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Tbch nog woningboaw in ons dorp ?
Op 12 februari j.l. is er in de
raadscommissie Grondgebied uit-
gebreid gesproken over de bouw-
plannen van Borger-Odoorn voor
dejaren 2002 tlm 2009.
Dat gesprek vond om meerdere
redenen plaats:

o Er zijn knelpunten in Bor-
ger en Valthe,

o De provincie wil enigszins
behulpzaam zijn bij de
méér (dan voorziene) toe-
genomen vraag naar hui-
zen)

o De Vijfde Nota Ruimtelij-
ke Ordening heeft regio-
nale gevolgen en de z.g.
kemthema's van de nota "
Mensen, wensen, wonen"
van Staatssecretaris Rem-
kes moesten tegen het
licht worden gehouden.

Het gemeentebestuur van Borger-
Odoorn heeft in samenspraak met
de woningcorporaties (en verder
met geen enkele andere betrokke-
ne of belanghebbende !) een
Woonplan opgesteld. Simpel ge-
zegd: opgeschreven hoeveel wo-
ningen er bij moeten, waar te reali-
seren, voor welke doelgroepen en
in welk tijdsbestek. Er is inge-
sprongen op het provinciebestuur

Drenthe dat toeschietelijker wil
zijn in méérbouw dan in het POP
(Provinciaal Omgevings Plan) ge-
pland. Uiteraard onder zekere
voorwaarden, zoals de zorg voor
in de knel gekomen,doelgroepen.
Denk daarbij aan de ouderen en
oudsten. Primair moeten daarmee

, volgens de Provincie de knelpun-
ten worden opgelost. En in die z.g.
"knelpuntenpot" zitten 450 extra
woningen, te bouwen tussen nu en
2005, te verdelen over 7 Drentse
gemeenten, waarvan Borger-
Odoorn er I is. Ons gemeentebe-
stuur hoopt met het Woonplan een
flink stuk van de taart te kunnen
weghappen.

In het Woonplan zijn tal van as-
pecten tegen het licht gehouden,
zoals bevolkingsopbouw en
groei, gemiddelde woningbezet-
ting en samenstelling huishoudens,
ouderenhuisvesting, verhuisbewe-
gingen en de huidige knelpunten
van formaat. Zoals al aangegeven,
vooral de dorpen Borger en Valthe
schreeuwen om groeicapaciteit.
De deskundigen van de gemeente
en van de woningcorporaties ko-
men dan tot de conclusie dat er
binnen de plannen voor huizen-
bouw in de diverse dorpen/kernen
geschoven moet worden. Waar de
nood het hoogst is, moet er eerst
en méér gebouwd worden. Met die
z,g. overhevelingen van woning-
contingenten wordt een goed en

aantrekkelijk fundamentje gelegd
om wat extra's binnen te halen, uit
de knelpuntenpot dus. Zo hevelt
Exloo bouwcapaciteit over naar
Borger, en Valthermond staat af
aan Buinerveen. Valthe mag alleen
wensen dat de beheerder van de
knelpuntenpot toeschietelijk is

voor deze kern.

De gemeente mikt voor Buiner-
veen op 37 woningen, dat zíjn er
22 mlr;.der dan eerder gedacht.
Voor dat contingent moeten we
dankbaar zijn richting Valther-
mond. Het kan niet anders of het
oude onfwerp bestemmingsplan
wordt aangepast. Het krijgt ook 'n
andere naam: "Nieuw-Buinen/
Buinerveen" wordt
"Buineryeen". Dan is meteen de
vraag: Wanneer wordt er begon-
nen? Dat kan qua voorbereiding
nog wel vele maanden duren, im-
mers het idee van de 37 woningen
moet eerst nog in vooroverleg met
de Provincie worden besproken.
Dán moet het Woonplan worden
goedgekeurd. Vervolgens moet er
een nieuw ontwerp bestemmings-
plan worden gemaakt, dat wordt
dan in procedure gebracht, waarbij
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AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

A ctiv it e ite n c o mmi s s i e

13 april Bingoavond30 maart Eierenzoeken
Voor kinderen tot en
met groep 8

Aanvang 14.30 uur
Kosten €0,75 per kind

31 maart Dansavond met Bert
& Bert
Yan22.00 tot 02.00
uur
Entree € 7,00 per
persoon

01 april Eierengooien
Aanvang 16.00 uur

Vrouwencafé

Het volgende vrouwencafé wordt
gehouden op

woensdag 3 april a.s.

aanvang 20.00 uur

CENTRUM FYSIOTHERAPIE

THERAPEUTISCHE EIÁSTI-
SCHE KOUSEN

Mry.JJ. Oele

lirkcnd Z,ickenÍbnds levcrancicr
voor het aamrncten en lcveren v:ur
l')astischc Kouscn op rccept en
aÍisprai*.
Ook aan lnris

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buínen
Tel: A599 - 234500
ofr 06 - 55948235

25 mei

31 aug.

07 sept,

12 okt.

12 april

15 mei

5 juni

Disco

8 maaÉ

5 april

Opgeven bii de bestuursleden:

Aanvang 20.00uur

Bingoavond
Aanvang 20.00uur

Ringsteken
Aanvang 19.00 uur

Klootschieten
Aanvang 19.00uur

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

02 nov. Spokentocht

23 nov. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Ideeên zijn altijd welkom.
Aarzel níet, neem contact op mel
de

aktiv it e itencommis s í e.

De activiturtencommissie wenst
iedereen prettíge feestdagen en
e en ge lukkí g n i euwj aar.

Jeugdwerk

Voor de basisschooljeugd:

20 maart Paasknutselen groep I ím 4: 13.30- 15.00 uur
groep 5 t/m 8: 15.30- 17.00 uur

groep 3,4 en 5: 19.00 - 20.15 uur
groep 6,7 en 8: 20.30 - 21.45 uur

groep I t/m 8 van 12-15tot+14.30
uur-

tel:212346
tel:212981
tel:212134
tel:212644
tel: 212808
tel:212967

Verrassingsmiddag Nader bericht volgt.

Afsluitingsfeest

Jeued vooÍeezet onderriis t/n 16 itrr !!!!

Spellenavond , van 19.30 tot 21.30 uur
Opgeven voor bmaart!

Workshop Breakdance (onder voorbehoud)
Opgeven voor22 maart!

Lina Gelijk
Ina Blaak

Zuidefiiep 199
Hoofdkade 7

Toos Folkers Lindenlaanl2
Betsy ter Keurs Zuiderstraat 39
HarmaRiensema Noorderstraat 10g
Marian Veldkamp Buinerstraat I
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Pagtna 4 Dorpskrant Buinerveen

indelijk. Vlak voor de in-
leverdatum van de kopij

voor deze editie van De Dorps-
krant heb ik iemand kunnen
ovangen' die wat over de eerste
dorpskrant kan vertellen. Dan gaan
we wel even 10 jaren terug. Janny
Hoving vertelt. Ze zeg! er wél bij
dat ze niet alle feiten en omstan-
digheden scherp op het netvlies
heeft, maar toch . . . wat ze nog
kon terughalen heeft ze er uit ge-
gooid,

De schrijfsfeer in de negentiger
jaren van de vorige eeuw was
vooral gericht op de mensen in
eigen kring. De voetbal- en gym-
nastiekvereniging hadden elk een
elgen ciubblad, ook de afdeling
Buinerveen van de Plattelands-
vrolrwen voorzag de eigen leden
van informatie via een eigen or-
gaan. Het toen zittende bestuur
van het dorpshuis wilde wel eens
wat nieuws kwijt, maar hoe . . . ?
Een dorpskrant, waarin eerst en
vooral berichten, betogen en op-
roepen moesten komen over het
dorpshuis en over van alles en nog
wat uit het bestuur van het dorps-
huis.

De eerste dorpskranten waren niet
zo dik. En begrijpeliik, want elke
uitgave te vullen met een "Uit de
bestuurskamer" levert niet altijd
veel bladzijden op. Dus werd er al
snel geronseld bij o.a. de vereni-
gingen en scholen om het blad van

I0 jaar De Dorpskrsnt

het dorpshuisbestuur te vullen met
nieuws vanuit die hoeken van de
samenleving. Om er een 'beetje
krant' van te maken, bleek de re-
dactie van toen in staat om steeds
ruimte te maken voor een culinair
hoekje, 'npuzzel en 'n kleurplaat.
Dan kom je met een A-5 formaat
al tot een heel aardig boekje. "Het
mocht gezien worden", zeglJan-
ny, "maar ook toen moest er tel-
kens heel wat voor gedaan wor-
den".

Dat brengt ons gesprek - met een
duur begrip - op het productiepro-
ces. Janny Hoving vertelt verder.
Als alle bijdragen waren aangele-
verd, dan werden die uitgetypt. Ja,

alles werd handgeschreven aange-
leverd. Onder meer Janny Hoving
en later Gea Jansen probeerden het
gekrabbel om te zetten in leesbare
teksten. Dat gebeurde op moderne
fypemachines, die telkens bij
dorpsgenoten werden geleend. Zo
had Loes Basten zo'n modern
elektrisch schrijfapparaat, toen
ook lid van het bestuur van het
dorpshuis. en die hielp zó mee aan
de betere leesbaarheid van'ol:rze
krant'.

Janny herinnert zich nog goed het
gebruik van "Tipp-ex" , het won-
dermiddel om missers in de aan-
slagen terug te draaien. Zoals ze
zegt: ''Altijd beter dan opnieuw
beginnen". Dan komen we op de
invoeging van advertenties en de
omslag l'an de krant. Janny weet

zeker dat van meet af aan de om-
slag op geel papier stond en dat
het tekeningetje van het dorpshuis
de krant als het ware opende. Net
als nu. De advertenties werden
steeds door Geesje Middeljans
"vers" gedrukt. vervolgens op de
knip- en plakavond in de teksten
venverkt. Begrijp me goed, echt
met knippen en plakken. Dan
volgt het uitzoeken van de pagina-
volgorde. Van het nu gebruikelijke
A4 formaat moet toegewerkt wor-
den naar een A5 uit-9ave. En dan
ook nog dubbelzijdig ook, "Da's
echt nadenken. hoor" zeg! Janny ,

alsof ik dat maar niet begrijpen
wil.

Bij lv{iddeljans beschikte men toen
gelukkig al over een machine die
de gedrukte bladzijden kon sorte-
ren en vouwen. Het schieten van
de nietjes moest nog handmatig.
Dat betekende een somber werkje:
een avond met alleen nieten.

En als de editie van De Dorpskrant
(van toen dus) klaar is voor ver-
spreiding, dan komen Berend
Kruit en Lammert Groefsema in
beeld. Die twee enthousiastelingen
zorgen ervoor dat iedereen in Bui-
neryeen en in Nieuw-Buinen tot
Mondenweg weet wat er in onze
kernen leeft. Moet j e nagaan.
slechts 2 bezorgers die brj je thuis
brengen wat in je eigen omger ing
leeft. Hulde voor die tnes. 11'r, 't
klus. Wat 'n kilometers.

"Het is allemaal niet rncc: ii \er-
gelijken met nu". zifl ir:r', rnet
enige trots. "Er z- : r- ::ee: br-
zorgers.-ie hcr;: ;:::;c: e;hter
kopii aan te r-- -;:.. Fu :i "-mail
doen u Lrnri3r;:- -i ;; "; :; ienken
van Èn --==:. :: .:;-. í:. 3Ên

gtreii be:i;:--- *--,rr,":-.; "lndus haar
ir *l?e.--:: : , :: ie ;rc'rpskranten
,c.a] ::l í-- *.;": 'e:,.;:i 1002.

I).---: : 
-- 

-c- i -'r 
":-- .-ns qe-

Ook voor:

- manrcure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds

mogelijk

Jolonda von der Scheer
Zuideídi€p 333
9521 AJ Nieuw-Buinen
ïel.: 0599"ó? l23l
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Verslog ulgemene ledenvergadering speeltuinvereniging
" Telgenhof' Nw. B uinen/B ainerveen

Korte terugblik: Van werkgroeps-
peeltuin, gestart eind 1992-begin
1993 tot opheffing speeltuinvere-
niging "Telgenhof' december
2001. Na veel vergaderen, over-
leggen, bellen, inzet van kinderen
en hulp van ouders zijn de eerste
palen van de speeltuin op 21 okto-
ber 1995 de grond in gegaan.

Tweede deel van de speeltuin
volgde in april 1996.
Alvorens de speeltuin op 7 sep-
tember 1996 officieel geopend
kon worden moesten er helaas al
herstel werkzaamheden verricht
worden i.v.m. vandalisme. Gestart

met 40 leden voor de speeltuinver-
eniging.
In het jaarverslag van 1997 stond
vermeld dat het al in het teken
stond van aÍbouw en herstellen.
Jaarlijks een spelmiddag voor de
leden georganiseerd.
Zomer 1998 wederom grote ver-
nielingen in de speeltuin, het
wordt moeilijker om vrijwilligers
te vinden om dit te herstellen.
Geprobeerd om jeugd bij de vere-
niging te betrekken, wat niet is
gelukt.
Oktober 2000 besloten tot afbre-
ken van vele speeltoestellen we-

--]

gens vandalisme en dure aanpas-
singen van toestellen.
Het is een lang terugblik gewor-
den.

Waarnemend voorzitter Henk Vos
opent 3 december de vergadering
in aanwezigheid van één lid en

nog één overgebleven bestuurslid
Mw. M. Koop. Drie leden hadden
telefonisch afgemeld, waaronder
de kascontroleleden. U leest het
goed, nog maar twee bestuursle-
den over van de zeven. Oorzaak'.
wisseling van bestuursleden van
verschillende werkgroepen, en in
de afgelopen twee jaar geen nieu-
we mensen warm te krijgen om de

speeltuin levend te houden. Mede
door aanscherping van de veilig-
heidsrvetgeving en blijvende van-
dalisme is het nu zover gekomen
dat een groot deel van de speeltuin
is afgebroken.
Tijdens deze algemene ledenver-
gadering wilden wij dan ook graag
nieuwe bestuursleden aantrekken
of anders de speeltuinvereniging
opheffen. Dit laatste is het gewor-
den.
Speeltuinvereniging "Telgentuin"
is niet meer per 31-12-'01. De [o-
pende zaken en eventueel plaat-
sing van nieuwe toestellen worden
overgedragen aan Plaatselijk be-
lang BuinerveenA'{ieuw Buinen.
Het geld van de speeltuin, wat nog
in kas is, blijft wel staand op de al

bestaande eigen rekening maar
valt ook onder beheer van Plaatse-
lijk belang. Leden van de speel-
tuinvereniging hadden u'ij hiervan
reeds op de hoogte gebracht via de

uitnodiging voor deze ledenverga-
dering. Wij van het bestuur betreu-
ren het echt dat najaren van voor-
bereiding en slechts 4 jaar speel-
plezier deze beslissing genomen

moest worden. Als laatste willen
wij dank zeggen zran velen uit
Nieurv Buinen en Buinerveen voor
de hulp en inzet in de afgelopen

Jaren.

Bestuur speeltuin "De Telgentuin"
Henk \ios en \{arijke Koop.

JAhT r{AR'rJES
B or."r*vbutt dig ottdefitotrds b e d.ríjf

. ENOVANE

. GSTá'I.fi6TAE

. OPN-ÉLA.AJDEN

. BÁ.DIWÉRS
- ffiS;EL.reK
. DrereNETC.

Zuid.erdiep 89
9524 AB ÀÍietrw Eluinen

- 212434

O rgan i sal ie Re i ki-ve e ke nden

Egtpííc Healing
Verkoop etherische oliën en * ierook

KAPSALON WONNE
Tientjes goedkoper

Zure permanent kort haar voor nraar f 80,00
Knippen f. 16.00 Tel (0599) 212500
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Nieuws vun de Veenschutters

Beste Dorpskrantlezers,

Hierbij de tussenstand van de 1e deelcompetitie van2002.
5 meter toernooi staand luchtgeweer

I

2
J

4
5

6

7

8

Jeugd

I

2

3

J. Lokken gemiddelde kaartwaarde
W. Kamies
A. Mulder
W. Heidekamp
K. Peper
H.J. Smit
R. Timmermans
L. Pepping

J. Boelens
R. Pepping
F. Sanders

Maximaalte behalen punten: 60

59,1 1 1

58,555
56,333
55,0
54,666
54,555
52,333
52,0

58,333
54,777
46,333

Kom ook eens onze nieuwe volilutomatische kaarttrunsporteurs bekijken!!

Uiteraard kunt u ook gewoon meedoen, een verenigingswapen is aanwezig. Best leuk en gezellig.
Informatie nodig?

Bel Wubbe Kamies, 0599-212726 of kom gewoon langs.

En om mt de Olympische gedachte af te sluiten, meedoen is belangrijker dan winnen!!!

De Veenschutters, ook iets voor vrouwen??

Toen ik het vrienden en kennissen vertelde, werd er nogal lacherig gereageerd: een vrouw die lid wilde worden
van een schietclub! Een beetje raar vonden zehet beslist.
Waarschijnlijk was ik er nooit toe gekomen als Marius, mijn man, niet met zulke enthousiaste verhalen was thuis-
gekomen. Een beetje een verdrongen wens is het altijd brj mrj geweest. Wapens, in alle soorten en maten, hebben
me al heel lang gefascineerd en dus vroeg ik Marius eens voorzichtig te informeren hoe of de andere leden van de
schietclub tegenover deelname van iemand van het "zwakke"geslacht stonden. Bovendien nog eentje die nog
nooit een wapen in handen had gehad.
Er werd positief gereageerd en inmiddels ben ik lid geworden en heb al twee keer mogen meedoen (gelukkig zon-
der al te grote ongelukken).
Ik kan dan alleen maaÍ zeggen dat het enorïn leuk en vooral gezellig is. Wat me opvalt is dat iedereen zo behulp-
vaardig is en dat zeer goede schutters niet moeilijk doen over beginnelingen. Ook de jeugd verleent spontaan as-

sistentie aan iemand zoals ik. Je voelt je echt thuis op de schietavonden en ik kan he iedereen van harte aanbeve-

len.

Ielze Kwaak
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nmiddels hebben we de op-
roep ontvangen om ter stem-
bus te gaan. Op woensdag 6

maart is het weer zover. Dan
mogen wij ons weer rechtstreeks
bemoeien met de samenstelling
van de gemeenteraad van Borger-
Odoorn. Een kans om een vinger
in de politieke pap te steken. In de

aanloop naar deze verkiezingen
wil ik nu kort ingaan op het in te
voeren politieke dualisme op lo-
kaal niveau én over puur plaatse-
lijke politiek in relatie tot Leefbaar
Nederland.

De politiek moet dichter bif de

mensen. Dit is een roep die al ja-
ren achtereen te horen is. Alle par-

tijen doen al even zovelejaren hun
best om de burgers bij het beleid
te betrekken, ze er als het ware
met de haren bij te sleuren. En het
lukt eigenlijk maar niet, dat zie je
aan de miserabele opkomsten bij
de verkiezingen, het matige be-
zoek aan commissie- en raadsver-
gaderingen, en aan het niet ofnau-
welijks reageren op inspraakmoge-
lijkheden. Bij bezoek aan politieke
of politiek getinte gespreksavon-
den, zie je doorgaans dezelfde ge-

zichten. De overheid blijft het pro-
beren: De politiek moet dichter bij
de mensen. Voor het bedrijven van
de plaatselijke politiek is daar van-
af 2002 het zogeheten dualisme
voor 'uitgevondeno. Zoals thans de

relatie is tussen Kabinet en Twee-
de Kamer, zo wordt die verhou-
ding ook tussen College van B &
W en de gemeenteraad. Een ploeg
van managers (B & W) die het
hele gemeentelijk bedrijf gaat aan-
stureh en daarvoor de volle verant-
woordelijkheid draagt; Daarnaast,

beter daarbóven, een gemeente-

raad die een in hoofdzaak contro-
lerende functie heeft. Een soort
Raad van Toezicht. Daardoor moet
het gemeentelijk bedrijf interes-
santer worden, zó is de verwach-
ting. Voor het geval de wethou-

Naar het stembureau op 6 maart u.s. !

ders nog uit de lokale lijsten voort-
komen, zij worden op afstand ge-

zst en de nu nog gebruikelijke ver-
houding met de partijgenoten ver-
dwijnt. Het kan en zal dan ook in
de toekomst meer en meer voorko-
men, dat lijdzaam volgen door de

raadsleden er niet meer bij is. Het
zal niet meteen knokken worden

in de gemeenteraad van Borger-
Odoorn, {naaÍ een effectievere
controle op het overheidsapparaat,
in dit geval 'de gemeente' , zal de

zaken wel spannender kunnen ma-

ken. Voor de leden van de raad is
de verandering van functie van de

raad ook even wennen. Zeker te

rveten dat daarbij de communicatie
met de inwoners van onze ge-

meente ook moet worden geihten-
siveerd. De raadsleden zullen ook
gevoed moeten worden door de

burgers, structureel, of toevallig,
ofmoeten "ergens tegenop lopen".
Met de burger in gesprek blijven,
blijft noodzakelijk !

Leefbaar Nederland. De oprichting
van de landelijke partij Leefbaar
Nederland lljkt voor heel wat
mensen onduidelijkheid op te le-

veren als het gaat om de positie
van de plaatselijke politieke groe-
peringen. Komt een beetje door de

naam én het feit dat er in Hilver-
sum, Utrecht en Rotterdam lokale
lijsten zijn met diezelfde naam.

Als deelnemer aan een congres
van de Vereniging voor Plaatselij-
ke Politieke Groeperingen (VPPG)
is er verslag gedaan van de ge-

sprekken tussen de VPPG en de

voorÍnan van Leefbaar Nederland,
Jan Nagel. Dat kwam er op neer
dat Leefbaar Nederland géén

plaatselijke aftlelingen zal oprich-
ten, en dat elke lokale partij volko-
men autonoom en onaflrankelijk
blijft ten opzichte van de nationale
politiek. Als de nieuwe parttj,
waarschijnlijk onder leiding van
Professor Pim Fortuyn, eenmaal in
de Tweede Kamer aan de slag
gaat, dan zal zij wél opkomen
voor de belangen van de lokale
lijsten. Tot zover het punt van on-
duidelijkheid in de relatie Lande-
lijk Leefbaar Nederland en de

plaatselijke groeperingen, waarvan
er in elke Drentse gemeente wel
tenminste één is !

Verkiezingen op woensdag 6

maart a.s. Er zijn op zich al vol-
doende redenen om nÍulr de stem-
bus te gaan. Nu krtjgt u er nog
eens twee gegevens bij. Als stem-

mer op een plaatselijke lijst zet u
niet ook de deur wagenwijd open

voor Leefbaar Nederland in onze
gemeente. Dat is één. De kansen
op meer leven in de politieke
brouwerij door invoering van het
dualisme. Dat is tvtee. Zowaar 2

redenen erbij gekregen om toch
vooral de gang naar de stembus te

maken. GDD : Gewoon Doen
Dus !

Martin Snapper
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Nieuwsbrief vun de visclub "De Graskarper"

Nadat het bestuur van de schaatsvereniging vorig jaar besloot om het vissen in de ijsbaan toe te staan, was het niet

alleen voor de ijsclub een succes, ook menige ouders met hun kinderen waren vaak aan de waterkant te vinden en

zelden hadden ze geen succes.

Het bestuur van dè ijsvereniging heeft dan ook besloten om hier een vervolg aan te geven, toch heeft het bestuur

besloten om enkele wijzigingen in het reglement te moeten aanpassen.

Zo mager nu het hele jaar gevist worden, zolangde winter het toelaat, het spreekt vanzelf: zolanger geen ijs op

de baan ligt mag er gevist worden.
Ook de kosten voor het lidmaatschap worden anders:

r Een gezinskaart bedraagt€ 11,35.

r Vanaf 16 jerrr wordt men persoonlijk lid. De kosten bedragen hiervoor € 6,81.

Verder stelt het bestuur voor om zo weinig mogelijk lokvoer te gebruiken, want iedereen die vorig jaar geregeld

bij de ijsbaan was te vinden, die weet ook wel dat je in het begin veel beter een visje kon verschalken dan in het

laatst.
Verder kunnen we meedelen dat er vorig jaar 33 personen lid waren van de visclub. Om lid te worden van de vis-

club moet men lid of donateur zijnvan de ijs','+reniging.
Mochten er nog vragen zijn dankan men hiervoor terecht bij de bestuursleden van de schaatsvereniging.

De vergunningen voor het jaar 2002 kunnen worden afgehaald bij:

G.Boekholt
Zuiderstraat lB
9524 PG Buinerveen Veel visplezier toegewenst!

Schaatsverenigin g Buinerveen

10 jaar collecteren
NierStichting Nederland zet zich in voor mensen met een nierziekte. Er zrjn meer dan 20.000 mensen waarbij

nieren niet of nauwelijks werken.Deze mensen moeten op een gegeven moment dan ook dialyseren. Je hebt he-

modialyse of peritonele dialyse. Bij hemodialyse moet je 2 a3 keer per week 4 tot 6 uur aan een machine liggen,
je bloed wordt dan gespoeld doordar er bloed van je lichaam door een machine stroomt en er zuiver weer uit
komt. Bij peritoneledialyse heb je continu 2liter vloeistof in je buik. Die moet je dan om de 4 uur verversen, of
een machine doet dat 's nachts automatisch. Dit alles, en een altijd aanwezige vermoeidheid, veel ziek zijn maakt
het normaal mee draaien in de rnaatschappij onmogelijk. Want met een vakantie, feestdagen of een baan,ie zit
altijd aan die dialyse vast. Ook heeft men vaak een eiwit en zoutarm dieet, terwijl je daarbij ook nog een vochtbe-
perking hebt bij warïn weer nog geen ijsje). Je komt op de lijst te staan voor een transplantatie, Dan heb je kans

op weer een redelijk normaal leven Op dit moment staan er 1700 patiënten op de wachtlijst. Deze lijst wordt ieder
jaar langer. Gemiddeld worden er 500 transplantaties per jaar uitgevoerd.

1r Wat doet de Nier Stichting nu: Dialyseverpleegkundi'
,ï sen laten herintreden want er is hier een schreeuwend!Ë 

iekort van. Zorgen dat er nieuwe dialyseplaatsen bij
komen. Onderzoeken naar nierziekten. Het leven van

een nierpatiënt leefbaarder te maken, bijv. hulp bij het
zoeken naar een passende baan.

Vandaar dat er ieder jaar in september een beroep op u

wordt gedaan om te geven of te collecteren. De dames:

mevr. v.d. Ploeg, mevr. Siebring, mevr. Meerman, me-

vr. Meijer, mevr Mik, mevr. v.der Schoot, en mevr.

Brinks hebben 10 jaar voor de Nier Stichting gecollec-

teerd, en zijn daarom op 11 december tijdens een gezel-

lig samenzijn gehuldigd. Er werd de dames een hanger-

tje en een bloemetje aangeboden door mevr. Doutzen-

Telgenhof, buitendienst medewerkster van de Nier-
Stichting Nederland,

T
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Íportnieuw,
Resionale vollevbalco mpetitie
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.

U
Datum uitslas

3-12-2041 NOAD Deko 2

7-r-2042 Lase End I NOAD I 2

28-t-2002 NOAD Mussel 1 2

sauí siepeí

VERBOUW
ONDERHOUD
NIEUWBOUW
RENOVATIE
MATERIAAL VER}<OOP

ZUIDERSTR/fuAT 2
9524 PJ BI.JINER\./EEN

ETOU\A/E}EDR.IJF
WUBBELS
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Verharding p srkeerplsats Dorpsh uis een

feií
Als u denkt dat op de foto hiernaast een aantal ongure perso-
nen bezig zijn stenen te verzamelen om bij iemand de ramen
in te gooien, dan heeft u het mis.
Hoewel er toch af en toe een teen werd geplet door rondvlie-
gende stenen, werd op deze bewuste zaterdag in een record-
tempo de parkeerplaats van het Dorpshuis aangelegd. Zo
rond de klok van 15.00 uur was de klus geklaard en gingen
de onervaren vrijwilligeÍs steenkapot naar huis, terwijl de
doorgewinterde straatmakers nog even gezelli g nazaten in
het Dorpshuis.
Alweer een voorbeeld van waar een klein dorp groot in kan
zijn

Í1, sl-{o{trs
ft3 cn J5.!|sfrC*(TngfrCrrlcTErl
ZuiclardieP 2t7 / Nïeulr-Suinen

Ook aan huis verkoop

H(}(}RHSTRA
mtrffiffiË

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwarken

Culïuur-Techniek

NAAST oNZE 4.GRANEN EIEREN IS TEVENS BIJ oNs VERKRIJG.
BAAR:

GEITENKAAS (vTT eN ZoNDER KRUIDEN, FTTn)
BIOLOGISCHE: 'AppEISRp

- ZwnnrEeEssENSAp EN vERScHTLLENDE
CONFITUREN

FAM. BLAAK, HozFDKADE 7, BulNTnvggrv (21298 í)
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COLOFON

Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis'de Viersprong'

tel:212813

Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram Riensema

E-mail:
dor p s lv ant b ui ner v e e n@
hetnet.nl

Redactieadres:
Janny Hoving

Hoofclstraat 14

Buinerveen
tel:212446

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Geert en Tineke
Boekholt

Druk:
Middelj ans, Buinerveen

tel.212232

DORPSHUIS'DE VIERSPR.ONGN

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

Voor het aÍhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat.'Wachtruimte aanwezig

MAATSCHAP ELTING
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat l6 Buinerveen
tel. 212634 I 212898 I 212383
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Zuiderdiep 249, Nieuw-Buinen

MAART EN APRIL
VOORDEEL:

Iedere vrijdag in maart en april
(1, 8, 15, 22,29 maart
en 5, 12, 19, 26 apr1l)

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts

€ 12.50 p.p.

Bij inlevering vqn deze adrertentie

€ 1.15 p.p. korting

(meerdere pet'sonen op I adtertentie mogelijk)

LET OP ::

:) ]edere maand een ander aihaalmenu {-

Ook catering mogeiilk r-oor thuis en bedrijf
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Hier had een sdverteníie
van uw bedrijf kunnen
stson.
Adverteren in de Dorps-
kraní is de moeite wadrd,
vrasg het onze huidige
udverteerders.

Regelmatig wijden wij
een artikel in deze krant
aan een van onze udver-
teerders, extra gratis re-
clame dus!!

Mocht u interesse heb-
ben, neem dan contact op
tnet een van onze redflc-
tieleden

à. èr êq àq htt b,r
1'L "bJl ful 'Ái '"^"J -*Á
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A/,ar""+fuW
Konijnen en de egel

Lopen twee konijnen over de Hoofdkade, komen daar een egel tegen. Die vraagt aan de konijnen waarom er toch
zo veel egels worden doodgereden. ZegI één van de konijnen: "Daar heeft onze baas een oplossing vooÍ gevon-
den !" "Vertel, vertel !", smeekt de egel. Konijn: "Je gaattussen de twee koplampen staan, je bukÍ en de auto gaat

dan gewoon overje heen, niks aan de hand."

Zo gezegd, zo gedaan. Even proberen. Konijnen en egel lopen door het gras naar de Hoofdstraat. Konijn zalhet
even laten zien. Gaat midden op de weg staan, in de verte on auto met verlichting. Konijn kiest plaatsje tussen de

koplampen, auto nadert, konijn met de buik op het asfalt, auto over konijn heen en jawel, konijn leeft nog. Pracht
demonstratie.

"Dat kan ik ook", zeg! de egel. Egel gaat ook 'n plekkie zoeken op de Hoofdstraat. Dan auto, koplampen, bukken
enzovoorts. Auto weg, egel dood t. Ze*het konijn tegenz'n maat: "Hè, zie je nietveel meer, die driewielers !"

Boze stewsrdess

Zit'nman in een vliegtuig, komt een papegaai naast hem zitten,zerukenaan de praat samen. "Wil je wat drin-
ken ?", vraag! papegaai aan de man. "Ja, lekker, doe maar een 7-up", zegt' de man. Dan geeft de papegaai een brul
naar de stewardess: *Hé, jij daar met je dikke achterwerk, breng ons 2 keer 7-up, én snel !" De stewardess brengt
de drankjes, maar laat goed merken dat ze pissig is. Tot een paar keer toe moest de stewardess zich door de bele-
digingen heen slaan. Om beurten werd er besteld . . én gekat.

Tot de man er weer 'n bestelling uit smeet. "Hé, jï daar in dat apenpa$e, breng ons 2 bier, nír !" De stewardess
kon zich niet meer'bedwingen, ze geep man en papegaai in 't nekvel, sleepte die twee donderstenen naÍr het ach-
terluik en gooide ze allebei naar buiten. Van grote hoogte naar beneden, zeg! de papegaai tegen de man "Zeg
vriend, jij hebt best een grote bek voor iemand die niet kan vliegen !"

\

A.N. Thony


