen in
Buinerveen. Vaak is er behoefte
aan vrijwilligers. Ga eens met
elkaar om tafel om de kennis die
er is samen te delen.
-voorlichting en bedrijfsbezoe-

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 11

ken: er is veel activiteit in de omgeving: LOFAR, natuurontwikkeling, vloeivelden en loods
Avebe. Er is vraag naar excursies
en presentaties van deze bedrijven.
-uitwerken dorpsentrees: entrees
versterken d.m.v. bv. versmalling, slinger, markering op de
weg met behulp van thermoplastfiguren van landbouwgewassen.
Verkeersremmende maatregelen
bij het dorpshuis, de laantjes met
het Zuider- en Noorderdiep,
oversteken bij de scholen. Nader
onderzoek met behulp van een
verkeersdeskundige is nodig.
-water terug in het dorp:
delen van het kanaal weer opengraven. Tussen Hoofdkade en

Hoofdstraat door laten lopen tot
de 75e wijk tegenover OBS 75.
-dorpsommetjes: wandelpaden
mogelijk maken langs wijken,
sloten en vloeivelden. Brug
over het kanaal om de Paardetangerdijk te verbinden. Het
bos ’t Meras renoveren met van
buitenaf meer doorkijk.
-oprichten dorpsarchief; er is
veel veranderd in ons dorp.
Voorbeelden zijn het middenen kleinbedrijf, agrarische sector, huurwoningen, dorpshuis,
onderwijs.
-dorpscentrum: groot plein voor
dorpshuis, verkeer met behulp
van een slinger laten afremmen,
fietspad langs Buinerstraat la-

Inspiraling
Praktijk voor
klassieke homeopathie
Buinerveen
Na ruim 6 jaar studeren ga ik in
januari 2009 mijn HBO opleiding tot klassiek homeopaat aan
het J.T. Kentcollege in Meppel
afronden.
De laatste 2 jaren hebben al in
het teken gestaan van het behandelen van patiënten met op de
achtergrond een supervisor die
mee keek en oordeelde. Vanaf
januari ga ik zelfstandig verder
in mijn eigen praktijk voor klassieke homeopathie ‘Inspiraling”
die is gevestigd aan de Hoofdkade 6 in Buinerveen.

milde en effectieve geneeswijze
die ingezet kan worden bij uiteenlopende klachten. Die kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Een klassiek homeopaat gaat daarbij uit
van het standpunt dat lichaam
en geest niet los van elkaar gezien kunnen worden: samen
vormen ze immers één mens.
Daarmee is de klassieke homeopathie een holistische geneeswijze: de mens wordt als één
geheel (=constitutioneel) behandeld.

Balans
Klassieke homeopathie is een

Klassieke homeopathie stimuleert het lichaam om zelf een

ten doorlopen, water tot kruising,
oude loskade herstellen.
De inwoners hebben met het
DOP ingestemd en daarna vond
de overhandiging van het boekje
plaats aan Jan Haikens, voorzitter van Plaatselijk Belang Buinerveen – Nieuw Buinen (tot aan
de Kerklaan).
De wethouders Meedendorp en
Bruintjes gaven een korte reactie,
die voornamelijk bestond uit lof.
De wethouders voelden en zagen
het enthousiasme en de grote
betrokkenheid van de bevolking.
Ze vonden het een realistisch en
ambitieus plan, dat in de komende 10 jaar voor een groot deel
realiseerbaar lijkt.

ziekteproces te stoppen. Dit zelfgenezende vermogen heeft iedereen van nature. Soms kan het
lichaam echter het proces onvoldoende of niet meer in werking
zetten en heeft het een duwtje
nodig om de weg naar genezing

Samuel Hahnemann
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in te slaan. Dat duwtje kan gegeven worden door een homeopathisch middel in te zetten. Het
kan helpen de balans te herstellen die verloren is gegaan, bijvoorbeeld door een ongeval, grote veranderingen (zoals een verhuizing of echtscheiding), stress
of verlies (bijvoorbeeld van een
geliefde persoon).
In de klassieke homeopathie
wordt gebruik gemaakt van druppeltjes of korreltjes op natuurlijke basis: ze kunnen bijvoorbeeld
van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn. Klassiek
homeopaten werken met sterk
verdunde en vaak geschudde
middelen. Dit proces noemen we
potentiëren. De oerstof is in de
middelen vaak niet meer aan te
tonen. Geneesmiddelproeven en
de praktijk hebben bewezen dat
ze dan echter nog steeds werken.
Vaak is het zelfs zo dat hoe meer
er verdund en geschud is, hoe
sterker de werking is.
Vormen van homeopathie
Homeopathie is voor velen al
jarenlang een bekend fenomeen.
Het wordt vaak gebruikt om aan
te geven dat genezing op een natuurlijke manier plaatsvindt. Dat
is zeker waar: in de homeopathie
worden middelen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong gebruikt. Er zijn in drogisterijen veel geneesmiddelen
op homeopathische basis te koop
die, met wisselend succes, gebruikt kunnen worden zonder een
bezoek aan arts of homeopaat.
VSM is een bekende en grote
leverancier van deze middelen.
Deze geneesmiddelen bevatten
vaak een complex aan homeopathische middelen, daarom wordt
deze vorm van homeopathie ook
wel complexhomeopathie genoemd.
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In de klassieke homeopathie
wordt meer gewerkt met de zogenaamde enkelvoudige middelen. Eén middel tegelijk, dan
kan goed in de gaten gehouden
worden hoe een patiënt daarop
reageert. In een behandelingstraject worden vaak opeenvolgend diverse middelen voorgeschreven, al naar gelang de
symptomen die zich voordoen.
De duur van een behandeling is
moeilijk van tevoren in te
schatten. Dat is afhankelijk van
de individuele reacties van een
patiënt.
Een stukje geschiedenis
Het woord klassiek verwijst
naar de manier waarop de
grondlegger, Samuel Hahnemann (1755-1843), de homeopathische geneeswijze in de 18e
eeuw heeft ontwikkeld en beschreven.
De Griekse geleerde Hippocrates (470-377 voor Christus)
ontdekte al dat de ziektetoestand van een mens genezen
kan worden door middelen die
op de ziekte gelijkende verschijnselen oproepen.
Vele eeuwen later had de geleerde Paracelsus (1493-1541)
dezelfde gedachte. Toen hij de
giftige werking van arsenicum
onderzocht, bleek dat hij ziekteverschijnselen die lijken op
de symptomen van een arsenicumvergiftiging kon genezen
met een kleine dosis arsenicum.
Hahnemann leefde en werkte in
een streek waar veel malaria
voorkwam. Hij wist dat kinine
malaria kon genezen. Dat leidde ertoe dat hij dit geneesmiddel testte op zichzelf. En daarmee ontdekte hij dat de inname
van pure kinabast (de bron van
kinine) bij een gezond mens de

symptomen veroorzaakte die bij
malaria horen: wisselkoortsen,
zenuwpijnen. Op basis van zijn
ervaringen concludeerde hij dat
het middel dat de symptomen
van een ziekte kan veroorzaken,
deze ook kan genezen. Daarom
kan het homeopathische middel
China (gemaakt van de kinaboom) ingezet worden tegen de
symptomen van malaria.
Hij noemde dit het gelijksoortigheidsbeginsel: het gelijke kan
met het gelijkende worden genezen (Latijn: similia similibus curentur). Dit vormt sindsdien de
basis van alle klassiek homeopathische behandelingen.
In de loop van de jaren ontdekte
Hahnemann dat een middel
werkzamer werd naarmate hij de
stof verder verdunde en schudde.
Dit noemde hij potentiëren, en
het is dat is het tweede belangrijke homeopathische principe.
Homeopathische middelen
Met soms gevaar voor eigen leven hebben Hahnemann en andere homeopaten door de eeuwen
heen homeopathische middelen
getest op zichzelf en andere gezonde proefpersonen (het derde
homeopathische principe). Inname van stoffen als bijvoorbeeld
arsenicum is immers zeker niet
altijd zonder gevaar. En in de tijd
van Hahnemann werden de stoffen veel minder verdund ingenomen dan nu. Hun ervaringen en
resultaten zijn beschreven in zogenaamde geneesmiddelproeven.
Nog steeds worden overal ter
wereld homeopathische middelen
op deze manier blind getest.
Proefpersonen weten niet welk
middel ze innemen, maar beschrijven een bepaalde periode
lang wat ze ervaren. Ook in mijn
opleiding op het Kentcollege was
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het een verplicht onderdeel. Zo
maakten we aan den lijve mee
wat bijvoorbeeld een middel als
het gewone madeliefje (Bellis
perennis) kan bewerkstelligen. In
de loop van de afgelopen 200
jaar is op deze manier een enorme hoeveelheid kennis opgedaan
over homeopathische middelen
en hun werking. Duizenden middelen zijn inmiddels beschreven
en er komen nog steeds nieuwe
middelen bij. Ze zijn te vinden in
een veelheid aan boeken: Materia
Medica.
Bij het uitzoeken van een middel
voor een patiënt wordt daarvan
veel gebruik gemaakt door de
homeopaat.
Behandeling
Tijdens een consult wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
patiënt met al zijn of haar fysieke, mentale en emotionele aspecten. Er kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld over het karakter, reacties op bepaalde situaties, de kindertijd en jeugd, dromen en angsten.
De ingang is echter altijd de
klacht waarmee de patiënt komt,
die staat voorop.
Op basis van alles wat besproken
is wordt bij het individuele verhaal een passend homeopathisch
middel gezocht en voorgeschreven.
De ervaring leert dat na inname
veel patiënten naast verbetering
van de klachten ook een verbetering ervaren in hun totale welbevinden. Men komt letterlijk
‘lekkerder in zijn vel’ te zitten
als gevolg van het herstel van de
balans.
Een eerste consult zal 1 ½ à 2
uur duren, een vervolgconsult
duurt ongeveer 1 uur. Tussen de
consulten door is er vaak nog een
kort contact waarin gekeken
wordt of er iets aangepast moet
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worden in de inname. Een homeopathische behandeling is
ook mogelijk naast of ter ondersteuning van een behandeling in het reguliere circuit.
Klachten waarbij klassieke homeopathie effectief kan worden
ingezet zijn bijvoorbeeld:
-Koemelkallergie en andere
allergieën
-Hooikoorts
-CARA
-Huidproblemen
-Terugkerende oorontstekingen
-Chronische verkoudheid
-Gedragsproblemen
-Slaapproblemen
-Vermoeidheid
-Menstruatieklachten
-Klachten rond zwangerschap
en
bevalling
-Overgangsklachten
In een homeopathische behandeling wordt de totale mens
aangesproken. Daardoor is het
mogelijk dat niet alleen de
klacht waarvoor u in eerste instantie kwam verbetert, maar
dat ook andere klachten beïnvloed worden. Bijvoorbeeld:
tegelijk met de hooikoorts verdwijnt ook die vervelende menstruatiepijn.
Uniek en individueel
Een homeopathische behandeling is een individuele behandeling voor iedere patiënt. Wat
voor de één werkt, hoeft dat
voor de ander met dezelfde
klachten niet te doen. Ieder
mens is uniek en reageert ook
uniek op de behandeling. Dat
vraagt van mij als homeopaat
dat ik op zoek ga naar het individuele en unieke in ieder
mens.

Vertrouwelijkheid
Voor de behandeling is het aan
de andere kant ook heel belangrijk dat de patiënt vertrouwen
kan hebben in zijn of haar homeopaat zodat openheid in de behandeling kan bestaan. Daarom
houden geregistreerde klassiek
homeopaten zich aan regels zoals
die zijn opgesteld door de beroepsvereniging NVKH
(Nederlandse Vereniging van
Klassiek Homeopaten). Het beroepsgeheim, zoals ook artsen
dat hebben, is daarvan een belangrijk onderdeel. Verder worden door de beroepsvereniging
eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de klassiek homeopaat. Naast een gedegen basisopleiding worden ieder jaar een
aantal nascholingen verplicht
gesteld.
Voordeel van een bezoek aan een
geregistreerd homeopaat is ook
dat de kosten van een consult
mogelijk vergoed worden. Deze
vergoedingen vallen niet onder
de basisverzekering, maar maken
deel uit van het aanvullende pakket. Verdere informatie over deze organisatie en de bij haar aangesloten homeopaten is te vinden
op www.nvkh.nl.
Wilt u naar aanleiding van dit
artikel nog wat meer informatie
of wilt u misschien een afspraak
maken? Dan kunt u zich wenden
tot :
Inspiraling
Praktijk voor klassieke homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
tel. 0599-212949.
U kunt ook een e-mail sturen
naar info@inspiraling.nl
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Nieuws van de Meraskabouters
Oh, Oh, Oh, wat zijn het spannende tijden voor de Meraskabouters.
Eerst hadden we de Sint Maarten, waar de ouders samen met
de kinderen een prachtige lampion knutselden die er niet alleen schitterend uitzag maar
ook nog eens regen en wind
bestendig was. Er kwamen veel
reacties op over de originaliteit
(het was een bloem) en op de
leuke liedjes. Groot succes dus,
beloond met veel snoep.
Nu gaan we op naar de Sinterklaas die ook alweer in het land
is verschenen. Er wordt wederom veel geknutseld en gezongen. Er staat een heuse kachel
in de klas die toch het Sintverhaal wat vergemakkelijkt.
Schoenen mogen af en toe gezet worden en dit geeft blozende wangetjes en toch ook spanning, wat zich uit in drukte (het
zogenaamde decemberstress is
er al op jonge leeftijd), maar
onze juffen weten hoe te handelen.
Dit brengt mij gelijk bij onze
juf Aly die er deze maanden
niet bij zal zijn i.v.m. een ziekenhuis opname. Het gaat allemaal goed met haar en wij
wensen haar heel veel beterschap. Want ook al is alles
goed geregeld er is maar een
juf Aly!!!!
Zoals elk jaar organiseert de
peuterspeelzaal haar, u wel bekende, kerstactie. Waarbij er
d.m.v. een bestellijst kerstbrood en andere lekkernijen
besteld kunnen worden. Dit
met als doel de financiële positie van de Meraskabouters ge-

zond te houden. Vergeet daarom allemaal het Sonja Bakker
fenomeen en koop lekker veel
uit de actie.
Alvast heel veel dank daarvoor
namens de Meraskabouters.
En dan kom ik alweer bij het
jaar 2009. We hebben dan op
woensdag 28 januari gelijk een
uitje met de kabouters. Het is
namelijk zo dat we een heus
figurentheater gaan bezoeken
dit in het kader van het nationale voorleesontbijt. We doen dit
samen met peuterspeelzaal
Klein Duimpje uit Nieuw Buinen. Het gebeuren zal plaats
vinden in het dienstencentrum
het Aailand in Nieuw Buinen.
We hopen dat de ouders mee
kunnen helpen met het vervoer.
Zij zullen dan in het Aailand
kunnen wachten en misschien
zelfs meegenieten van het

schouwspel. Dus houd u rekening met 28 januari 2009.
Voor Februari/Maart staat er een
muziek workshop gepland.
Waarbij de kleintjes zelf met muziek en instrumenten bezig gaan.
Leuk en leerzaam dus.
Namens de Meraskabouters wensen wij iedereen een fijne kerst
en een goed en gezond 2009.
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Van de bestuurstafel
Kern en kader
Het bestuur van het dorpshuis is
momenteel in afwachting van de
besprekingen met de gemeente
Borger-Odoorn over het onderwerp Kern en kader. In eerste
instantie zouden er besprekingen
met de verenigingen uit Buinerveen zijn aan het eind van dit
jaar maar die besprekingen zijn
opgeschoven naar eind januari/
begin februari 2009. Wel zijn er
voor die tijd in de maand december 2009 nog inventarisatiegesprekken met de gemeente inzake openingstijden/gebruiksfrequentie enz. van het dorpshuis. We zijn wel van plan om
over de gesprekken die gaan
worden gevoerd steeds verslag te
doen in de dorpskrant zodat u via
die weg op de hoogte blijft van
de ontwikkelingen
Nieuwjaarsreceptie
Er wordt die jaar door het dorpshuis geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd omdat het aantal inwoners/deelnemers in de vorige
jaren tegenviel. Nieuwjaar 2008
was het eerste jaar dat er geen
nieuwjaarsreceptie is georganiseerd. We hebben nog een oproep geplaatst met het verzoek of
er nog een andere vereniging te
vinden zou zijn om de receptie te
organiseren maar er heeft zich
niemand gemeld. Toch plaatsen
wij deze oproep hierbij nog een
keer. Voor iedere vereniging die
een nieuwjaarsreceptie wil organiseren staat het dorpshuis ter
beschikking. We hopen nog
steeds dat een vereniging deze
uitdaging aan durft te gaan.
Roken
Het roken is niet meer toegestaan
in het dorpshuis behalve in een
speciaal daarvoor ingerichte

ruimte. Dat is de serre, waar
iedereen die niet zonder kan
aan zijn of haar trekken kan
komen. Omdat het niet de
meest gezellige plek is in het
dorpshuis en er ook geen verwarming aanwezig was meende
het bestuur dat daar toch iets
aan gedaan moest worden. Inmiddels is er een tweetal radiatoren geplaatst (met dank aan
Jan Haikens die er nog had liggen) en zal er ook enig meubilair worden geplaatst zoals een
statafel en enige zitplaatsen.
Het is echter niet de bedoeling

dat het bargebeuren zich naar de
serre zal verplaatsen.
Secretaris G. Plat

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Op 15 oktober was het de beurt
aan het eendagsbestuur om een
avondprogramma te maken.
De heer en mevrouw Strating uit
Wildervank vertelden uit eigen
ervaringen over slaapapneu.
Eerst wordt er hinderlijk gesnurkt en dan stokt de ademhaling. Tijdens het slapen zakt de
tong naar onder en dekt de luchtpijp af. Mogelijkheden om dit te
verhelpen zijn o.a. reven van de
tong, amandelen er uit, huig kleiner maken, zachte gehemelte
kleiner maken. Een andere methode, die de heer Strating gebruikt, is het gebruik van een apparaat, dat ondersteuning bij inademing geeft tijdens het slapen.
Via een kapje wordt er uitgeademd.
Dit apparaat is gratis te verkrijgen via de basiszorgverzekering.
www.nvsap.nl
Op 22 oktober is een grote
groep dames naar de RTVDrenthe studio geweest. Ze hebben een programma bijgewoond
en een rondleiding door het gebouw gehad. Het was prima verzorgd.
Op 13 november heeft het
uitstapje van de museumgroep
naar het vestingstadje Oudeschans plaatsgevonden. Ook is
de Groninger Kroon (galerie,
beeldentuin en theeschenkerij) in
Finsterwolde bezocht.
Op 19 november werd
‘smorgens Vesta Wonen in Groningen bekeken. Organisatie was
in handen van de Provinciale
Commissie Wonen en Woonomgeving van Drenthe. Nans v.d.
Giessen is hierin vertegenwoordigd. Het programma was goed
verzorgd.
Op 19 november ‘savonds

hield de heer Zijl een dialezing
over Thailand en Laos.

Thailand heeft 62 miljoen inwoners en Laos 6 miljoen. In
Thailand leeft men volgens de
levenswijze van Boeddha. Er is
veel armoede; men leeft van de
landbouw, die al jaren geen
subsidie meer ontvangt. Er zijn
meer dan 31.000 tempels in
Thailand, die wat genoemd
worden. In Laos hebben de
tempels rondere vormen en zijn
met bladgoud belegd. In het
dorp Vientiane wordt door de
vrouwen zout gewonnen. Thailand en Laos hebben als grens
de Mekongrivier.
De "Longnecks" krijgen we
ook te zien. De vrouwen krijgen vanaf hun 4e levensjaar een
set koperen ringen om de nek
die ieder jaar wordt aangevuld
met enkele nieuwe. Zodoende
wordt ieder jaar de nek een
stukje langer. Deze gewoonte is
ontstaan om vrouwen te beschermen tegen aanvallen van
tijgers. Een interessante dialezing!
Op woensdag 17 december vieren we onze kerstavond

met een stamppottenbuffet. In
een sfeervolle zaal zullen we het
jaar besluiten met een gedachte
aan kerst.
We wensen jou - en hen die jou
omringen het aller beste voor het
nieuwe jaar, geluk in grote en in
kleine dingen maar bovenal: gelukkig met elkaar
Volgend jaar starten we op
woensdag 14 januari met de
jaarvergadering.

Op woensdag 18 februari
komt ons lid en plaatsgenoot
Mirjam Goudriaan van de Imkerij “De Gouden Moer” om te
vertellen over bijen.
De bijeenkomsten vinden
plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en
kan vrijblijvend 2 keer komen
kijken. Informatie is ook te verkrijgen bij Thea v.d. Teems, tel.
0599-354620.
Tot ziens, Ina Habing-Mulder,
PR-vrouw; afd. Buinerveen
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Zie ginds komt de tractor,….
Zaterdagmiddag de 29e november was het zover,de goedheiligman en zijn gevolg doen Buinerveen aan. Volgens de Sint was
z’n boot gestrand in Buinen bij
het spoordok, maar hij vond het
niet erg om op een kar, getrokken door een traktor van Meneer
Geerard, naar Buinerveen te worden gebracht. Maar zoals zo vaak
had de Routepiet in Buinerveen
weer de verkeerde weg genomen
en reed hij het Dorpshuis voorbij.
Gelukkig waren er aan het einde
van de Hoofdkade ook een paar
Pieten die Sint en Meneer Geerard weer op het goede spoor
brachten. Aangekomen bij het
Dorpshuis stond Meneer Jans al
klaar om Sint te ontvangen,
en verwelkomde hem na een
moeizame tocht in Buinerveen.
De Sint werd uitbundig toegezongen door groot en klein met
de liedjes die werden voortgebracht uit de boxen van Meneer

Casper. De Sint ging daarna
samen met Meneer Jans naar
binnen, waar de papa’s en
mama’s met hun jonge spruiten
in de voorzaal rondom het biljart stonden (men is nooit te
jong om te leren biljarten). Onze oudere jeugd ging naar de
achterzaal om daar te genieten
van de goochelaar die door Mevrouw Grietje van het Dorpshuis was gevraagd, deze was
geen onbekende voor onze
jeugd, enbracht speciale Sinterklaas goocheltrucs. De Sint die
in de voorzaal een rondje om
het biljart had gemaakt ging
even pauzeren, daarna ging de
Sint naar de achterzaal waar de
goochelaar zichzelf liet verdwijnen en de Sint met z’n Pieten in de zaal liet komen, onder
begeleiding van muziek van
Meneer Casper. De Sint en z’nvier Pieten hadden een drukke
middag want alle verenigingen

waar onze jeugd aan mee doet
kwamen voorbij. Zowel rondom
het biljart als in de grote zaal
werd Sint en de Pieten bijgestaan
door steun en toeverlaat Meneerr
Jans. Na een uurtje te zijn geweest moest de Sint weer vertrekken want hij en z’n pieten
hadden nog een drukke avond.
Tijdens het vertrek van de sint
werden de kinderen getrakteerd
op drinken en was er nog een
Sinterklaas disco. Zo rond kwart
voor vier werd er een einde aan
deze gezellige middag gemaakt,
de kinderen kregen nog wat
snoepgoed en een rode ballon
mee naar huis om deze deze
avond bij de schoen te hangen.
Al met al een zeer geslaagde
middag vonden we met z’n allen.
En met z.n allen zijn:
Mevr. Grietje, Dorpshuis
Gym.Ver.
N.O.A.D.
VV Buinerveen
Schaats.Ver.Buinerveen e.o.
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Fawaka Buinerveen
Vanuit Suriname ontvingen we
een bericht van Sybren ter Keurs.
Hij is een half jaar in Paramaribo
voor zijn studie en loopt stage bij
de Surinaamse televisie. Het is
nu een erg drukke tijd in verband
met de kerstdagen daar. De redactie van de dorpskrant heeft
hem gevraagd een berichtje vanuit Suriname te sturen hoe het
daar is. Gelukkig heeft hij daar
de tijd voor weten te vinden. Sybren is bij de kinderen en de
jeugd in ons dorp goed bekend
doordat hij al 3 jaar de Spelweek
mee heeft georganiseerd. Daarnaast brengt hij samen met zijn
familie al jaren de Kanaalstreek
en folders rond in Buinerveen.
Onderstaand dus het bericht uit
Suriname. Tevens heeft hij nog
een heerlijk recept toegevoegd en
enkele sprekende foto’s meegestuurd.
“Hier aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan is het een
heerlijke 34 graden met af en toe
een fikse regenbui die twintig
minuten duurt. De dag begint
hier voor de meeste mensen al
om zeven uur. Dat is prettig want
dan heb je nog geen last van de
hitte als je naar je werk toe gaat.
Vervolgens zijn ze dan om drie
uur vrij. De rest werkt van acht
tot vier of negen tot vijf. Na het
werk gaan ze nog even genieten
van het weer want om zes uur
begint de zon te zakken en om
zeven uur is het donker. Dan begint het feesten voor de meeste
mensen. Dan gaan ze naar de
warungs en de Chinezen en gaan
met elkaar nog was drinken.
De warungs zijn eetgelegenheden waar je typisch Surinaams
eten kunt vinden. Meestal bestaat
het uit rijst met groenten en kip.
Ander vlees is hier ook te vinden

maar wordt niet vaak gegeten.
De groenten zijn hoofdzakelijk
kouseband en amsoi.
Overal waar je hier komt zie je
Chinese winkeltjes, om elke
hoek is er weer een. Zij verkopen echt van alles. Ook lijkt het
of ze twintig uur per dag geopend zijn. In plaats van honden
voor de veiligheid zoals de
meeste Surinamers ze hebben
vertrouwen zij op ijzeren hekken. Om een uur of acht gaan
dus ook alle hekken dicht en sta
je dingen door tralies aan te nemen van een Chinees die twee
talen spreekt, waarvan Nederlands er geen is. Als de Chinees
en jij er niet uitkomen worden
er een paar onverstaanbare
woorden naar achteren geschreeuwd in het Chinees en
verschijnt de dochter of zoon
die wel Nederlands kan. Al met
al sta je soms voor een fles afwasmiddel een half uur bij de
Chinees.
Naast Chinezen zijn er nog vier
grote bevolkingsgroepen. Dit
zijn de Creolen waarvan de
voorvaderen hier zijn gebracht
door onze voorvaderen.
De Javanen die hier ook zijn
gebracht door volksverhuizer
nummer een, de W.I.C. (West
Indische Compagnie)
Vervolgens heb je nog de Hindoestanen waarvan je wel kunt
raden hoe ze hier terecht zijn
gekomen.
Natuurlijk was er ook al een
volk hier voordat Columbus
Europa de weg naar ZuidAmerika wees. De Indianen.
Al deze etnische minderheden
vormen samen het trotse Surinaamse volk. Ze spreken allemaal minstens drie talen. De
taal van hun afkomst, het Nederlands en het Sranantongo,

een mix van Nederlands, Engels
en andere talen. Het is het Sranantongo dat voor een groot gedeelte de verschillende bevolkingsgroepen bindt.
Daarnaast wordt hier ook ontzettend veel gediscrimineerd. Zo
worden de Creolen ingedeeld bij
de armere onderklasse en de Hindoestanen bij de rijkere hoge
klassen. Ook blijven ze elkaar
aanwijzen met de afkomst. ‘Die
Creoolse jongen.’ ‘Het is een
Hindoestaan toch?’
Maar toen mij gevraagd werd of
ik al echt Surinaams eten had
gegeten en ik antwoordde met;
‘Dat weet ik niet, gisteren was ik
bij een Javaanse tent’.
Kreeg ik te horen dat dat Surinaams eten is. ‘ Al het eten wat
je hier koopt is Surinaams’.
Naar bakra’s (blanke buitenlanders) toe zijn al deze etnische
minderheden een volk.
Naast het feit dat ze Surinamers
zijn, zijn ze ook trots op hun binnenland. Paramaribo is slechts
een plek waar je alles kunt kopen
wat je nodig hebt en kunt slapen.
Maar Suriname zelf is het binnenland. En ze mogen er trots op
zijn. Het is geweldig om over de
rivieren te varen en door het bos
te lopen. Met een pick-up truck
over de bauxiet weg crossen totdat je helemaal onder het rode
stof zit. Vervolgens onbezorgd
zwemmen in de Suriname rivier,
terwijl het ene verhaal over piranha’s het andere opvolgt en
daarna lekker in je hangmat hangen met een koude Parbo. Dan is
het hemel op aarde.”

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 19
geheel afmaken. Snij de aardappelen in hele kleine plakjes, bak
ze daarna krokant in 2 eetlepels
olie en doe ze in een schaaltje.
Bak de soe-on in een beetje olie
en houd deze apart in een schaaltje. Haal de kip uit de pan zodra
deze gaar is, bak het in de rest
van de olie, snij het klein en
houd het apart. Was de taugé en
houd ook dit apart. Snij de kool
fijn en houd dit apart.

Saotosoep (Javaanse kippensoep)
met ei.
Nodig:
500 gram soepkip
500 gram borststukken
2 liter water
± 5 cm laos (toko)
1 salamblaadje (toko)
1 sprietje sereh (toko)
5 lont ai (= piment) korrels
1 tomaat
2 (grote) bouillonblokjes
3 teentjes knoflook
1 ui
2 takjes selderij
250 gram taugé
250 gram spitskool
3 aardappelen
6 eieren
1 handvol soe-on (= witte vermicelli) toko)
½ theelepel zwarte peper
zout
6 tot 8 eetlepels olie
evt. sambal
evt. ketjap manis
evt. 150 gram rijst
Bereiding:
Kook de eieren hard en pel ze.
Eventueel kun je rijst koken of
stomen. Snipper de ui en stamp
de knoflook fijn. Maak de taugé

schoon, door de lege zaaddopjes en de wortels te verwijderen. Snij de laos in stukken van
1 cm, de tomaat in stukjes.
Breng het water aan de kook en
maak een bouillon van de kip.
Voeg de laos, het salamblaadje,
de sereh, de pimentkorrels, de
tomaat en de bouillonblokjes
toe.
Fruit de ui en de knoflook in 2
eetlepels olie. Doe de helft bij
de soep. Doe de steeltjes van de
selderij ook bij de soep. Als de
soep bijna klaar is, de rest van
de gesneden selderij, zout en
zwarte peper toevoegen en het

Wijze van opdienen: Verdeel alles in 6 porties en houd 2 porties
apart voor "de tweede ronde".
Doe een gekookt ei in een soepkom en voeg daarna een beetje
van de gesneden kool, taugé, kip,
aardappelplakjes, de gebakken
soe-on en een beetje van het gefruite ui-knoflook mengsel. Giet
daarover de hete soep. Eventueel
(per portie) op smaak brengen
met sambal en ketjap manis.
Tip: Geef er een bolletje gekookte witte rijst (ter grootte van een
ei) bij. Ieder kan dat naar behoefte in de soep doen.
Eet smakelijk
Sybren ter Keurs

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk
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Nieuws CBS 59: knipperkast
Woensdagmorgen 29 oktober
hebben de brigadiers van School
59 een 'mobiel knipperlicht' gekregen van de gemeente BorgerOdoorn. De wethouder die
'verkeer en veiligheid' in z'n portefeuille heeft, kwam om 10 uur
op school voor de officiële overhandiging. Samen met de leerlingen, de leerkrachten en de verkeerscoördinator van onze school
zijn de knipperkasten in ontvangst genomen.
De felgele kastjes kunnen op een
afstand van ongeveer 20 meter
vanaf de oversteekplaats worden
neergezet als er door verkeersomstandigheden slecht(er) zicht
is. Met één druk op de knop worden de knipperlichten in werking
gezet en is van veraf te zien dat

er bij School 59 gebrigadierd
wordt. Automobilisten kunnen
daar dan beter rekening mee
houden en hun snelheid minderen.
Er is inmiddels dankbaar gebruik gemaakt van de knipperkasten. In deze tijd van het jaar

is het vaak mistig en ’s morgens
om kwart over acht is het ook
nog niet echt licht. In de school
worden de knipperkasten na gebruik weer opgeladen, zodat ze
voor een volgend gebruik weer
klaarstaan.

Dorpskrant Buinerveen
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Spetterend Jubileumconcert Phiësta
Op zaterdag 8 november werd
het jubileumjaar van muziekvereniging Phiësta afgesloten met
een spetterend jubileumconcert
in zaal Bruinsma in Stadskanaal.
Tijdens de entree kwam het leerling orkest Joven o.l.v. Roel Havinga in actie met vijf verschillende werkjes van Ivo Kouwenhoven. Na een welkomstwoord
van voorzitter Jenne Wolters
nam ladyspeaker Mariëtte Bos de
presentatie van de avond voor
haar rekening. Zij voerde het 250
koppig publiek langs wisselende
muzikale blokken met optredens
van streektaalartiest Wia Buze,
popkoor Just4Fun en het 45jarige Phiesta. Bovendien werd
er naar hartelust gecombineerd
en bracht Phiësta samen met Wia
Buze de nummers Beste mor
weer en Ik bin ik.
Werd het programma voor de
pauze vooral gekenmerkt door

gevarieerde en swingende luistermuziek, na de pauze werd
het publiek opgezweept
met medleys van bekende nummers in Oldies Forever en Hollandse Hits. Just4Fun voegde
daar toppers als Bohemian
Rhapsody en You've got a
friend aan toe. Wia Buze bracht
songs als Lidia en Blief nog
even. Natuurlijk stond ook de
Roos op het programma, het
nummer dat Wia Buze min of
meer landelijke bekendheid
bracht. De combinatie Phiësta Just4Fun was goed voor het
grootst en meeslepende Conquest of Paradise.
Halverwege het programma
werden 6 jubilarissen in het
zonnetje gezet door Martin
Snapper, voorzitter van de
KNFM, afdeling Groningen.
Karin Neinders, Margriet Dijk
en Marianne Veldkamp vanwe-

ge hun 12½, 25 en 40 jarig lidmaatschap van de KNFM.
Zwaargewichten Wouter van Hezel, Hendrik de Jonge en Roel
Havinga tekenden alle drie voor
een 60 jarig lidmaatschap. Martin Snapper spelde de bij behorende versierselen op de revers
en de muziekvereniging voegde
daar een lekkere doos chocolade
aan toe.
Aan het eind van het veelzijdige
programma werd Wia Buze in de
bloemen gezet, de dirigenten en
de ladyspeaker kregen wat lekkers, alle zangers en muzikanten
kregen een roos en
het enthousiast meeklappende en
meezingende publiek werd getrakteerd op een gezamenlijk optreden van Phiësta, Wia Buze en
Just4Fun met het mooie nummer
Ik kom van Ziel.
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Oprichting historische vereniging
Op initiatief van de begeleider
van het project welzijn NieuwBuinen is op 8 september 2008 in
een vergadering het bestuur van
een werkgroep benoemd. Dit feit
mag gezien worden als de start
van de Historische vereniging
Nieuw-Buinen - Buinerveen.
Er is direct voortvarend van start
gegaan. Tijdens de viering van
het 25-jarig bestaan van ’t Ailand
hebben een groot aantal mensen
hun ondersteuning gegeven aan
de nieuwe vereniging. Ook zijn/
worden een aantal bedrijven benaderd om de start financieel wat
t e
v e r l i c h t e n .
In januari wordt extra publiciteit
gegeven aan de nieuwe vereniging en aan het voornemen om
op 5 februari 2009 in ’t Ailand
een presentatie te geven van oude films en dia’s . Dit zal in de
loop van het voorjaar eveneens
in Buinerveen plaatsvinden.

Een groot aandeel hiervoor
komt voor rekening van Jacco
Pranger en Hirzo Schuurman.
Wij willen graag ook uw
steun. Indien U zich aanmeldt
bij een van de onderstaande
mensen, dan bent U ondersteuner van de vereniging. In 2009
hoeft U geen contributie te betalen, terwijl U wel de correspondentie ontvangt.
Wij zijn inmiddels in gesprek
met de Harm Tiesing stichting
uit Borger. De besprekingen
verlopen constructief en opbou-

wend. Deze al langer bestaande
stichting geeft per kwartaal een
boekje uit : ”de Zwerfsteen”.
U krijgt als ondersteuner in 2009
vrijblijvend de Zwerfsteen door
ons toegestuurd met daarin ook
een goede bijdrage uit ons gebied. U hebt daarna nog alle
gelegenheid om aan het eind van
2009 een afweging te maken
over een eventueel lidmaatschap.
Wij rekenen op uw support!
Berend Kruit, tel. 212716
Reint Middel, tel. 617219
Jan Haikens, tel. 212518

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 211860
Gerbrand Plat, secretaries 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719.
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Betsy Martens
616581
Kees.Broekhof
0736-100051
Marion de Leeuw
211959

ilsekwaak@versatel.nl
gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
Wim.Bruil@centric.nl
hilann12@hetnet.nl
jmartens2@home.nl
kees.broekhof@home.nl
marion_de_leeuw@home.nl
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Het Onderwerp
In deze Dorpskrant verschijnt
elke keer een vaste rubriek, ‘Het
Voorwerp’ verzorgd door Martin
Snapper. Zo kwam echter tijdens
de laatste redactievergadering het
idee naar boven om ook met ‘Het
Onderwerp’ te beginnen. Doel
daarvan is om te proberen iets
naar voren te laten komen wat
speelt in ons dorp, wat heeft gespeeld in ons dorp en wat door
een bepaalde gebeurtenis weer
ineens actueel is geworden. En
voor de oplettende inwoner zal
het onderwerp van dit eerste
stukje niet vreemd zijn. Wat is
nu het onderwerp:
DE BRIEVENBUSSEN in Buinerveen/ Nieuw-Buinen
Onlangs werd op een druilerige
woensdag in november een auto
gesignaleerd met een aanhanger
en daarop hele mooie oranje
TNT brievenbussen met 2 gleuven. Er werd druk gespit bij
School 59 en wat werd daar geplaatst? Een hele mooie brievenbus met 2 gleuven! Was voorheen de dichtstbijzijnde grote
brievenbus voor de inwoners van
Buinerveen die over de Mondenweg bij de Chinees, nu werd er 1
geplaatst bij School 59. Al een
hele vooruitgang! Weliswaar erg
dicht bij de Mondenweg, maar
toch dichterbij dan dat ene miezerige brievenbusje met 1 gleuf
die bij het Dorpshuis staat. En
aangezien er nog meer bussen op
de aanhanger lagen en er tijdens
een ritje naar Stadskanaal door
Nieuw Buinen reeds opgemerkt
was dat op plekken waar nooit
een brievenbus gestaan heeft ineens weer een brievenbus stond,
had deze schrijver goede hoop
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dat in ieder geval 1 van die
mooie bussen op de aanhanger
ook bij ons Dorpshuis te Buinerveen geplaatst zouden worden.
Voor de nieuwelingen in ons
dorp en de mensen die niet zo
op de hoogte zijn met de lobby
van Plaatselijk Belang, zelfs
tijdens het afscheid van onze
zeergewaardeerde postbode Allie van der Laan in- vergeef me
als het jaartal fout is- 2006, is
ook op zijn afscheidsreceptie
nog eens weer aangekaart dat
Buinerveen toch heel erg graag
een dubbele gleuf brievenbus
zou hebben. Nu denkt u misschien wat maakt het uit? Maar
de brievenbus die bij ons in het
dorp staat wordt door de postbode geleegd tijdens het bezorgen van de post. Een zondagavond leging kent deze dus niet
en daardoor ook geen vlotte
bezorging van alle post die in
het weekend gepost wordt. En
dat is wel het geval met een 2
gleufs-brievenbus. En als u vaker op zondag uw post gebracht
heeft naar de bus bij de Mondenweg, dan weet u ook dat
deze op zondagavond vaak
stampvol zit. Mogelijk om die
reden.
In een heel grijs verleden is
zelfs het brievenbussenprobleem van Buinerveen al eens
op TV geweest, was het in Van
Gewest tot Gewest, een Man
bijt Hond-achtig programma of
een ander opinie programma?
Ik weet het niet meer. Maar het
betrof een inwoner helemaal
achter van Buinerveen, tegen
Exloerveen aan, die er toen al
over klaagde dat de dichtstbijzijnde brievenbus pas bij het
toen nog postkantoortje van
Breider was, en dat was verder
dan de beoogde elke 3 kilome-

ter wat de toenmalige PTT nog
voor ogen hield als norm. En zeker weten doe ik het niet meer,
maar is toen de brievenbus bij
het Dorpshuis gekomen? Of was
dat toen de familie Breider de
winkel sloot?
Nu hoorde ik van een lezer aan
het Zuiderdiep dat er post geweest is van TNT met daarin uitleg over het postbussenbeleid.
Mogelijk is dat aan mijn aandacht ontglipt of weer eens niet
in Buinerveen bezorgd, maar hoe
kan het dan dat we in Buinerveen
nog steeds een brievenbus hebben met 1 gleuf? Had Plaatselijk
Belang daar toch nog een rol in
kunnen spelen?
Ik hoop dat dit een leuke aftrap is
voor een nieuwe rubriek in onze
Dorpskrant, Het Onderwerp. U
kunt uw reactie kwijt bij een van
de redactieleden van de Dorpskrant of bij ondergetekende.
Hebt u iets wat u bezighoudt of
waarvan u vindt dat iets eens breder belicht moet worden? Ook
dan houden wij ons als reactie
open voor uw ideeën, commentaar of kritiek. Dus kruip in die
pen, toetsenbord, typemachine of
vertel het ons in persoon en wie
weet komt dat in een volgende
dorpskrant aan het licht.
Marjan Poelman
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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

Zondag’s keuken tot 20.30 uur
geopend.
(M.u.v. reserveringen)
tel: 212813

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

Indien u niet beschikt over
een logo of een plaatje
waarmee u wilt adverteren, bestaat de mogelijkheid dat deze aangemaakt
wordt, uiteraard volgens
uw wensen en onze mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

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

Elizabeth Beckmann had een prachtig beroep volgens haar zeggen.
Elizabeth was kraamverzorgster voor het rayon Nieuw-Buinen en Buinerveen. Zij was in Duitsland geboren op 3-2-1902. In 1917 is ze in Nederland gekomen met haar ouders. Als jonge meid zou en moest zij
kraamverzorgster worden. In april 1931 slaagde zij in Assen voor haar diploma, en een paar maanden daarna werd zij aangesteld bij de vereniging "Moeder en Kind". Later was dit het Groene Kruis. Zij moest haar
werk geheel per fiets doen, later ging zij op de solex rond. Zij heeft veel vrouwen en baby´s verzorgd. Op
65 jarige leeftijd is zij met pensioen gegaan. Op 8 mei is ze overleden en is nooit getrouwd geweest. Elizabeth was Ridder in de orde van Oranje Nassau.
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Het Voorwerp
Op de vraag om te reageren op
de foto bij het voorwerpartikel in
De Dorpskrant van oktober
jongstleden, kunnen we een applausje uitdelen aan de lezers.
Alhoewel het toch een vrij onbekend dingetje is, hebben zeker 12
personen het voorwerp weten te
benoemen. Sommigen vertelden
de naam en functie via een
praatje “over de heg” , anderen
schreven uitvoerige verhalen
over het voorwerp. Voor deze
bijdrage heb ik gekozen voor een
bloemlezing uit de schriftelijke
reacties, die bij de redactie zijn
binnengekomen.
Gerry van den Berg - Müller uit
Buinerveen is er als de kippen
bij. Al op 20 oktober schrijft zij
dat het een metronoom is en dat
zij het soms bij haar werk gebruikt. Zij meldt dat de uitvinder
van dit apparaatje een instrumentenmaker uit Amsterdam was,
Diederik Nicolaas Winckel. In
1815 verwierf hij patent op de
metronoom. Gerry van den Berg
schrijft vervolgens over ene Maelzel die het idee van Winckel
heeft gepikt en aangepast. Overigens met succes, want Maelzel
heeft Ludwig von Beethoven geholpen bij het metronomiseren
van diens werken. Gerry geeft
aan dat die Maelzel wél erin geslaagd is om in de bladmuziek
door te dringen, o.m. via de aanduiding M.M. En dat staat voor
Maelzels Metronoom. En dat is
een standaard geworden voor de
snelheid waarmee een muziekstuk naar het idee van de componist moet worden uitgevoerd.
Gerry sluit haar reactie af met
een oproep om te gaan wandelen
en dan te lopen op het andante
tempo, dat gaat uit van 86 tikken.
Dat wordt uitgelegd door Cora
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Engelse.
Cora Engelse uit Nieuw-Buinen
schrijft dat zij en haar man veel
met muziek bezig zijn en derhalve de metronoom uit en te
na kennen. Een mechanisch
instrument, dat bestaat uit een
uurwerk en een omgekeerde
slinger. De slinger beweegt
heen en weer en produceert
daarbij hoorbare tikken. En die
tikken bepalen het tempo en
daarmee de maat waarin de muziek moet worden gespeeld.
Cora weet vervolgens te melden dat op het plaatje achter de
slinger de muziekmaten staan
vermeld, zoals ‘largo’ 40-60
tellen per minuut, ‘moderato’
88-104 tellen per minuut en
‘presto’ 168-192 tellen per minuut.
In de reactie van Wim Windt
uit Buinerveen lezen we onder
meer over het verplaatsbare gewichtje. Door het vierhoekige
gewichtje hoger of lager op de
slinger te plaatsen wordt het
tempo bepaald, bijvoorbeeld
van heel langzaam (largo) tot
heel snel (prestissimo). Door de
streepjes op het liniaal (achter
de slinger) vindt de muzikant
zijn weg in het bepalen van de
snelheid van spelen. Wim
schrijft dat het een mooi mechanisch ouderwets instrument
is, hij verwijst daarbij naar de
moderne metronomen, dat zijn
kleine elektronische kastjes, die
geen schroevendraaier in de
buurt dulden.
Ook Henk Bulder uit Buinerveen weet dat het om een metronoom gaat. Hij schrijft wat
meer toegespitst op de kast
rondom de mechaniek. Meestal
is het kastje gemaakt van mahoniehout, maar ook wel van
notenhout, materiaal waarvan

hij vindt dat het beter bij het onderwerp past. Terecht merkt hij
op dat er bij dit kastje nog een
dekseltje hoort. Het dekseltje
staat niet op de getoonde foto,
maar het is er nog wel. Het wordt
ingeklemd tussen de opstaande
rand onder en het oogje bovenin
de metronoom. De fijne en gevoelige mechaniek blijft dan min
of meer stofvrij.
Van Ger de Wit uit Buinerveen
ontvangen we een volle A4 bladzijde tekst over de metronoom.
In zijn reactie heeft hij het ook
over Win(c)kel, Maelzel en Von
Beethoven. Hij schrijft dat Maelzel ook z.g. muziekautomaten
heeft uitgevonden waarmee hele
orkesten kunnen worden geïmiteerd. Voor de alsmaar dover
wordende Von Beethoven heeft
Maelzel kleine hoorntjes ontworpen om het gehoor van de componist wat op te krikken. Die uitvinding is nog te zien in het
Beethovenhuis in Bonn. Naast
een beschrijving van de techniek
en toepassing ervan, meldt Ger
ook dat tegenwoordig de elektronica op dit gebied van stal wordt
gehaald, zelf metronomen verwerkt in klokken en horloges. In
zijn afsluitende zin neemt hij op
dat de in De Dorpskrant afgebeelde metronoom bijna twee
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Lengte 45mm, breedte 30mm en dikte 12mm

eeuwen lang ongewijzigd is gebleven en van onschatbare waarde is gebleken voor de muziek.
Een woord van dank in de richting van mevrouw Lammy Sijpkens uit Buinerveen, omdat we
van haar dit ouderwetse kleinood
in deze rubriek konden plaatsen.
Haar man heeft in zijn muzikale
leven veel gebruik gemaakt van
deze metronoom, én als muzikant (hij bespeelde de klarinet)
én als dirigent van een zangkoor.
En voor de nieuwe uitdaging, zie
bijgaande foto. Het ‘ding’ is gemaakt van hard metaal. Voor uw
reacties, zie het adres van de
hoofdredacteur op bladzijde 2
van deze krant.
Martin Snapper
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Data 1e deel competitie::.













30 januari
13 februari
27 februari
13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei
5 juni
19 juni
3 juli

Aanvang telkens om 20.00 uur
Jeugd schiet van 19.00 tot 20.00 uur.
Lidmaatschap 2009
Wedstrijdkosten 2009 incl kaartjes, en kogeltjes
Losse kaarten incl. kogeltjes
Tussentijds instappen is ook mogelijk.
Kosten per schietavond tot einde competitie.

€ 22,50
€ 12.50.
€ 0.25 / stuk.
€ 1.50

Voor informatie kunt u bellen met Kasper 212331of Wubbe 212726

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 boven genoemde data. Een verenigingswapen is
aanwezig.
Vragen?
Kom eens langs. Je bent van harte welkom.
En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker dan
winnen!

Dorpskrant Buinerveen
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NOAD & Volleybalnieuws
NOAD nieuws
Even voorstellen
Hallo Allemaal!
Ik wil me graag even voorstellen!
Mijn naam is Heleen Buntjer en
ik ben sinds de zomervakantie de
gymjuf van NOAD. Ik ben 23
jaar en woon nog samen met
mijn twee zusjes bij mijn ouders
in Bourtange. Ik studeer aan de
Pabo in Emmen en hoop eind
januari 2009 in het bezit te zijn
van mijn Pabo diploma. Daarnaast geef ik met veel plezier, al
weer vijf jaar, gymles in Mussel.
Ik ben na de zomervakantie vol
enthousiasme begonnen met het
geven van de gymlessen bij
NOAD. Tijdens de eerste les was
het natuurlijk wel even wennen
van beide kanten, maar inmiddels heb ik mijn draai helemaal
gevonden. En kan ik mededelen
dat het aantal kinderen in de
meeste groepen blijft stijgen. Helaas is de opkomst bij de kleutergroep matig en ook de damesgroep heeft wel wat versterking
LESTIJDEN
Donderdag:
Gymnastiek
16.30 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur

nodig. Dus schroomt u niet en
kom gerust (samen met uw
kind) eens een kijkje nemen
tijdens de lessen.
Tijdens de lessen voor de kinderen van de basisschool, werk
ik met een beloningssysteem.
Als de kinderen een deel van
een element beheersen, verdienen ze een sticker. Het programma is verdeeld in 10 elementen en elk element is onderverdeeld in 3 oefeningen. Dit
programma werkt bij kinderen
erg stimulerend en ook de kinderen van NOAD zijn erg enthousiast tijdens de lessen. Ik
geef alle kinderen de mapjes
met stickers voor de vakantie
mee naar huis. Zo kunt u zelf
ook eens zien hoe alles in z'n
werk gaat. Zou u zo vriendelijk
willen zijn, om de mapjes na de
vakantie weer aan uw kind mee
te geven naar de les? De lessen
van de dames best aan
uit bewegen op muziek, een
kort spelelement en gebruiken
we alle spieren inclusief de
lachspieren!
Heleen Buntjer

Geachte ouder(s),
bij deze wil ik u erop
attenderen dat de gymn.ver.
NOAD

Peutergym
heeft.
‘s Woensdagsmiddags
om 16:00 uur
Gymzaal school 75
te Nieuw Buinen
Voor informatie
Theresa ten Have,
tel: 0599-212175

Gymnastiek
Wij zitten al vanaf groep 1 op
gym en in die tijd hebben we 3
leraar(essen) gehad, waarvan
deze toch de leukste is (Heleen)
omdat ze mapjes voor ons heeft
gemaakt waarin staat van makkelijk tot moeilijk; hoe het moet
en als je het kan krijg je een sticker en verder geeft ze leuke
gymlessen.
groetjes Laura en Melissa

Contributie
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
V.O
dames variagym (geen toestellen)

Woensdag : Volleybal
20.30 – 21.30 uur
Heren (in sporthal de Woerd in Buinen)
Telefoonnummers bestuursleden NOAD;
Ina Kunst
610094
Theresa Ten Have
212175
Marja v/d Scheer
212470
Evelien Wubbels
212004

(inclusief bondscontributie);
gymleden tot 20 jaar
€ 6,50 per maand
gymleden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
volleyballeden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
(Zoals u ziet is de contributie
verhoogd, dit is besloten op de
jaarvergadering)
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Regionale volleybalcompetitie 2008 / 2009
Uitslagen
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

1-9-2008

Hofstra-Hulshof – NOAD

3–0

25 – 13

25 – 21

25 – 8

8-9-2008

NOAD – Tyfoon BAM

0–3

20 – 25

20 – 25

12 – 17

6-10-2008

NOAD – Salto 2

2–1

20 – 25

25 – 17

16 – 13

20-10-2008

DEKO (H) – NOAD

2–1

19 – 25

25 – 5

25 – 11

3-11-2008

NOAD – Tyfoon 2

2–1

17 – 25

25 – 14

25 – 18

17-11-2008

Tonegido(H) - NOAD

3–0

25 – 24

25 – 24

18 – 12

Standen tot en met 24-11-2008
Team
Tyfoon BAM
DEKO (H)
Hofstra-Hulshof
Tonegido (H)
Tyfoon 2
VCA (H)
Mussel 2 (H)
Seta (H)
NOAD
Salto 2

Gespeeld
7
7
6
6
6
7
6
6
6
7

Voor
15
14
13
13
12
7
6
6
5
5

Tegen
6
7
5
5
6
14
12
12
13
16

Voor actuele gegevens zie de website:
http://www.dehoop-advies/volleybal.nl
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Pagina 31

Schaats/visnieuws
Schaatsen

De Smelt

Voor lidmaatschap of donateur
moet men bij A.Habing zuiderstraat 14a Buinerveen zijn,
voor maar vijf euro is men al
persoonlijk lid of donateur,
voor zeven euro vijftig is het
gehele gezin al lid.
Indien er nog inwonende kinderen zijn die achtien jaar of
ouder zijn moeten zij wel een
persoonlijke kaart hebben.

Het komende seizoen kunnen
schaatsverenigingen weer gebruik maken van de mogelijkheden te schaatsen op de baan
van de Smelt in Assen.
De schaatsdagen zijn:

Wil men ook nog vissen dan
moet men bij G.Boekholt zijn ,
ook aan de Zuiderstraat,
nr 1b te Buinerveen.
De vergunnigen lopen van
1 januari 31 december.
De kosten zijn :
Gezinskaart € 11.50 voor het
gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap
€6.50
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is:
Volwassen € 2.25
Jeugd t/m lagere school € 1.00
Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.

Zaterdag 27 december
van 17.00 tot 19.00 uur
(dit is een alternatieve dorpentocht voor jeugdleden t/m de
basisschool en na afloop een

medaille)
Zaterdag 21 februari
van 17.00 tot 19.00 uur
De schaatsers moeten lid zijn van
een natuurijsvereniging en de
ledenkaart tonen.
Het gewest Drenthe zorgt voor
baanwachten en EHBO.
De schaatsers zijn verplicht
handschoenen en een muts te
dragen.
T.Alberts.
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Jaarvergadering

Ook aan huis verkoop

Vissen wordt een makkie
Zoals enkele vis liefhebbers al
hebben gehoord was de bedoeling om wat leven in het water te
krijgen door middel van wat
nieuwe vissoorten. Wel, dat is
ons gelukt, want op dinsdagmiddag 25 november is onder toezicht van enkele zeer ervaren vissers de Duitse Schupkarper en
Nederlandse Winde de gelederen

in
de
ijsbaan
komen versterken .
Dit om volgend jaar de vissers
te verassen. Maar laten we wel
hopen dat vrienden van Groode
Geert en Thijs de vissers niet
voor zijn,want dan hebben we
een groot probleem.
Egbert Grelling

Onze jaarvergadering is weer
de revu gepasserd, er was een
matige opkomst wat betreft onze leden, dus we denken dat we
het nog steeds goed doen want
anders kwamen er wel meer
mensen op de vergadering. Onder het genot van de koffie werden de notulen, kasverslagen
bestuurs mutatie, contribitie
en aktiviteiten besproken. Uit
bovenstaande bestuursmutatie
willen we even opmerken dat
Wubbe Kamies de gelederen
heeft verlaten wegens te drukke
vrijwillige taken bij andere verenigingen in het dorp en daar
buiten. Voor hem heeft Martin
Kremer de goedkeuring van de
leden gekregen om zitting te
nemen in het bestuur van de
schaatsver. Namens het bestuur is Wubbe een kleinnood
overhandigt en hartelijk bedankt voor zijn inbreng binnen
de vereniging. Tevens werd
Martin verwelkomt binnen het
bestuur. Zo kwam er een einde
aan een enerverende avond die
werd af gesloten met de nostalgische woorden van de voorzitter:
Allen wel thoes en bedankt dai
der waar’n.
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AMBITIEUS
PROGRAMMA 2009
OUDERENBONDEN
BORGER-ODOORN
De gezamenlijke ouderenbonden van de PCOB en de ANBO
in de gemeente Borger-Odoorn
zullen zich het komende jaar
richten op een drietal speerpunten. Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO)
in onze gemeente noemt als
eerste punt het streven naar een
zo goed mogelijke vorm van
zorg voor de ouderen, wanneer
zij thuis wonen. Daarbij wordt
gedacht
aan
een
“Buurtzorgorganisatie”, zoals
deze al op meerdere plaatsen in
ons land functioneren. Daarbij
gaat het vooral om hulp aan de
patiënten waarbij de “mens”
centraal staat. In de praktijk
gaat het helaas vaak alléén om
het organiseren van technische
handelingen, zoals kousen aantrekken, helpen bij het ontstaan, wassen, douchen, spuiten
zetten door verschillende successievelijk hulpverleners. Dus
terug naar de “oude wijkverpleegster”.
Speerpunt nummer twee gaat
om preventie. Daarbij gaat het
om een consultatiebureau voor
senioren. Via periodiek onderzoek kunnen gezondheidswerkers, zoals artsen senioren adviseren voor een meer gezonde
levenswijze. Het OSO-bestuur
heeft voorgaande punten reeds
besproken op ambtelijk niveau.
Als derde speerpunt is het verkiezingsmanifest 2010. In
maart 2010 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Vanaf het ontstaan van onze

heringedeelde gemeente Borger
-Odoorn hebben de gezamenlijke ouderenbonden hun wensenlijstje , het verkiezingsmanifest , bij de politieke partijen op
tafel gelegd. Volgend jaar zal
het voor de vierde keer zijn, dat
de ouderenbonden met hun manifest de politiek vraagt om in
hun verkiezingsprogramma rekening te houden.
In 2009 gaan de gewone werkzaamheden van het OSO gewoon door. Dan gaat het om
het ondersteunen van ouderen
bij "problemen", bezwaarschriften, het invullen van formulieren, belastingaangiftes etc.
Naast bovenstaande zaken willen de ouderenbonden een oplossing van de problemen bij de
oversteek ter hoogte van Albert
Hein en Etos in Borger. Ook

zien de ouderenbonden graag
vorderingen van de definitieve
vormgeving van het woonservicegebied in Borger. Verschillende organisaties zijn er al twee
jaar met de plannen hieromtrent
bezig.
Ook het volgende jaar zal het
OSO de belangen behartigen in
de WMO-raad en het Klankbord
voor Ouderen van de gemeente.
Vanuit deze gedachte heeft het
bestuur van het OSO zich dan
ook van harte aangemeld om in
het ontwikkelingsproces van een
Lange Termijn Visie( LTV) als
gesprekspartner van de gemeente
te participeren. Bij het ontwikkelen van een modern ouderenbeleid kan het OSO, als vertegenwoordiger van een duizend tal
senioren een belangrijke functie
vervullen.

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

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

Pagina 34

Dorpskrant Buinerveen

NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
bus@biblionetdrenthe.nl
De bibliotheken in Borger en
Nieuw Buinen zijn gesloten op:

donderdag 25 december

vrijdag 26 december

woensdag 31 december

donderdag 1 januari

vrijdag 2 januari
Vanaf 1 januari 2009 veranderen de leenservice en het
abonnementensysteem in alle
Drentse bibliotheken. De belangrijkste wijzigingen op een
rijtje:
* het aantal verschillende soorten abonnementen dat er tot nu
toe was in de Drentse bibliotheken is teruggebracht tot vier;
* lenen en terugbrengen kan in
élke bibliotheek in Drenthe;
* reserveren binnen de provincie is gratis;
* gratis internet voor leden met
een Drentse Bibliotheekpas;
* u kunt per keer zo veel lenen
als u wilt (t/m het maximum
van uw abonnement);
* géén leengeld meer voor het
lenen van dvd’s, cd’s en cdroms (m.u.v. sprinters);
* gratis lidmaatschap nu tot en
met 18 jaar. (was eerst t/m 17
jaar)
U krijgt een nieuw abonnement
en een nieuw pasje
Uw huidige abonnement wordt
automatisch overgezet naar een

Noorderstraat 33 9524PB
Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

BIBLIOBUS
De bibliobus rijdt niet van donderdag 25 december tot en met
vrijdag 2 januari. Verder komt de
bus op vaste tijden in dorpen
waar geen bibliotheekgebouw
aanwezig is. In Buinerveen staat
de bibliobus op vrijdagmorgen
van 8.55 tot 10.05 uur bij OBS
75 en van 10.10 tot 10.40 uur bij
CBS 59, waar ook volwassenen
gebruik kunnen maken van de
diensten en producten van de bibliobus, óók onder schooltijd.
Uitgebreid assortiment
De bibliobus beschikt over een
uitgebreid assortiment boeken en
tijdschriften voor jong en oud, in
alle mogelijke genres. Voor de
jeugd zijn er veel spannende,
droevige of romantische boeken
en stripverhalen. Ook is er veel
keus voor peuters, kleuters
én beginnende lezers.
Extra service via internet
Voor informatieve boeken over
allerlei onderwerpen kunt u
eveneens in de bus terecht. Het is
ook mogelijk om boeken, dvd’s,
cd’s of cd-roms te reserveren. Dit
kan zelfs vanuit uw huiskamer!
Via de catalogus heeft u toegang
tot meer dan één miljoen titels,
en ook kunt u zien wat u in huis
heeft - en desgewenst de uitleentermijn van deze materialen verlengen.
Lid worden!
Wilt u lid worden van de bibliobus? De medewerkers van de
bibliobus geven u graag nadere
informatie. Het lidmaatschap is
tevens geldig in de andere bibliotheken in de provincie, meestal
zonder extra kosten. Voor de
jeugd – tot en met 18 jaar – is
een abonnement zelfs gratis.
Meer informatie is te verkrijgen
via telefoon (0592) 381107. Mailen kan ook: biblio-

nieuw abonnement uit het nieuwe abonnementensysteem. Welk
abonnement dat is, staat in de
brief die u in de week van 10 t/m
14 november ‘08 heeft ontvangen. Heeft u geen brief gekregen
dan kunt u contact opnemen met
uw bibliotheek. De bibliotheek
kan u vertellen naar welk abonnement uw huidige abonnement
is overgezet.
Met ingang van 1 januari 2009
gaat de nieuwe leenservice in.
Het nieuwe tarief gaat in op de
vervaldatum van uw abonnement. Mocht u het niet eens zijn
met de aanbieding in de brief,
dan kunt u dit kenbaar maken bij
de bibliotheek. U kunt het door
ons voorgestelde abonnement
wijzigen in een ander abonnement.
Uw nieuwe ledenpas ligt vanaf
januari 2009 voor u klaar in de
bibliotheek waar u staat ingeschreven.
Abonnementen vanaf 1-1-2009
Van 0 t/m 18 jaar (0-400 items
per jaar) gratis
19 jaar en ouder:
Basis-abonnement (0-125 items
per jaar) € 39,Groot-abonnement (0-400 items
per jaar) € 51,Maand-abonnement (t/m 20
items, 1 maand geldig) € 8,50
Met ´items´ worden te lenen ma-
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terialen bedoeld zoals boeken,
tijdschriften, cd’s, dvd’s, cdroms etc. Een verlenging telt als
een uitlening. Het leengeld dat u
voorheen betaalde voor cd’s,
dvd’s e.d. is afgeschaft (m.u.v.
sprinters).
Kinderen uit de omgeving van
Nieuw-Buinen die problemen
hebben met lezen, kunnen nu terecht op het Makkelijk Lezen
Plein in de bibliotheek.
Een Makkelijk Lezen Plein
(MLP) is een speciale voorziening voor kinderen met een leesprobleem. Op een Makkelijk Lezen Plein staan de boeken frontaal gepresenteerd, dus met de
voorkant naar voren. Hierdoor
krijgen de kinderen gemakkelijker toegang tot de materialen van
de bibliotheek.
De boeken die er staan zien
er aantrekkelijk uit en zijn op een
lager technisch leesniveau ge-
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schreven, zodat de kinderen lezen weer leuk gaan vinden. Daarnaast zijn er luisterboeken (daisy-rom's)
en biedt het Makkelijk Lezen
Plein informatie aan
voor spreekbeurten en werkstukken. Dit kunnen boeken
zijn, maar waarmee het lezen
omzeild wordt, zoals dvd's.
De ouders vinden op een
MLP informatie over hulpmiddelen voor dyslectische kinderen. Zie ook de website www.makkelijklezenplein.nl

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren
211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving
212446
hobo14@zonnet.nl
Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

De redactie van de
Dorpskrant wenst iedereen een voorspoedig
en vooral gezond
nieuw jaar toe.

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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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

SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag speelgoed kan lenen.

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

De speelotheek is
gevestigd in
Jeugd-en jongerencentrum“
De Bunermonder”
NOORDERDIEP 526 C
9521 BS NIEUW BUINEN
Openingstijden :
Woensdagmorgen 9.30-11.30
Vrijdagavond
18.30-20.00

Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Indien u niet beschikt over
een logo of een plaatje
waarmee u wilt adverteren,
bestaat de mogelijkheid dat
deze aangemaakt wordt, uiteraard volgens uw wensen
en onze mogelijkheden.
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Voor inlichtingen kunt u bellen 0599 650476 tijdens onze
openingstijden of mail uw
vragen naar
speelotheekkiekeboe@lycos.nl.
Natuurlijk kunt u ook gewoon
langskomen.
Onze vrijwilligers zullen u
graag helpen.

