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INLEIDING 
 

Vanuit mijn schrijfsels bent u 

gewend, dat ik om mij heen 

kijk, mij interesseer voor de 

dingen die zich in onze directe 

leefomgeving afspelen en dat ik 

die en dergelijke waarnemingen 

graag via deze Dorpskrant aan 

u doorgeef. In het vorige kalen-

derjaar ben ik er eens echt voor 

gaan zitten om wat dagelijks/

wekelijks op mijn netvlies ver-

scheen, of wat mij ter ore 

kwam, voor u op te schrijven. 

Voor sommige lezers zullen 

feiten of bevindingen te herken-

nen zijn, anderen nemen er wel-

licht voor het eerst kennis van; 

Voordeel en nadeel van een 

jaaroverzicht.  

 

Dit overzicht zou er zeker an-

ders hebben uitgezien, als u, uw 

buurman, uw tante, of schoon-

dochter het zou hebben opge-

maakt. Immers ik zie (gelukkig) 

niet alles, en ik kijk, lees en 

luister met 

mijn ogen 

en oren. 

Het kan 

dus niet 

anders of 

zo’n over-

zicht heeft 

óók iets 

persoon-

lijks. Mis-

schien een 

uitstekende 

reden voor 

u, de buurman, tante of schoon-

dochter om in 2003 de pen da-

gelijks/wekelijks even ter hand 

te nemen. 

 

Neem voorts van mij aan, dat er 

in 2002 méér is gebeurd dan 

wat hierna beschreven is. Bij 

deze roep ik in algemene zin in 

herinnering het feit dat we in 

voorbije periode ook afscheid 

hebben moeten nemen van en-

kele inwoners uit het versprei-

dingsgebied van dit blad. Mijn 

gedachten hierbij gaan het 

sterkst uit naar de inwoners die 

zijn overleden en naar hen die 

met het gevoelige verlies van 

een dierbare zijn geconfron-

teerd. 

 

Het jaaroverzicht is per maand 

opgesteld. Per maand heb ik uit 

de Drentse spreukenkalender 

een spreuk of gezegde geleend, 

soms bedoeld als passende 

boodschap, anders gewoon om-

dat ik het een leuke tekst vond.   

 

 

Januari    (Ze schupten heur in 

de lompen) 

 

Na enig medisch ongemak, 

méér dan kopzorgen, werd Hui-

ze Wubbels  aangelicht met een 

mooie en opvallende 50, en dat 

alles voor het bereiken van die 

mooie leeftijd door de vrouw 

des huizes.  

Het dorpshuis kreeg een echte 

parkeerplaats; Precies werkje, 

stevige klus.  

Auto te water. Het was al weer 

een tijdje geleden, maar op-

nieuw bleek een supersnelle 

plons in het kanaal aan de Bui-

nerweg verkwikkend. 

Aan de Noorderstraat is nog 

steeds “Hooi te koop, na 16.00 

uur ƒ 5,-“ Hoeveel vóór 16.00 

uur ? 

Marja is Guusje uit Nepal ha-

len; Tja, die moest weer naar 

school !  

 

Februari    (Hie zit in het un-

derhok) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATA VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 
 

Hieronder een lijstje met de data van verschijning van de 

volgende dorpskranten in 2003 en de data waarop het mate-

riaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk 

bij Janny Hoving, Hoofdstraat 14, Buinerveen ingeleverd 

moet zijn. De redactie streeft er naar om zich aan alle data 

te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd 

kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bij-

tijds! 

 

Nummer 2, april 2003 

Inleveren woensdag 2 april 

Verschijning: 21 - 26 april 

 

Nummer 3 juni 2003 

Inleveren woensdag 4 juni 

Verschijning: 30 juni - 4 juli 

 

Nummer 4 augustus 2003 

Inleveren woensdag 6 augustus 

Verschijning: 25 - 29 augustus 

 

Nummer 5 oktober 2003 

Inleveren woensdag 5 oktober 

Verschijning: 27 - 31 oktober 

 

Nummer 6 december 2003 

Inleveren woensdag 19 november 

Verschijning: 15 december - 20 december 

 

De volgende activiteiten staan              

gepland voor 2003: 

  

22 mrt.  Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

 

19 apr. Eierenzoeken 

  Aanvang 14.30 uur 

  

20 apr. Dansavond met   

  Bert & Bert 

 Aanvang 22.00 uur 

 

21 apr. Eierengooien 

  Aanvang 16.00 uur 

 

24 mei Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

 

21 juni  Ringsteken 

  Aanvang 19.00 uur 

 

15 aug. Klootschieten 

  Aanvang 19.00 uur 

 

13 sep. Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

 

8 nov.  Spokentocht 

  Aanvang 19.00 uur 

 

22 nov. Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

   

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op met 

de activiteitencommissie. 

 

 

          De activiteitencommissie.       
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Ons dorp groeit gestaag, er 

werden weer enkele geboortes 

geregistreerd. 

Heeft misschien iets met deze 

geboortegolf te maken: Borger-

Odoorn presenteert voor de zo-

veelste keer plannen voor de 

bouw van woningen in de z.g. 

oksel Hoofdkade – Zuiders-

traat. Nu voor 37 huizen i.p.v. 

59. 

Op de elfde werd v<o<o<raan 

de Hoofdkade hartstochtelijk 

getafeld. De reden van het feest 

is heel goed geheim gehouden. 

De uitnodiging om het opge-

knapte dorpshuis te komen be-

kijken, heeft bedroevend wei-

nig bezoekers opgeleverd. 

Jeugdcarnaval: Volle bak ! 

Prins Carnaval werd Anne-

Marijn Smak. Echt vernieu-

wend, de keuze voor een mooie 

prinses. Moet kunnen. 

Gerard Exel (locatiedirecteur 

OBS 75) vierde op de 17de zijn 

50ste verjaardag, er werden hon-

derd ballonnen opgelaten; Uit 

diverse delen van Europa zijn 

berichten binnengekomen van 

‘neergestorte’ exemplaren. 

Er viel in deze maand ontaard 

veel regen, fietspaden moesten 

afgesloten worden, en Breider 

was ‘alleen’ per boot te bewin-

kelen. 

(Vervolg van pagina 1)  

Maart    (De vrouw is good op 

de takken, zee de boer) 

 

Gezien aan de Exloërveen: “Pas 

op, spelende kinderen”. Tekst 

op een soort gevarendriehoek. 

Zijn die kinderen daar zó ge-

vaarlijk ? 

Na regen komt zonneschijn. Na 

de in februari begonnen natte 

moesson klaart het halverwege 

maart echt op. Veel zon en ho-

ge temperaturen. De boeren 

klagen niet. Op de 15de viel er 

s’morgens nog een beetje 

sneeuw. 

Primeur voor het dorpshuis; 

Uitverkoren om op de 6de Stem-

bureau 19 te herbergen. Voor 

het eerst in de geschiedenis van 

dit pand. 

De grasranden naast de bestra-

ting van de Zuiderstraat en 

Noorderstraat krijgen een ge-

meentelijke onderhoudsbeurt; 

Legaal vandalisme ? 

Met een hoogwerker van Quer-

cus en vaklui in de bak worden 

nog net voor het begin van de 

lente de bomen in onze regio 

gesnoeid. 

 

April    (Moeke de beer is lös) 

 

Een schitterende maand voor 

wat betreft het weer; De boeren 

klagen nog steeds niet. 

Op de 3de loopt een verdwaalde 

herdershond aan bij school 75. 

Meester Fokko ontfermt zich 

over het dier. Het houdt de 

schooljeugd ’n hele dag bezig; 

Die schrijven het bekende dag-

boek. 

Alle schoollokalen van OBS 75 

worden op de 4de aangesloten 

op een centraal aangestuurd 

computernetwerk. 

Op de 17de wordt aangifte ge-

daan van de verdwijning van 

Antoinette. 

De z.g. feestelijke ouderavond 

zorgt in De Viersprong voor 

een drukte van jewelste; En ja-

wel, het werd feestelijk. 

Aan het Noorderdiep 14 gaat 

Tinus Rijkens beginnen met het 

maken van onze kapotte fietsen. 

 

Mei    (De koekoek rop niet 

veur 1 mei en niet nao St Job) 

 

Op dinsdag 7 is heel Nederland 

uitgenodigd bij Ria Trip. Ze 

wordt – verhip – 50, ziet Sarah 

en die heeft voor koffie mét 

gebak gezorgd.  

In de krant van de dag daarna 

staat te lezen dat Antoinette 

zich heeft gemeld; Geen toe-

lichting. 

Het Hemelvaartweekend ken-

merkt zich door meer beneden 

gerichte activiteiten: Bij Kobus 

en Anja wordt de oprit ver-

nieuwd, bij Martin en Trudy 

worden zowaar 2 parkeerplaat-

sen aangelegd, en het mooiste 

nieuws gaat over het parkeer-

terrein achter het Dorpshuis. 

Kassa ! Met subsidie van de 

gemeente ! Kobus en Martin 

moeten het zelf betalen. 

Op 10 mei volgt Jan Haikens 

het advies op van zijn ex-

collega Pieter van Enckevort: 

Grasmaaien. Pieter zei:”Altijd 

(Vervolg op pagina 4) 
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beter dan werk tegen je zin”.   

Antoinette laat via de politie 

Emmen weten dat ze er nog is. 

Waar de krant al niet goed voor 

is. 

15 mei, verkiezingen voor de 

Tweede Kamer; Hoofdrollen 

voor Pim en JanPeter. Andere 

hoofden rollen. 

22 mei blakert een deel van het 

wegdek van de Zuiderstraat. 

Ter hoogte van de Tweederde-

weg staat een personenauto in 

de fik. 

In de loop van mei: jonge paar-

den in hoek Noorderdiep – Mo-

lenlaan; Hangplek voor bees-

tenspul i.p.v. jongeren. 

30 mei: Guusje is “echte juf” 

geworden; Nou nog ‘aan de 

bak’.  

 

Juni     (As der gien begun is, 

huuj naor ’t ende niet te zeui-

ken) 

 

begint in het Dorpshuis met een 

Discount avond. Niets te koop, 

wel veel muziek. Dag erna, 2 

juni, een zonovergoten Zondag, 

op het hoofdveld van de voet-

balclub: zeskamp. Na afloop 

gehoord: Voor herhaling vat-

baar. 

Op woensdagmiddag de 5de 

bracht “jeugdwerk Buinerveen” 

een stel vreemde snuiters op de 

been: Ondermeer een indiaan, 

’n vogelverschrikker, ’n schie-

tende soldaat, ’n salamander-

vanger en ’n landloper werden 

door jeugdige vossenjagers 

‘neergelegd’. 

Weekend 7-8-9: De Blauwe 

Toer is weer verreden. Tocht 

met geschiedenis. De volle 

winst ging naar Kristiaan Mul-

der. Bij de groepen kwam BBC 

als beste uit de bus. 

Gelezen in de RegioMagazine 

van juni: Mevrouw G. Weer-

(Vervolg van pagina 3) man heeft 10 Euro verdiend 

met de goede oplossing van de 

meipuzzel van die krant. 

10 juni; Jan Darwinkel vangt 

graskarper, ruim twee-en-zestig

-en-een-halve-centimeter-lang ! 

Lang hè ! Jan is blij dat Mary 

de hond uitlaat en zó zich kan 

overtuigen van deze vangst. 

Jan: “ Ze zullen me thuis nooit 

geloven !”   

Half juni: Geslaagden ! Tassen 

buiten en vlaggen aan de muur. 

Ook  stapels schoolboeken bij 

het oud papier. Gezien bij Os-

sel, Uchtman, Hartjes, Pfeffer-

korn, Jonker, Sanders, Maatje, 

Meijer en zie verder de 

‘geslaagdenkrant’. 

15 juni: Ad Ballon stijgt rond 

20.30 u op vanaf trainingsveld 

v.v. Buinerveen, in straffe wind 

richting oosten. Met wie aan 

boord ? 

Ook 15 juni: Op de boerenkar 

door het dorp, vingerharde 

kampioenen, het Heren Volley-

balteam van NOAD.  

Schoolreizen OBS 75 op 18 

juni: De kleuters naar Sprook-

jeshof Zuidlaren, de groepen 1 

tot en met 4 gaan flippers kij-

ken in Harderwijk. 

20 juni: Kiki is er. Goed en ge-

zond.  

Eind juni volop werk aan de 

winkel aan de Hoofdkade: de 

bewoners van 5 gaan onder des-

kundige leiding van Wubbels 

een paar dagen uit hun dak, in 

verband met het huwelijk van 

Gea en Gert-Jan wordt hun wo-

ning trillingvrij ingepakt met 

paarse tule, en voor het onder-

onsje van het Streekje wordt 

een heuse feesttent neergezet in 

Muldergarden. 

 

Juli     (In hoes groot verdreet 

as ’t hennegie kreit en ’t haon-

tie niet) 

 

Deze maand is nog maar net 

begonnen, geen koe te zien of 

te horen, maar op de ‘Ho Ho 

Ranch’ vele cowboys op goeie 

wei. Yes !, wéér Hoofdkade, 

het bruisende hart van Buiner-

veen. 

Op donderdag 11 juli boekt 

Plaatselijk Belang succes. Op 

hun verzoek wordt door plaat-

sen van Borgertjes de verkeers-

veiligheid van viersprong 

Dorpshuis verbeterd. Het ver-

leggen van het kruispunt komt 

nog. 

Wie ’n sloot graaft, zwemt er 

zelf in. Even afwachten of de 

tankgracht zonder waarschu-

wing voor/

tegen verdrin-

king ook 

helpt. Zuider-

diep 20 en 22. 

Of ’n stimu-

lans voor ver-

sneld herope-

nen van het 

kanaal ? 

Aan de Zui-

derstraat ver-

schijnen bor-

den dat 50 spelende kinderen 

gevaar opleveren; Het dorp 

wordt groter. 

Halverwege de maand worden 

bijna alle lantaarnpalen door 

Essent keurig in de grijsgroene 

verf gezet; Zo mooi, dat zelfs 

(Vervolg op pagina 5) 
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het lezen van deze krant er lich-

ter van wordt. 

Wubbe gaat de Hoofdkade ver-

der verfraaien. Nu met een tuin-

terras. Een keiharde werker, die 

steengoed bezig is ! 

In de krant van 30 juli lezen we 

dat Huub en Ingrid hun bouw-

vergunning binnen hebben; En 

dat is ook meteen te merken. 

 

Augustus     (Beter de bakker 

an de deur dan de dokter) 

    

Baby bij Jolanda en Wim Bruil, 

op 7 augustus; Een meisje. Wie 

had het over een bruisende 

Hoofdkade ? 

Zo rond 12 augustus was er 

weer de jaarlijkse opluchting 

over het einde van de schoolva-

kanties; Er werden zowaar 

spandoeken voor uitgehangen: 

“Ze gaan weer naar school !” 

Gerard Wubbels is zich nu wel 

heel serieus op zijn pensioen 

aan het voorbereiden; Eerst zin-

gen in het Veenkoar, vanaf 13 

augustus pakt hij het heel Spa-

rta’aans aan: Hij gaat fietsen. 

Op 13 augustus worden de 

Wooncom woningen veiliger 

gemaakt. Tralies voor de ra-

men. Fraai is anders, en dat 

geldt ook voor de huurverho-

ging. 

Dagblad van het Noorden 

‘brengt’ Karin Zwaan op de 

voorpagina; Deze Buinerveense 

dame is samen met 999 collega-

’s uitverkoren om een song te 

schrijven voor het Nationale 

Festival in 2003. Wordt ver-

volgd.  

24-8: Bij gelegenheid van de 

Open Dag Hippisch Centrum 

Exloo (HCE) gezien, als nieu-

we voorzitter van het HCE, Jan 

Haikens. Hij speelt ook golf. 

Maar dat doen er wel méér uit 

deze contreien. (Henk, Mieke, 

(Vervolg van pagina 4) enz..)  

 

September   (In september 

waarme regen brengt de boer ’n 

rieke zegen) 

 

Nadat een 47 jarige inwoonster 

van Buinerveen met haar auto 

een automobiliste uit Nieuw-

Buinen van de weg had afge-

drukt (per ongeluk !) werd di-

rect daarna, van 3 tot en met 6 

september, het gehele traject 

Buinerveen / Nieuw-Buinen 

van nieuwe wegbelijning voor-

zien. Een supersnelle reactie, 

die niets weg heeft van de lijn 

trekken. 

Plaatselijk Belang overlegt 

veelvuldig met de gemeente 

over de soms rommelige ver-

keerssituatie bij OBS75; Begin 

september volgt een keiharde 

actie, groen maakt plaats voor 

stenen, zo maar 10 insteekha-

vens erbij. Nu dus niet meer 

malen over keren. 

Feest op Zuiderdiep 37, Her-

man Gelijk wordt 40, zo te le-

zen wordt de jarige vanaf nu 

klaargestoomd voor De Wanne.  

Ook (en wéér) feest aan de 

Hoofdkade. Een jongen ! 

Op 7 september weer ’n grootse 

spullenmarkt bij OBS75,                              

de gemeentevlag hing er voor 

de eerste keer uit, ruim 700 be-

zoekers, 40 verkopers en hulp-

krachten, opbrengst circa € 

1000,- . Overigens is de vlag 

nog 7 dagen blijven hangen; 

Een wappertest ? 

Buinerveense van 20 raakte op 

10 september in Emmen onge-

vraagd in botsing met voorlig-

ger door al te opdringerige ach-

terligger. Nekklachten. 

Op vrijdag de dertiende komt 

mij een dartel plan ter ore; 

Twee (bijna) gevutterde perso-

nen spreken in het diepste ge-

heim over het oprichten van een 

dartclub (DCB). We volgen dat 

en de lezer blijft op de hoogte.  

Op de zestiende wordt de eerste 

steen gelegd in het kader van de 

‘ombouw’ van het huis van 

Huub en Ingrid aan de Hoofd-

straat. Het ziet er naar uit dat 

Buinerveen al maar mooier 

wordt. 

In het weekend van 19 tot 22 

september wordt er een interna-

tionale bruiloft in en om het 

Dorpshuis gevierd. Nederlan-

ders, Belgen en Britten in de 

hoofdrol, helaas ook aan kop in 

knokken en rollebollen, tot en 

met kreten die moesten leiden 

tot ‘moord en doodslag’. 

Op 23 september wordt in 

kleurrijk groen de playback-

show van 1 november onder 

onze aandacht gebracht. €pese 

prijzen voor suxxes.   

Het is te merken dat het najaar 

wordt; De bladverzamelbakken 

worden zo hier en daar weer in 

de bermen neerge-

zet. Ze worden 

mooier, is mijn 

indruk. Overigens 

is deze periode 

kennelijk ook de 

tijd om ziek te 

worden; Vingers 

aan 1 hand te wei-

nig om de Noor-

derstraatpatiënten 

te tellen. 

(Vervolg op pagina 6) 
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25 september. Gelezen: Jan 

Haikens stelt zich kandidaat 

voor een zetel in de Provinciale 

Staten van Drenthe. Gehoord: 

Attent winkel Breider in Nieuw

-Buinen gaat dicht; KPN gaat 

het agentschap sluiten en Jo 

wordt 65. 

 

Oktober    (Aj geern geleuft, 

woj gauw bedreugen) 

 

Op donderdag den derde is 

KWS zo maar ineens begonnen 

aan het oplappen van het weg-

dek Zuiderdiep; Mooi, maar 

blijft lapwerk. 

Het zal de gemeentelijke regie 

niet zijn: Eerst mooie witte stre-

pen trekken en daarna hier en 

daar ’n nieuw teerlapje zwart 

wegwerken. 

Tussen 4 en 12 oktober gezien: 

Veel, heel veel meer eikels dan 

in vorige jaren; Niets van aan 

trekken, heeft niets met de 

groei van het dorp te maken, 

komt van boven en heeft be-

trekking op bomen. 

Het overlijden van Prins Claus 

(9-10) leidt niet tot halfstok-

vlaggen. De scholen zijn wél 

bij de les.  

9 oktober: Eerste keer nacht-

vorst. Wit gazon en ruiten krab-

ben. 

10 oktober: Zuiderdiep levert 

134 x minstens € 60,- op. Snel-

heidsmeting. 

Midden oktober kenmerkt zich 

door somberheid: Begraven 

Prins Claus, vallen van Kabinet 

Balkenende en voortgaande 

verliezen FC Groningen. 

25 oktober: Wéér snelheidscon-

troles; Zuiderdiep en hoek 

Nieuwe Ster. 

27 oktober: Storm, zeer harde 

wind vanuit west, zuidwest. 

Gezien: omgewaaide tuinscher-

men, gevallen takken, een ge-

(Vervolg van pagina 5) knakte radiozendmast en een 

paar neergeplofte dakpannen; 

Personeel van de gemeente is 

enkele dagen in de weer met 

het opruimen van troep. Bewo-

ners hebben de zonnige dagen 

erna gebruikt om de ramen te 

lappen. 

 

November    (Aj op hoop wilt 

leven, kriej niet haalfzat) 

 

Een maand met een vliegende 

start, twee evenementen in één 

weekend; Eerst een dorpshuis 

vol met aanhangers en liefheb-

bers van playback,                         

de avond daarna een Mérasbos 

vol met jongelui die zich voor 

de prijs van 3 Euro de stuipen 

op het lijf wilden laten jagen: 

De spokentocht.  

En op maandag 4 november 

wéér snelheidscontroles, waar-

bij 1 automobilist meteen zijn 

rijbewijs mocht inleveren. 

Op de elfde van de elfde moest 

aannemer Wubbels even leuk 

uitpakken: Omdat het dorpshuis 

gesloten was, sloeg hij hoogst 

persoonlijk maar een flink gat 

in de wand. Om ons een poepie 

te laten ruiken ? 

Het feest van Sint Maarten le-

verde weer goed gevulde 

snoepzakken op, her en der ge-

hoord dat er minder aanloop 

was dan in voorgaande jaren.  

Op 18 november gezien dat er 

eindelijk, na 2 jaren, een bewo-

ner is voor Noorderstraat 13. 

De SILO en het bijgebouw zijn 

weer bewoond, alleen maar ge-

zien. 

Sinterklaas houdt zijn jaarlijkse 

rijtoer op 23-11-02, bedrijven 

in Nieuw-Buinen en Buiner-

veen vangen de gulle heilige 

gastvrij op. 

De Sint heeft die dag ook de 

ontgroening gezien van perceel 

2 van Zuiderdiep Nieuw-

Buinen; En inderdaad, er staat 

waarachtig een heel leuk huis, 

dat vanaf nu gezien kan / mag 

worden. 

Op de 30ste wordt Martin Evers 

40. Allemaal gezien ? Een 

voorproefje op de confrontatie 

met Abraham ?  

De kanalen in ons gebied zijn 

nog niet open, maar aan de 

Hoofdkade hebben ze de zee-

container (P&O) al klaar gezet. 

 

December    (Die ’t grootste 

gewend is, lat het kleine liggen) 

 

In Buinerveen barst een discus-

sie los over het wél of niet or-

ganiseren van de inmiddels tra-

ditionele nieuwjaarbijeenkomst 

in het dorpshuis; Reden van dit 

overwegen zit ’m in het ‘op 

zich zelf gaan’ van de voetbal-

club. 

Op 5 december breekt er op 

school75 een lichte paniek uit; 

Sinterklaas is zoek, zo melden 

zijn Zwartepieten. Alle kinde-

ren gaan zoeken, met succes; 

Aan de Hoofdkade wordt Sint 

opgevangen, hij is met paard en 

wagen onderweg naar school. 

Sint zegt zich van geen kwaad 

bewust te zijn, hij ligt op sche-

ma, maar die bengels van Pie-

ten zijn er vandoor gegaan. Ze 

(Vervolg op pagina 7) 
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ijs van de Mérasvijver.  

Eind november én 14 december 

volop drukte in de toneelzaal 

van het dorpshuis: Kind an 

huus, een blijspel door De 

Schoakel op de planken gezet. 

Ruim 240 mensen hebben het 

boerderijspektakel gezien. 

Op 12 december praten (bijna) 

alle verenigingen over het wel 

of niet organiseren van de tradi-

tionele nieuwjaarsbijeenkomst; 

Het wordt “Ja” met méér 

‘beweging in de tent’. Plaatse-

lijk Belang helpt met gratis sui-

kerspinnen voor de kinderen en 

de playbackers laten hun show 

nog een keertje zien. Te doen 

op zaterdagmiddag 11 januari 

2003, vanaf 17.00 u. 

Maandag 16: spekglad, ijzel, 

scholen dicht, kinderen vrijaf. 

Gehoord: Kobus Uchtman is 

uitgenodigd voor het spelen/

zingen van een belangrijke par-

tij in een operette; Het Veen-

koar is toch een broedplaats 

voor talent, zo lijkt het. 

Gezien: In lunchpauze aan de 

Noorderstraat 10c: Vrouw des 

huises zwaait vanuit haar 

woonkamer wel héél uitbundig 

naar man – met – hond. 

Een rustige Kerst. 

Het speel- en werklokaal van 

De Méraskabouters wordt tus-

sen Kerst en Nieuwjaar grondig 

aangepakt / opgeknapt.   

Oudjaar: Een fraaie fik aan de 

Viersprong. Wie mist een 

schaftkeet met 5 forse wielen ? 

 

AFRONDING 

 

Er zit veel leven in de brouwe-

rij, een gezegde dat zeker ook 

op ons gebiedje van toepassing 

is. En wat mij betreft mag dat 

best zo blijven. 

 

 

50 en had zijn omvangrijke be-

zoek in de voortuin geparkeerd.   

Het wordt winter; Een beetje 

vroeg invallen van de vorst 

bracht velen al vóór 11 decem-

ber op de schaatsen én op het 

wilden dit keer op tijd op 

school zijn.  

En op de 6de december moest 

het wel duidelijk zijn, dat Lam-

mechienus jarig was; die werd 

(Vervolg van pagina 6) 

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

MAATSCHAP ELTING 
 

Varkens- en biggenhandel 
 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

tel. 212634 / 212898 / 212383 

 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 8 

 

Noorderdiep 140 

Nieuw Buinen 

 

Dames-, heren– en kinder-

kleding 

 

 

Ook in grote maten! 

Ook aan huis verkoop 

 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige 

adverteerders. 

 

Regelmatig wijden wij 

een artikel in deze krant 

aan een van onze adver-

teerders, extra gratis re-

clame dus!! 

 

Mocht u interesse heb-

ben, neem dan contact 

op met een van onze re-

dactieleden 

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 
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Zoals het vroeger was...… 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal) 

Deze foto uit 1951 vooraan in Nw-Buinen aan het Zuiderdiep was deze sluis daar       

moesten de schepen geschut worden om het verschil in de waterstand. 

Op de achtergrond staat de glasfabriek van Meursing. 

Op deze foto uit 1918 zijn de pramen met glaskisten voor de glasfabriek van Meursing 

Aan de Verlengde-Dwarskade. De glaskisten werden gebruikt om flessen te vervoeren. 
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opgetogen te 

praten als we 

het hebben 

over zijn vaar-

periode op Ha-

re Majesteit’s 

De Zeven Pro-

vinciën. Ver-

volgens keert 

Henk terug 

naar deze con-

treien en gaat 

aan de slag bij 

Philips in 

Stadskanaal. 

Een paar jaren 

in de ploegendienst. En dan, 

dán komt de kans van zijn le-

ven; Postbode, vast werk bij de 

PTT, en nog wel in Stadska-

naal. Een goede uitgangspositie 

om te trouwen en een gezinne-

tje op de wereld te zetten. Ria 

werd de uitverkorene, Patrick 

en Jeffrey hun kinderen. Patrick 

is inmiddels ook getrouwd (met 

Joanne) en werkt parttime op 

zaterdag als . . . jawel, postbo-

de. Henk en Ria zijn daar best 

trots op, alsook op de studie die 

zoon en schoondochter volgen; 

Beiden studeren Theologie, de 

één in Kampen, de ander in 

Utrecht. Jeffrey heeft de hand-

jes nog vol aan het HAVO. 

 

Wat ? 

Een beetje vragen naar de be-

kende weg, immers het is geen 

geheim wat er via TPGPost zo-

al in de brievenbus wordt ge-

schoven. Buiten de brieven en 

tijdschriften, ook aangetekende 

stukken en pakjes in alle soor-

ten en maten. Henk: “ Je kunt 

echt merken dat er meer folders 

meegaan, voor TPGPost is dat 

vast een interessante bezig-

heid”, terwijl ik zie dat Henk de 

KRANTEN- BLADEN- EN FOLDERBEZORGERS Deel 3 

bekende bewegingen met de 

duim en de wijsvinger maakt. 

 

Wanneer ? 

“Ik ben om zeven uur ’s mor-

gens op mijn werk, dan zoek ik 

mijn postwijk bij elkaar, die 

bundel ik in rekken, en ik zorg 

ervoor dat de tassen voor de 

steunadressen weggebracht 

kunnen worden”, zegt Henk. 

Daarmee is de voorbereiding op 

het rijden van de postroute door 

Nieuw-Buinen geschetst; Een 

dagtaak met enkele korte en 

leuke onderbrekingen, ’n hapje 

eten en ’n enkele keer een ste-

vige kop koffie. De lunch –kant 

en klaar- wordt onderweg opge-

pikt bij Kliphuis en die vindt 

later op de dag zijn weg wel. 

Hoe lang doe je over de route ? 

Daarop volgt een gevarieerd 

antwoord: “Soms heb je je uren 

méér dan nodig, ’n andere keer 

kijk je terug op ’n redelijke 

dagtaak. En natuurlijk is alles 

ook afhankelijk van hoeveel-

heid post, het weer en het aantal 

mensen dat even ’n praatje met 

je aanknoopt”. Henk voegt er 

breed lachend aan toe: “Als het 

(Vervolg op pagina 11) 

                                                                                                            

Ook de postbode zorgt ervoor 

dat we vrijwel dagelijks iets in 

onze brievenbus vinden: Ui-

teraard de gewone post, zoals 

rekeningen, belastingaanslagen, 

verkeersboetes, kaartjes van de 

kinderen en tijdschriften. Maar 

TPG Post houdt zich ook bezig 

met het doorgeven van recla-

memateriaal. De laatste nieuw-

tjes van Gamma brengt ook uw 

postbode onder uw aandacht. 

Zomaar een voorbeeld. 

 

U begrijpt het al, dit keer gaan 

we aan de praat met een echte 

én ervaren postbode: Henk(ie) 

de Vries, verantwoordelijk voor 

de bezorging van post en fol-

ders in een belangrijk deel van 

Nieuw-Buinen. Vijf, soms zes 

dagen in de week drukt hij zijn 

(post) stempel op het oostelijk 

deel van het verspreidingsge-

bied van deze Dorpskrant. 

 

In het gesprek met Henk, on-

langs 50 jaar geworden, volgen 

we dezelfde lijn als we eerder 

hebben gedaan met Leida Dren-

th en Esther van Rhee. Henk, 

die in Stadskanaal woont, kent/

kende ons blad niet, reageerde 

spontaan op de vraag om mee 

te werken: “Ja, natuurlijk ! !” 

 

Wie ? 

Henk is in 1952 geboren in een 

ziekenhuis van Groningen Stad. 

Vader en moeder de Vries, en 

hun 6 kinderen, woonden in 

Nieuw-Buinen. Van het naar 

school gaan kon Henk geen 

hobby maken, reden waarom 

hij al op z’n 16de ging varen; 

Bij de Koninklijke Marine. Hij 

denkt met enthousiasme  terug 

10aan die tijd, hij begint zelfs 
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heel druk is, moet ik hier en 

daar wel eens onder de venster-

bank door !” 

 

Waarom ? 

Op zich genomen een heldere 

zaak: Om de kost te verdienen, 

het huishouden draaiende te 

houden en voor het kunnen 

doen van wat leuke dingen in 

het leven. 

 

Hoe ? 

Alles gaat per fiets. “En geluk-

kig hebben we tegenwoordig 

prima fietsen bij de Post, die 

rijden soepel, zitten lekker én 

zijn zó geconstrueerd dat je er 

geen pijn in de rug aan over-

houdt” aldus Henk. Hij voegt er 

nog wel aan toe, dat de bevoor-

rading van de steunadressen in 

zijn route met de auto gebeurt. 

Steunadressen zijn uitgekiende 

plekken waar Henk ‘leeg’ aan-

komt en waar hij zijn fietstas-

sen opnieuw vollaadt. Bij de 

foto: De tijd van de bakfiets is 

voorbij, maar Henk blijft het 

leuk vinden om er af en toe nog 

eens even op rond te crossen. 

 

Aantal brievenbussen ? 

(Vervolg van pagina 10) Dat loopt tegen de 400 aan. Als 

we het even hebben over de 

kwaliteit van die bussen, zegt 

Henk: “Met de overgrote meer-

derheid is er niks mis, die paar 

die niet echt handig zijn, daar 

heb ik mee leren leven”.   

 

Verdienste ? 

Henk de Vries is tevreden met 

zijn salaris: “Er moet best héél 

wat voor gedaan worden, maar 

je bent toch ook een beetje ei-

gen baasje, je doet je werk in de 

buitenlucht en je bent dagelijks 

onder de mensen”. Als hij dit 

zo zegt, dan vergelijkt hij dat 

nog even met zijn tijd bij Phi-

lips. 

 

Besteding ? 

Buiten de gebruikelijke uitga-

ven voor het huishouden, gaat 

er nogal wat geld naar “de 

knuppels”, zoals Henk dat aan-

duidt. Hij vertelt: “Kinderen 

kosten altijd geld, maar die 

twee van ons weten er ook wat 

van, hoor. Is het niet de studie, 

dan zijn het wel andere dingen 

zoals internetten”. Toch maar 

even aan Henk gevraagd, wat 

hij voor zichzelf uitgeeft. 

“Hengelsport, de visvereniging 

en bowlen”, zo is zijn ant-

woord. Hij is lid van de hengel-

sportvereniging Drouwener-

mond. Snoeken is zijn lust en 

zijn leven. Bowlen gebeurt 

meestal met de collega’s van de 

Post. “En hun aanhang natuur-

lijk”, voegt hij er snel aan toe. 

 

Vervanging ? 

Dat is piekfijn geregeld, want 

er bestaat een lijst met oproep-

krachten. Die reservekrachten 

zijn direct inzetbaar. Als ik 

vraag of die invallers er happig 

op zijn om Henk’s bestelgebied 

op te pakken, zegt Henk heel 

diplomatiek: “Er zijn postwij-

ken die beter in de markt lig-

gen, in de mijne moet je nogal 

wat kilometers maken. Niet álle 

collega’s hebben van die stevi-

ge kuiten”. 

 

Niet leuk ? 

“Daar vraag je me wat !”, zo 

begint Henk piekerend, zuch-

tend en steunend naar een ant-

woord te zoeken. Maar hij komt 

er uit: “Harde wind, slecht 

weer, regen en gladde straten 

en stoepen”. Komt een postbo-

de dan nooit in aanvaring met 

boze klanten ? Henk zegt dat 

zoiets maar heel zelden voor-

komt. Uiteraard gaat er, on-

danks alle zorgvuldigheid, wel 

eens iets mis. Henk: “Aan de 

meeste klanten is dat dan nog 

wel uit te leggen, én daarbij is 

het geen schande om netjes je 

excuses aan te bieden; Maar 

leuk is dat niet, hoor”. 

 

Wel leuk ? 

Het is er rap uit: Mooi weer, 

leuke mensen en een vlotte be-

zorging. 

 

(Vervolg op pagina 12) 
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MAART EN APRIL 

 VOORDEEL: 
 

Iedere vrijdag en zaterdag  

In maart en april 

 

Lopend Buffet 
 

Onbeperkt eten voor slechts  

€ 12.50 p.p. 

Bij inlevering van deze advertentie 

€ 1.00 p.p. korting 

(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk) 

 

=> Iedere maand een ander afhaalmenu <= 

 

Ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf 

Opvallendste ervaring ? 

Onze postmedewerker gaat op 

het puntje van zijn stoel zitten, 

begint eerst te lachen en vertelt 

dan: “De uniformkleding van 

de Post werd vroeger verstrekt 

in twee maten: TG en TK, te 

groot en te klein. Mijn eerste 

pak was natuurlijk veel te 

groot, immers ik ben klein van 

stuk. Als je zag wat er van de 

kleinste confectiemaat moest 

worden weggeknipt, daar had-

den ze bijna nóg een pak van 

kunnen maken. Enfin na veel 

passen en meten kon ik er wel 

mee voor den dag komen, maar 

’t was wel lachen, gieren, brul-

len, hoor !”  Dit voorval brengt 

Henk op een andere bijzondere 

gebeurtenis, óók terug te voeren 

tot zijn postuur en lengte. Bij 

een van zijn eerste postfietsen 

kon het zadel niet ver genoeg 

omlaag, totdat een van de klan-

ten wel even zou helpen. Tij-

dens de postroute: Er werd een 

stuk van het frame afgezaagd 

en het zadel werd er centime-

ters lager op vastgelast. “Het 

hielp wel, ’t zat lekker, ik heb 

het pas vele jaren later aan de 

baas verteld !” 

 

Nooit meer meemaken ? 

Als we deze vraag op tafel heb-

ben, begint Henk te vertellen 

dat autorijden niet zijn sterkste 

kant is. De geschiedenis geeft 

aan dat hij geen brokkenpiloot 

is, maar toch, er zijn dingen in 

het leven die hem beter af gaan. 

Hij wil nooit meer met de auto 

in de sloot. Het verhaal: Vele 

jaren terug moest hij ’s avonds 

laat met een postbestelwagen 

van Stadskanaal naar Zuidlaren, 

het sneeuwde, slecht zicht, geen 

lekkere rit. Henk koerste voor 

een deel op de reflectorpaaltjes 

rechts van de weg. Bij Annen 

(Vervolg van pagina 11) 
bleef hij die reflectoren iets te 

nadrukkelijk volgen, reed per 

abuis de afrit af, die bleek spek-

glad en het slippertje eindigde 

in een diepe sloot. Henk kwam 

ongeschonden uit dit avontuur, 

zijn baas niet echt blij, maar ’t 

moest vast niet erger gemaakt 

worden dan het was. Het posi-

tieve effect van deze winterse 

buiteling: Toen werden meteen 

strooiwagens ingezet.  

 

Wensen ? 

Henk hoopt in goede gezond-

heid en in harmonie met de 

klanten nog vele jaren zijn werk 

in Nieuw-Buinen te kunnen 

voortzetten. Voor het thuisfront 

ziet hij daarnaast niets liever 

dan geluk, voorspoed en vooral 

ook huiselijke gezelligheid. 

Voor de nabije toekomst: Suc-

cesvolle afronding van de stu-

die van de kinderen en wat 

hemzelf betreft voorziet hij in 

het najaar van 2003 een leuk 

feestje ter gelegenheid van zijn 

25 jarig jubileum bij de Post. 

 

                                                                                   

Martin Snapper  
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws 

Activiteiten 
23/02/2003  Vios (O) 1 – Buinerveen 1       14:00 uur 

01/03/2003  Start veldcompetitie jeugd 

09/03/2003  Buinerveen 1-FC Ter Apel´96  1 oefenw. o. voorbeh.     14:00 uur    

15/03/2003  Potgrond actie 

30/03/2003  Buinerveen 1 - Veelerveen 1 oefenw. onder voorbeh.     14:00 uur 

13/06/2003  De `Blauwe Toer`. 

14/06/2003  De `Blauwe Toer`. 

15/06/2003  De `Blauwe Toer`. 

 

Programma:  

Buinerveen 1          Buinerveen3         2002/2003 

23-2-2003  23-2-2003  

VIOS O Buinerveen 1     

  2-3-2003  

  inhaal  (DWZ 2 of GKC 3)  

9-3-2003  9-3-2003  

Buinerveen 1 Wijster Veendam 1894 Buinerveen 3 

16-3-2003  16-3-2003  

Gieterveen Buinerveen 1 Buinerveen 3 Kielwindeweer 2 

23-3-2003  23-3-2003  

Buinerveen 1 Eext Buinerveen 3 D.W.Z. 2 

  30-3-2003  

  inhaal  (DWZ 2 of GKC 3)  

6-4-2003  6-4-2003  

SVBC Buinerveen 1 Gasselternijveen 3 Buinerveen 3 

13-4-2003  13-4-2003  

Buinerveen 1 LEO Buinerveen 3 Gieten 3 

  19-4-2003  

  FC Anatolia 2 Buinerveen 3 

  21-4-2003  

  inhaal  

27-4-2003  27-4-2003  

Buinerveen 1 EEC   

4-5-2003  4-5-2003  

Amboina FC Buinerveen 1   

  11-5-2003  

  Buinerveen 3 Hoogezand 6 

  18-5-2003  

  Kwiek 3 Buinerveen 3 

  25-5-2003  

  Buinerveen 3 Borgercompagnie 2 
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CENTRUM FYSIOTHERA-

PIE 

 

THERAPEUTISCHE ELAS-

TISCHE KOUSEN 

 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend Ziekenfonds leveran-

cier voor het aanmeten en leve-

ren van Elastische Kousen op 

recept en afspraak 

Ook aan huis 

 

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 
Tel: 0599  - 234500 
Of:  06 - 55948238 

 

Regionale volleybalcompetitie 
 
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. 

57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Ook Noad 

doet hieraan mee. 

Uitslagen Heren A 

9 december     NOAD - Velgsib    1 - 2 

27 januari  De Splitting - NOAD  3 - 0 

 

Standen tot en met 3 februari 2003 

 Plaats  Team Gespeelde 

wedstrijden 

Punten 

 1  Salto 1 9 19 

 2  GNMO 7 18 

 3  Velgsib 8 14 

 4  Hofstra-Hulshof 7 12 

 5  De Vijver 8 11 

 6  De Splitting 9 10 

 7  Tyfoon 1 8 8 

 8  NOAD 8 4 

Volleybalnieuws 
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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 

 

               

1. Tweede Kamerverkiezingen, 22 januari 2003.  

 

Stembureau 19 in dorpshuis De Viersprong kende weer een drukke dag. Bijna 80 % van de 814 in dit 

district ingeschreven kiezers hebben hun oproepkaart weten te verzilveren in een heuse stem. Een mooie 

opkomst, die ook lekker in de pas liep met de opkomsten elders in Borger-Odoorn.  

 

Voorzitter en leden van het stembureau hadden over de gehele dag genomen een goed gespreide aanloop 

van kiezers. Echte pieken en dus lange rijen wachtenden, waren er deze keer niet bij. De sfeer was uit-

stekend, de drie-op-een-rij achter de tafels waren goed geluimd en de bezoekers van het stemlokaal 

eveneens opgewekt en doorgaans ‘in’ voor een praatje. Dat ging dan meestal over de opkomst, het soms 

dreigende weer, de niet aanwezige collectebussen voor de SHO en de mogelijke uitslag van deze 

‘ronde’. 

 

Het resultaat van het stemmen in De Viersprong spoort met de landelijke trend: Groot verlies voor de 

LPF en winst voor de PvdA. Hier volgen de cijfertjes, eerst de naam van de partij, dan het aantal stem-

men van 22 januari j.l., daarachter tussen haakjes de aantallen van 15 mei vorig jaar en de uitslagen van 

1998. 

 

CDA:           111  (110  ,   84);            LPF:             38   (115   ,   --  ); 

VVD:           114  (  94  ,  151);           PvdA:          262  (142   ,  263); 

GroenLinks:   23  (  43  ,    30);           SP:               52  (  38   ,    17); 

D66:             17  (  31  ,    27);           Chr.Unie        18  (  17   ,    23); 

SGP:               3  (    1  ,     0);           Leefb.Ned.       2  (  11   ,    -- ); 

PvdToek.:        1  (  --   ,    --);           PvdDieren:       4  (  --    ,    -- ); 

 

De lijsten 11, 12, 13 en 16 wisten niemand aan zich te binden. Opvallend bleek de vermindering van 

voorkeurstemmen; Bijna 90 % van de uitgebrachte stemmen ging naar de lijsttrekkers. En voor het ove-

rige: Een stabiel CDA, een herboren PvdA, een groeiende SP en een terugkrabbelende VVD. 

 

 

2. Verkiezing Provinciale Staten Drenthe, 11 maart a.s. 

 

Weer 80 % ? Dat zou fantastisch zijn ! Er is overigens reden genoeg voor een hoge opkomst: Partijen en 

stromingen te kust en te keur, voorts twee bekende namen uit onze regio: Jan Haikens op de VVD lijst 

en Greetje de Vries – Leggedoor van het CDA. Voor uw agenda: 11 maart is ’n dinsdag ! 

 

                                                                                    Martin Snapper 

                                               VERKIEZINGEN 
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Dit verhaal gaat over de 73 jari-

ge Berend Kruit uit de Noorder-

straat Buinerveen, over een 

man die vrijwel zijn hele leven 

maatschappelijk erg actief is 

geweest en die het nu wat rusti-

ger aan is gaan doen. Gelet op 

zijn werkzame leven, zijn ge-

waardeerde vrijwilligersactivi-

teiten en tal van andere bezig-

heden, wordt dat stapje terug in 

dorpsgemeenschap en vereni-

gingsleven zeer wel begrepen. 

 

Berend en zijn loopbaan 

 

Op 16 december 1928 –midden 

in een extreem strenge winter- 

zag hij aan het Noorderdiep in 

Nieuw-Buinen het levenslicht. 

Hij bracht er ook zijn jeugd en 

schooltijd door. En zoals dat in 

die tijd heel gebruikelijk was, 

na de lagere school moest er 

gewerkt worden. Berend heeft 

een poosje bij de boer meege-

en van de Federatie. In die 

hoedanigheid besteedde hij veel 

vrije tijd aan de ledenwerving 

voor deze werknemersorganisa-

ties. Berend is ook lange tijd 

actief lid geweest van de Partij 

van de Arbeid en was hij ook 

regionaal vertegenwoordiger 

van de VARA. Dat was in de 

tijd dat de radiogids gepromoot 

moest worden, met als gevolg 

dat Berend nogal eens met do-

zen omnibusboeken, stapels 

langspeelplaten of zakken met 

lepeltjes op wervingspad was. 

In deze betrokkenheid en func-

ties genoot Berend het vertrou-

wen van velen. Die schakelden 

hem vaak in als er problemen 

moesten worden opgelost of 

plooien moesten worden glad-

gestreken. Op enig moment 

zocht Het Vrije Volk een cor-

respondent voor de regio, die 

tevens het regionale agentschap 

wilde beheren. Ook dat bleek 

bij Kruit in goede handen, hij 

zorgde voor volop nieuws (over 

ongelukken, branden, vereni-

gingsactiviteiten, feesten en de 

vangst van boeven) en de con-

tacten met de abonnees breid-

den zich uit. Het aantal betalen-

de krantenlezers groeide in die 

tijd flink. Het agentschap hield 

ook in dat wekelijks bij alle le-

zers het abonnementsgeld 

moest worden opgehaald; Op 

zich al vraagt dat tijd, maar de 

wekelijkse ronde leidde ook 

vaak tot gesprekjes waarvan 

werd verondersteld dat Berend 

mogelijk ’n oplossing “op zak” 

had. Soms ook werd hij opge-

wacht om de extra spierballen; 

Bijvoorbeeld in mei ging de 

kachel uit de kamer, zo rond de 

Zuidlaardermarkt moest die 

weer teruggeplaatst worden, 

Berend was dan nogal eens aan 

(Vervolg op pagina 17) 

holpen voor de somma van ƒ 1,

- per dag, direct na de oorlog 

werd hij ingeschakeld bij de 

Dienst Uitvoering Werken en 

later heeft hij een aantal jaren 

gewerkt in de slachterij van 

Udema in Gieten. In 1959 vond 

hij zogezegd vastwerk bij Phi-

lips in Stadskanaal, aanvanke-

lijk in ploegendienst, later in 

dagdienst. Zijn werk daar was 

voornamelijk van technische 

aard, hij heeft er zijn vakman-

schap op diverse afdelingen 

laten zien en kijkt met plezier 

terug naar de 27 jaren Philips.  

 

Berend en zijn eerste maat-

schappelijke activiteiten 

 

Van jongs af is hij sterk betrok-

ken bij wat er zich in de directe 

leefomgeving afspeelt, en wil, 

indien nodig of gewenst daar-

aan bijdragen leveren. In de 

periode dat Berend bij de boer 

werkte, was hij lid van de Ne-

derlandse Landarbeidersbond 

Berend Kruit 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 17 

de beurt.  

 

Berend, gezin, school, huis en 

werk 

Nadat op 3 januari 1953 Jantje 

Landegge erin was geslaagd om 

Berend in de huwelijksboot te 

krijgen, en er vanaf 1954 kinde-

ren kwamen, was het vanzelf-

sprekend dat die, Jan en Dina, 

ook naar school moesten. Dus: 

Vanaf 1960 heeft hij bijna 10 

jaren meegedraaid in het 

schoolbestuur van (OBS) 

school 75. Het gezinnetje Kruit 

kwam tijd te kort; De opgroei-

ende kinderen, de activiteiten 

voor de school, Jantje werkte in 

de bejaardenhulp, Berend in 

ploegendienst bij Philips, daar-

naast nog bezigheden als hier-

boven vermeld, nog even los 

van het bijhouden van sier- en 

moestuin (die er toen ook al 

pico bello bij lag en ook nu nog 

gezien mag worden).   

 

Daarnaast voelden Jantje en 

Berend het een soort van 

‘opdracht’ om hun zorgbehoef-

tige ouders en ’n oudere tante te 

ondersteunen en die tot en met 

(Vervolg van pagina 16) hun overlijden met raad en daad 

bij te staan. Van op vakantie 

gaan was vanaf dat moment 

geen sprake meer. 

  

Het gezin Kruit woonde in een 

huurwoning, nog steeds overi-

gens, en dat leidde in samen-

spraak met andere huurders in 

Buinerveen en Nieuw-Buinen 

tot het initiatief om een huur-

dersvereniging op te richten. In 

1976 was het zover, “Het Huur-

dertje” werd ’n feit, een heuse 

organisatie waarin huurders en 

verhuurder aan tafel zaten om 

vooral de belangen en wensen 

van de huurders te bespreken. 

Het verenigingsbestuur was ook 

gesprekspartner voor het Colle-

ge van B&W en/of ambtelijke 

diensten. Berend is als oprichter 

en als bestuurslid ruim 20 jaren 

verbonden geweest aan “Het 

Huurdertje”, daarbinnen ook 

nog een termijn van meerdere 

jaren als voorzitter. De verdien-

sten op dit terrein heeft hem ’n 

erelidmaatschap van die organi-

satie opgeleverd, ’n mooie on-

derscheiding.   

 

Berend, Plaatselijk Belang en 

Gemeentebelangen 

 

Buinerveen bleek in 1983 toe te 

zijn aan een sterke vertegen-

woordiging in het in 1948 op-

gerichte Plaatselijk Belang, Be-

rend Kruit was er wéér bij, en 

werd verkozen. Tot en met het 

jaar 2000 is hij bestuurslid ge-

weest van Plaatselijk Belang en 

is hij in staat gebleken tal van 

zaken en activiteiten op de rol 

én uitgevoerd te krijgen. Bij 

gelegenheid van de jaarverga-

dering 2001 is Berend door de 

leden benoemd tot erelid van 

Plaatselijk Belang Buinerveen / 

Nieuw-Buinen (t.e.m. Kerk-

laan); Hem is toen veel lof toe-

gezwaaid ondermeer door mid-

del van een opsomming van 

‘wapenfeiten’ en met vermel-

ding van zijn bijdragen aan een 

leefbare en herkenbare samen-

leving.            

 

In 1990 werden Berend en zijn 

vrouw Jantje lid van de politie-

ke groepering Gemeentebelan-

gen in Borger, hij trad meteen 

toe tot het bestuur en werd tot 

penningmeester benoemd. In de 

aanloop naar de herindeling van 

de gemeenten Borger en 

Odoorn tot fusiegemeente Bor-

ger-Odoorn nam Berend Kruit 

in bestuurlijke zin een samen-

smedende positie in; Hij bleek 

de man te zijn die steeds de po-

sitieve vooruitzichten en de 

voorziene voordelen in dat pro-

ces naar voren bracht, en die in 

staat bleek om doemdenkers op 

andere gedachten te brengen en 

de mogelijke nadelen van het 

samengaan van twee gemeenten 

en twee groeperingen Gemeen-

tebelangen (werkbaar) te relati-

veren. Berend bleef  penning-

meester, ’n functie die hij in het 

kader van zijn algemene terug-

treden in mei 2002 overdroeg 

aan Reind Middel.  

 

Berend, Dorpshuis en Dorps-

krant 

 

1992 is voor Buinerveen het 

jaar van een dubbelslag. Er 

komt een Dorpshuis en ’n 

Dorpskrant. Van meet af aan is 

Berend bij beide nieuwigheden 

betrokken. Het Dorpshuis kan 

hem als vrijwilliger strikken 

voor allerlei activiteiten en eve-

nementen; Regelmatig grote 

schoonmaak in en rondom het 

gebouw, het bij de tijd houden 

van de klok en de alom gewaar-

(Vervolg op pagina 18) 
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deerde leiding van de bingo. 

  

De Dorpskrant zag hij als een 

middel om de gemeenschap 

Buinerveen en Nieuw-Buinen 

tot aan de Drentse Mondenweg 

over  Dorpshuis, Plaatselijk Be-

lang en andere ontwikkelingen 

in deze kernen op de hoogte te 

brengen en te houden. Inhoude-

lijk is hij de leverancier van 

prenten en foto’s van situaties / 

woningen / straten van vroeger, 

geeft toelichting en maakt de 

balans op met het heden. Hij 

beschikt in deze over ’n schat 

aan informatie, de mensen in 

dit woongebied weten dat en 

daarom dat hij wel 2 tot 3 keer 

per jaar werd / wordt gevraagd 

om zijn ‘beelden van toen’ met 

de unieke Kruit toelichting 

weer eens voor het voetlicht te 

brengen. Voorts: Berend brengt 

inmiddels tezamen met een 

paar anderen meer dan 10 jaren 

lang De Dorpskrant rond, soms 

400 adressen met 4 of 5 man, 

soms moet het met z’n tweeën. 

Maar altijd en nog steeds mét 

Kruit. 

 

Samengevat en concluderend 

 

Al met al een bezige baas en 

een dienaar van de samenle-

ving. Een enthousiaste vrijwilli-

ger op velerlei terrein. Niet zo 

gek dat deze man in 1996, in 

het Jaar van de Vrijwilliger, 

(Vervolg van pagina 17) 

door de gemeente Borger-

Odoorn voor zijn langjarige 

bijdragen werd onderscheiden 

met het stenen kraaghalsflesje, 

een van de hunebedhistorie af-

geleid artikel en speciaal be-

stemd voor topvrijwilligers in 

de gemeente. Verder ook een 

man die de ruimte heeft gekre-

gen; Men zegt wel eens: Je kunt 

net zoveel doen als je vrouw 

het toe staat. Jantje was -en is- 

voor alle bezigheden van Be-

rend ruimdenkend, zij stond 

achter hem, steunde en hielp 

hem. Ze is van het type dat het 

werk ook ziet liggen, er dan 

niet omheen loopt, maar het 

juist oppakt. Berend zal dat ze-

ker als stimulans hebben erva-

ren en wellicht daarom zijn hele 

leven hebben kunnen invullen 

met de samenleving, de mens 

daarin en de dingen die daar-

voor nodig zijn. Van horen zeg-

gen én uit eigen ervaring moet 

gesteld worden dat Berend en 

Jantje Kruit aan en in hun acti-

viteiten veel plezier en voldoe-

ning hebben beleefd, én nog 

beleven. 

 

Berend is een gevoelsmens, met 

inzicht in de andere mens, zegt 

niet snel wat, maar is scherp en 

helder als hij voor z’n mening 

uit komt. Hij is sociaal inge-

steld, bewogen, met zijn hart bij 

de mensen en in het bijzonder 

bij hen die het in onze maat-

schappij wat minder goed heb-

ben. Ook de directe omgeving 

houdt hem bezig, en dan gaat 

het hem niet alleen om de 

mens, maar heeft dan ook open 

oog en oor voor ondermeer ver-

keer, onderhoud groen, recrea-

tie, veiligheid en toepassing van 

kunst. Enfin, ’n bijzonder mens. 

Iemand met uiteenlopende be-

langstellingen, maar vast in zijn 

visie. Heeft veel gedaan en veel 

betekend, de mens in zijn direc-

te omgeving was / is daarbij 

maatgevend. 

 

Berend Kruit zit op dit moment 

ietwat in de lappenmand, he-

laas. Dat gedokter en gedoe in 

het ziekenhuis vindt hij maar 

niks. En in dat beeld, is het zo 

aardig om zijn woorden van ‘n 

tijdje terug in herinnering te 

roepen: 

“Had ik misschien toch nog 

méér kunnen betekenen voor de 

maatschappij ?” 

Precies Berend Kruit. Ten volle 

dienstbaar geweest, en dan nu 

denken dat er wellicht toch nog 

een tandje bij gezet had kunnen 

worden. 

                                                                                               

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding ziekenfonds 

   mogelijk 
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

 

 

COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Evert Hoving 

E-mail:                        

hobo14@zonnet.nl 

 
 

Redactieadres:                      

Janny Hoving 

  Hoofdstraat 14     

  Buinerveen 

  tel: 212446 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Geert en Tineke 

  Boekholt           

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 
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Naast onze 4-granen eieren is tevens bij ons verkrijg-

baar: 

  

GEITENKAAS (met en zonder kruiden, Feta) 

BIOLOGISCHE: - Appelsap 

    - Zwartebessensap en verschillen-

de         confituren 

 

Fam. Blaak, Hoofdkade 7, Buinerveen   (212981) 

 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Wie o wie……. 

 

Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. 

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum vol met oude “plaatjes over vroeger” 

heeft, kunt U contact opnemen met de heer B Kruit Noorderstraat 10 9524 PD Buinerveen Tel:212716 

Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2003 zijn weer af te 

halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden 

georganiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

Op de volgende data’s zullen de 

wedstrijden plaatsvinden: 

 

17 mei 2003 

aanvang: 13.00 tot 16:00 uur 

 

14 juni 2003 

avondwedstrijd: 

Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur 

 

05 juli 2003 

avondwedstrijd: 

Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur 

 

30 augustus 2003 

Avondwedstrijd: 

Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur 

 

27 september 2003 

aanvang: 13:00 tot 16:00 uur. 

 

De visvereniging 


