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KOLONIE  BUINERVEEN 

De hele Kanaalstreek heeft het 

gelezen en gezien, en ook talloze 

lezers van de gratis in ’t Zand 

verspreide weekbladen hebben 

de Kolonie in de kern Buiner-

veen meegekregen. Op 14 janua-

ri j.l. mag wethouder Bruintjes 

op uitnodiging van bouwheer 

Nijhuis BV een feestje meema-

ken: De start van de verkoop van 

de te bouwen woningen in Bui-

nerveen. Onze kern is een grijze 

vlek in nieuwbouw, maar via een 

verrassende regie mocht Bruin-

tjes een zwarte lap landbouw-

plastic ‘omzetten’ in de start van 

de verkoopoperatie van de 36 

geplande woningen: Zeg maar 

het ‘witwassen’ van “De Kolo-

nie”. Zie de foto. 

 

Projectontwikkelaar/bouwer Nij-

huis BV uit Rijssen (Overijssel) 

heeft de oksel Hoofdkade – Zui-

derstraat vast gezien als een soort 

wingewest, een gebiedje waar 

nog wat te ontwikkelen viel. Zo 

ging dat bij het inlijven van kolo-

niën ook. Misschien dat het vrij-

wel besloten bouwterrein een 

aparte plaats binnen Buiner-

veen moet gaan innemen, ’n 

gebied met woningen voor een 

bijzondere groep mensen; Ko-

loniebevolking. Bij andere en 

weldenkende overwegingen 

zou Nijhuis nooit tot de ge-

biedsnaam ‘De Kolonie’ zijn 

gekomen. Of wel ? Immers de 

uitnodiging om de officiële 

start van de bouw bij te wonen 

was wel heel selectief: Alleen 

BOBO’s, het gewone veenvolk 

wist van niets, zelfs de direct 

aanwonenden wisten van niets 

en dus ging dat openings -

“hapje en drankje” mooi aan 

hun neus voorbij. Maar . . . wel 

in lijn met kolonie, selectief en 

voor de eigen groep. 

 

Het begrip kolonie heeft een 

negatieve klank, meestal histo-

risch bepaald. Zo herinneren 

we ons de nederzettingen voor 

vreemdelingen uit ’n ver land, 

die toch ook ergens moeten wo-

nen. We kennen de steden 

waarin na de dekolonisering 

van Nederlands – Indië grote 

groepen Molukse mensen zijn 

samengebracht. In de stedelijke 

structuur van die gastgemeenten 

zijn z.g. Molukkenwijken ge-

vormd, kolonies in gepaste af-

zondering van de rest van de 

stad. 

 

Ook over de kolonies voor land-

lopers en bedelaars zullen we 

vast wel eens gehoord of gelezen 

hebben. Die kolonies waren om-

sloten terreinen met barakken 

voor eten, drinken en slapen. En 

die bijeengedreven snoeshanen 

werden ingezet bij de lokale en 

regionale landontwikkeling. Ve-

(Vervolg op pagina 3) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIE 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorps-

krant, in 2005 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, 

mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie 

streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzon-

deringen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover 

berichten we zo mogelijk bijtijds! 

 

Nummer 2   april  2005 

Inleveren voor woensdag  6 april 

Verschijning: eind april  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor : 

Let op: gewijzigde data!! 
 

26 mrt Eieren zoeken 

27 mrt Dansen met band 

  “DAZE” 

13 apr. Vrouwencafe 

23 apr. Bingo 

28 mei  Bingo 

4&5 jun. Feestweekend 

2 jul.  Karaoke 

24 sep. Bingo 

22 okt. Bingo 

05 nov. Griezeltocht, bij 

donkere maan 

17 dec. Kerstbingo 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

 

Tel nummers act. Commisie 

Dennis Middeljans 212232 

Anneke Wubbels  212605 

Huub Pijs   212840 

Harmtje van Rhee 612433 

Lenie Poker  212730 

Jeannet Elting  417735 

Programma  

jeugdwerk 2005 
13 apr.  Knutselmiddag 

27-mei  Disco 

06-jul.  Eindfeest 

Statiegeld flessen! 

 
In de Kerstvakantie zijn wij 

bij de deuren langs geweest 

om lege statiegeldflessen in 

te zamelen voor Azie. In 

totaal hebben wij voor 19 

euro en 25 eurocent aan sta-

tiegeld opgehaald. Dit heeft 

mama voor ons op giro 555 

overgemaakt. Wij willen 

iedereen bedanken die lege 

statiegeldflessen aan ons 

heeft gegeven.  

Simone en  

Dennis Vijfschaft. 

Carnaval in  

Buinerveen 

Zaterdag middag 5 februari 

was het dan zo ver. Alle kinde-

ren hadden hun mooiste ver-

kleedkleren weer aangetrokken, 

van piraten, prinssesen, militai-

ren en heksen, alles liep er tus-

sen de 80 kinderen. Prinses was 

dit keer Femke. De muziek 

werd verzorgd door crescendo. 

Er werd polonaise gelopen er 

werden mopjes verteld en met 

zijn allen hebben we nog voor 

de jarige Dennis gezongen. Het 

was een supermiddag en ik 

hoop dat het volgend jaar weer 

net zo`n succes wordt.  

 

 Namens jeugdwerk Buiner-

veen Inge van Buuren. 
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len van ons weten nog wel hoe 

dat destijds in Veenhuizen toe 

ging, of hebben van “horen zeg-

gen” de negatieve geluiden die 

zo over die kolonie Veenhuizen 

de ronde deden. 

 

Dan kennen we ook nog de in-

richtingen voor zwakke, zieke en 

kansarme kinderen, die 1 of 2 

keer per jaar voor hun herstel of 

ontspanning in een kolonie wer-

den ondergebracht. We herinne-

ren ons het bestaan van de va-

kantiekolonies in ons Drentse 

land maar al te goed, doorgaans 

een afgezonderd gebiedje met eet

-, slaap- en recreatievertrekken 

en bevolkt door magere, zieke en 

hongerige kindjes uit Rotterdam, 

Den Haag en Amsterdam. 

 

Dan ‘onze’ Kolonie. Met deze 

naam voor dit wijkje zou je bijna 

denken dat Nijhuis en de ge-

meente Borger-Odoorn er niet 

zo’n belang bij hebben dat Bui-

(Vervolg van pagina 1) nerveen met 36 woningen en 

circa 100 mensen groeit. Im-

mers wie wil er in een gestig-

matiseerd wingewest wonen, 

wie is bereid om als een kolo-

nie apen te kijk te worden ge-

zet, wie kan leven met het ge-

voel in een afgezonderd gebied-

je te wonen. Enfin, de lezer zal 

begrijpen dat ik hier geen snars 

van snap. Het idee alleen al om 

in een kolonie te wonen. Wie 

verzint zoiets ? Van de ratten 

dat het gemeentebestuur van 

Borger-Odoorn die naamgeving 

klakkeloos overneemt, en zoda-

nig zelfs dat wethouder Bruin-

tjes zich voor het onthullende 

openingskarretje laat spannen. 

 

Maar wie weet, kan het tij nog 

keren. Met een beetje creativi-

teit moeten er toch passender 

namen opgehoest kunnen wor-

den, bijvoorbeeld te ontlenen 

aan gebiedseigen kenmerken. 

Wat te denken van Harteveld, 

Mulderpark, Blaakeind, Naaij-

erhoek of Zuiderbuuren ? Of pak 

er een historische atlas bij en ge-

bruik een naam die vroeger in of 

nabij het bouwgebied gebruikt 

werd. Van Zuiderondereinden, 

Zuiderdwarsplaatsen, Kaken-

broeken of Moshammen moet 

toch ook iets te maken zijn. En 

tenslotte kun je ook gewoon en-

kele kenmerken van de te bebou-

wen ‘oksel’ in de naam verwer-

ken: wijken, kanalen, veen, moe-

ras, randveen en slagen (lange 

smalle kavels). Dan kom je onder 

meer tot namen als Okselslag, 

Veenhoek, Moeraswijk, Rand-

veenpark en Buinerslag. 

 

Alles beter dan ’n kolonie, een 

begrip dat niets en nul komma 

nul van doen heeft met de veen-

koloniën. Andere ideeën voor 

een mooie naam zijn welkom, 

ook die zullen worden doorgege-

ven aan de leiding van Nijhuis 

BV te Rijssen.  

Martin Snapper  

Zo goed als alle dinsdagmidda-

gen van het jaar komt een klein 

aantal ouderen in ons dorpshuis 

bij elkaar om wat te kletsen, kof-

fie te drinken én te kaarten of te 

sjoelen. Een klein aantal, eigen-

lijk een groepje dat net iets te 

mager  i s .  Woorden a l s 

‘bloedarmoede’ en ‘op sterven na 

dood’ passen er zeker niet bij, 

maar vast staat wel dat enige uit-

breiding van die dinsdagmiddag-

groep heel wenselijk is. Immers 

hoe groter de groep, des te meer 

kan er geboden worden. Dan 

blijft het misschien niet alleen bij 

spannend sjoelen en kleurrijk 

klaverjassen. 

Dus is het woord aan u. En ‘u’ is 

hij of zij die Abraham of Sara 

heeft gezien, en die de dinsdag-

middag wil en 

kan reserveren 

voor pure ont-

spanning met 

gel i jkgestem-

den. Senioren 

uit onze regio worden bij deze 

van harte uitgenodigd om eens 

te komen kijken en dan te pra-

ten over de verdere invulling 

van de middag. Er is méér dan 

sjoelen en klaverjassen ! Dus 

breng dan vooral ook uw eigen 

ideeën mee. 

De gezelligheidsmiddag is gratis, 

het kopje koffie of thee is ver-

krijgbaar tegen ’n sterk geredu-

ceerd tarief. Dus: dinsdagmid-

dag, De Viersprong, het begint 

om 14.00 uur en rond 16.30 uur 

is het gedaan. 

Minie Jansen, contactpersoon  

0599 – 212893           

De senioren kaart- en sjoelgroep 
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-Magnetiseren 
-Oosterse Massage 
-Voetreflexmassage 
-Voetmassage 
-Lichaamsmassage 

Jos Driessen 
Zuiderstraat 10      
9524 PJ Buinerveen 
 
tel.:  0599-212108 

EnergiePraktijk    De Zonnehof        

Klussenbedrijf BeKu 

Bel 0599-212451 of 06-23936692 

voor precies en zorgvuldig werk 
tegen een redelijke prijs 

O.a. voor lassen, timmeren, klein metselwerk, 

tuinonderhoud, sierhekken en bestraten 

Voetreflexzonetherapie. 

 

Voetreflexzonetherapie is een 

therapie waarmee je ziektes kunt 

voorkomen, verlichten en zelfs 

genezen. 

Het grootste deel van het lichaam 

weerspiegelt zich op de voeten: 

de tenen staan voor je hoofd, 

daaronder komen de longen, enz. 

Dus van tenen naar hiel kom je 

dezelfde lichaamsdelen en orga-

nen tegen als in het lichaam. 

Door op de plaats van de voet te 

drukken die correspondeert met 

een bepaald orgaan kun je dat 

orgaan stimuleren of onspannen, 

zodat dat orgaan beter gaat func-

tioneren. Als je op die manier 

inwerkt op bijvoorbeeld de dar-

men, de lever of het hoofd, kun-

nen lichamelijke klachten zich 

opheffen. Maar door de ontspan-

ning en/of prikkeling van het or-

gaan kunnen er ook onverwerkte 

emoties vrijkomen. Die hebben 

zich door de tijd heen vastgezet 

in bepaalde delen van het li-

chaam. Als psychische klachten 

zoals angst, verdriet of woede 

lang opgeslagen blijven zonder 

verwerkt te worden, zal dit ver-

taalt worden naar het lichamelij-

ke en zullen sommige blokkades 

zelfs letterlijk op een orgaan 

gaan vastzitten. Bijvoorbeeld: 

obstipatie in de darmen, het let-

terlijk vasthouden van energie. 

Dus als de reflexoloog een be-

paalde lichamelijke klacht gaat 

behandelen, kan dat rust in het 

lichaam brengen waardoor de 

onverwerkte emoties de ruimte 

krijgen om vrij te komen.  

De reflexologie is gebaseerd op 

de gedachte dat lichaam en geest 

met elkaar verbonden zijn en één 

geheel vormen. 

De reflexoloog geneest niet, 

maar helpt de mens zichzelf te 

genezen. 

 

Door de behandeling wordt de 

zelfgenezende kracht van het 

lichaam geactiveerd, waardoor 

er een betere conditie kan ont-

staan en de lichamelijke onba-

lans weer in evenwicht kan ko-

men.  

Bij de eerste kennismaking 

kijkt de reflexoloog naar de 

stand van de voeten. Daar kan 

hij al wat punten uithalen die 

hem iets vertellen over die per-

soon. 

Dan begint hij aan de voetzool: 

eerst wat ontspanningsgrepen 

en dan start hij de behandeling. 

Aan de hand van de klachten of 

de pijnpunten die daar gevon-

den worden kan hij zich een 

beeld vormen van wat de pro-

blemen zijn zowel lichamelijk 

als psychisch. Terwijl de voet-

zool op de reflexpunten bewerkt 

wordt, bespreekt hij met de cliënt 

de psychosomatische kanten. 

In samenspraak kunnen er ideeen 

naar boven komen hoe hij of zij 

de dingen in zijn of haar leven 

anders kan aanpakken, zodat die 

persoon energetisch gesproken 

beter in zijn vel gaat zitten. Li-

chaam en geest beïnvloeden el-

kaar sterk; ze zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Afhanke-

lijk van de klachten kan het aan-

tal behandelingen variëren van 6 

tot 10 keer.  

De meeste mensen voelen zich 

tijdens de behandeling roezig 

worden. “Heerlijk” is een veel 

gehoorde reactie. 

Als tijdens de eerste behandelin-

gen blijkt dat het niet aanslaat, 

wordt er in overleg met de client 

met de behandelingen gestopt.  

 

Jos Driessen. 

EnergiePraktijk “De Zonnehof  “ vertelt over……. 
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BeKu staat voor Berend Kuipers  

Of andersom: Berend Kuipers 

staat voor BeKu. Op 26 januari 

j.l. praat ik met hem, in zijn 

mooie woning aan het Noorder-

diep . . in Nieuw-Buinen. Zijn 

vrouw Hillie is er bij en zorgt 

voor een paar lekkere kopjes kof-

fie tijdens ons gesprek. Berend 

vertelt dat hij ooit op de Techni-

sche School in Musselkanaal 

(onder andere bij Cassie Bakker) 

de technieken in hout- en metaal-

bewerking onder de knie heeft 

gekregen. Berend zegt: “ Die 

Bakker was een toffe gozer, een 

vakman, en een vogel waar je 

niet omheen kon, ik heb veel van 

hem geleerd”. Blijkt in het hele 

gesprek dat zijn opleiding in 

Musselkanaal alles in hem los 

gemaakt heeft als het gaat om 

mooie dingen doen met hout en 

metaal. 

Toch eerst ander werk voor Be-

rend  

En zoals dat zo vaak in het leven 

gaat, Berend gaat niet meteen als 

timmerman of als metaalbewer-

ker aan de slag. Werk bij ’n 

transportbedrijf en omgaan met 

een mobiele kraan kwam onver-

wacht net iets eerder op zijn weg. 

En werk betekent toch ook in-

komsten. Overigens werd er van 

begin af aan op allerlei wijze een 

beroep gedaan op zijn vaardighe-

den in hout en metaal; Zo heeft 

hij in de tijd bij dat transportbe-

drijf o.m. een oude bus omge-

bouwd tot camper en een VW 

busje ingericht als werkplek met 

alle daarbij behorende ‘toeters en 

bellen’. Ook kreeg hij kansen te 

over om elk jaar in rustiger peri-

oden aan zijn eigen huis te 

‘sleutelen’. Ook daaraan klussen 

uitvoeren waarvoor hij niet gedi-

plomeerd was, maar na denken, 

lezen en kijken, bleek hij toch in 

staat die werkzaamheden tot 

een goed en verantwoord einde 

te brengen; Zo heeft hij gaande-

weg ook geleerd om met water, 

metselwerk en stroom om te 

gaan. Als dat zo (én iets te ge-

makkelijk) over tafel gaat, zegt 

hij: “Ho, ho, ik wil alles doen, 

maar eerst en vooral de dingen 

waarvoor ik de opleiding heb 

gevolgd”. 

Ander werk en werk van ande-

ren  

Berend huldigt het standpunt 

van de schoenmaker die bij zijn 

eigen leest blijft. Dus in zijn 

initiatief om een eigen klussen-

bedrijf te beginnen, gaat hij er 

vanuit om zich te beperken tot 

zijn vakgebieden: timmerwerk, 

houtbewerking, metaalcon-

structies en lassen. Andersoor-

tig werk wijst hij niet meteen 

af, maar dat zal hij in overleg 

met de klant onderbrengen bij 

collega’s of uitvoeren in regie 

met die vaklui. Berend kijkt 

w a t  t e r u g h o u d e n d  e n 

zegt:”Kijk, wat ik misschien 

wel kan, kijk maar ‘ns wat ik 

aan dit huis gedaan heb, maar 

waar anderen veel meer erva-

ring in hebben dan ik, dat kan 

ik dan toch beter aan die speci-

alisten overlaten”. Hij overtuigt 

daarmee ook de klant dat 

hij geen risico’s wil lo-

pen en zeker wil zijn dat 

diezelfde klant niet met 

z.g. gebakken peren mag 

komen te  zitten. De stel-

regel van Berend Kui-

pers is dan ook: Alle 

aanvragen voor werk 

worden serieus bekeken 

en becijferd (ook in €’s), 

gelet op zijn vakman-

schap en die van colleg-

collega’s wordt een uit-

voeringsplan gemaakt 

(wie is het beste in welke klus !) 

en dan pas worden er concrete 

afspraken gemaakt. 

Elk wat wils  

Vloerleggen, schuurtje zetten, 

plafond veranderen, sierhekjes 

maken, deuren afhangen, wand 

en plafond betimmeren,  aan-

hangwagentje lassen, etc., etc., 

allemaal zaken waarvoor Berend 

opgeroepen kan worden. En aan 

dit lijstje van werk zal best nog 

een en ander toegevoegd kunnen 

worden, vandaar ook zijn devies: 

Praat eerst met Berend ! Ga bij 

hem aan, Noorderdiep 46, Nieuw

-Buinen (Zie ook foto); Hij laat 

dan graag zien wat hij in z’n 

mars heeft. Eerst even bellen is 

net zo gemakkelijk: 0599 – 

212451 of mobiel 06-23936692. 

 

Aan het eind van ons gesprek, 

informeer ik of ook de kinderen 

Kuipers in de voetsporen van Pa 

treden. Daar wordt even smake-

lijk om gelachen, om mij vervol-

gens duidelijk te maken dat het 

om twee dochters gaat, die elk 

een heel andere richting uit zijn 

gegaan. De een zit in het kap-

persvak, de andere volgt in het 

hoger beroepsonderwijs een soci-

aal pedagogische opleiding. 

Maar ook in die sectoren is han-

digheid nooit weg, dus hebben ze 

dat in elk geval met Pa gemeen.  

Martin Snapper 

B e K u : Helpende hand van deze tijd  
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Kerst 2004 was een bijzondere 

kerst. Eerste kerstdag werd ‘s 

avonds even over negenen in Bu-

inerveen een ster waargenomen 

die kort knipoogde. Om precies 

te zijn een knipoog die 0.3 sec-

onde duurde. Ook door twee wi-

jzen uit het oosten werd gepoogd 

deze knipoog waar te nemen, 

echter zonder resultaat. Knipo-

gende sterren zijn vaker te zien. 

In Buinerveen is een dergelijk 

verschijnsel echter pas twee keer 

succesvol waargenomen. Waar 

hebben we het in hemelsnaam 

over, zult u zich misschien 

vertwijfeld afvragen ?  

 

Wel, rond de zon cirkelen vele 

rotsblokken varierend in diame-

ter van enkele honderden meters 

tot enkele honderden kilometers. 

We noemen ze planetoiden en 

van tijd tot tijd scheert zo’n 

planetoide dicht langs de aarde. 

Aardscheerders noemen we ze 

dan en als we de krantenberich-

ten moeten geloven dan zijn 

Kerstster sommigen in staat jaren vooruit 

te voorspellen dat een dergelijk 

rotsblok met de aarde in 

botsing komt. Zulke paniekver-

halen moet u maar liever niet 

geloven. Tot nu toe zijn we nog 

niet eens in staat de baan van 

relatief grote planetoiden meer 

dan een paar dagen vooruit met 

voldoende nauwkeurigheid te 

voorspellen.  

 

Zo verging het ook planetoide 

1736 Floirac, een rotsblok met 

een diameter van 30 kilometer. 

In oktober 2004 werd voorspeld 

dat dit rotsblok boven Noord-

Nederland een ster zou bedek-

ken. Een paar dagen voor de 

kerst werd de voorspelling bi-

jgesteld, nu zou het fenomeen 

l a n g s  d e  l i j n  J a p a n -

Denemarken te zien zijn. Even 

voor een goed begrip, een ster 

bedekken betekent dat de 

planetoide vanuit de aarde 

gezien voor een ster langs trekt 

en als gevolg daarvan het ster-

licht tijdelijk uitdooft. Omdat 

de planetoide slechts een klein 

beetje zonlicht weerkaatst is de 

planetoide zelf zelfs met een 

grote telescoop niet te zien. De 

planetoide is namelijk zeker 100 

keer zwakker dan de ster waar-

voor hij langs trekt en zelfs de 

betreffende ster is 100 keer 

zwakker dan de zwakste sterren 

die met het blote oog te zien zijn, 

dus zelfs als u op eerste kerstdag 

‘s avonds naar de sterren had 

gekeken had u helemaal niets 

gezien.  

 

Omdat Denemarken niet al te ver 

van Nederland ligt en de 

originele voorspelling Noord-

Nederland aangaf ben ik voor de 

zekerheid toch gaan waarnemen. 

Met een grote telescoop is een 

dergelijke zwakke ster im-

mers wel goed te zien en 

werd gedurende 6 minuten 

geconcentreerd gevolgd. 

Halverwege die periode 

doofde het sterlicht plots uit 

en floepte na 0.3 seconde 

weer aan. Bijgaand plaatje, 

gemaakt door een derde wi-

jze uit het oosten, de Japan-

ner Tsutomu Hayamizu, laat 

het resultaat zien. Het cirkel-

tje geeft de grootte van de 

planetoide weer en de stip-

pellijn de voorspelde baan 

van de planetoide. De lijn 

met de twee puntjes geeft de 

waargenomen baan in Bui-

nerveen weer. 

 

Henk Bulder 
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Ook aan huis verkoop 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Of:  06 55948238 

Ina Legendal 
Op bijgaande foto (‘s) is werk 

te zien van Ina Legendal uit 

Nieuw-Buinen. In een van de 

volgende dorpskranten zullen 

nog een paar plaatjes volgen 

van kunst van haar hand. Mar-

tin Snapper is in gesprek met 

Ina over haar veelzijdige werk, 

haar motivatie en inspiratie, en 

dat zal in de loop van 2005 lei-

den tot een verslag hiervan in 

onze dorpskrant. Wie overigens 

daarop niet wil of kan wachten, 

die kan rechtstreeks met Ina Le-

gendal contact zoeken, 0599-

212319, Hollandialaan 1 A; Zij 

zal met plezier laten zien wat ze 

zoal maakt en erbij vertellen over 

het hoe, waarom, wat en andere 

w’tjes/weetjes  

Martin Snapper 
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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. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl 

Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl 

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl 

Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl 

Grietje Kuik. Tel. 212620 

Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl 

 

Gastgezin in 2005????? 

Gastgezin, waarvoor dan, hoor ik 

u denken. Dat zal ik u uitleggen. 

Zoals sommige mensen wel we-

ten wordt er jaarlijks een dans-

festijn georganiseerd in Odoorn. 

Het Sivo, Stichting Internationale 

Volksculturen Odoorn, doet dit 

om verschillende culturen kennis 

met elkaar te laten maken maar 

ook om zelf te genieten van een 

wereld vol dansplezier. Het feit 

dat dit inmiddels al 20 jaar lang 

jaarlijks plaatsvind zegt wel iets 

over de organisatie.  

Jaarlijks komen rond de 20 groe-

pen van over de wereld om deel 

te nemen aan dit dansfeest, en 

om  dit tot een succes te maken is 

het noodzakelijk dat deze groe-

pen ondergebracht worden, bij 

voorkeur zo goedkoop mogelijk.  

Een ideale oplossing is om de 

groepen dan onder te brengen bij 

gastgezinnen die een week lang 

enkele gasten in huis nemen.  

Ook al is het een hectische en 

chaotische week, er worden 

taalbarrières gebroken, je leert 

eet smakelijk zeggen in ver-

schillende talen, je kunt je 

school-Engels/Frans/en Duits 

soms weer ophalen, en je kunt 

alle voorstellingen bijwonen. 

Verder leer je wat over een 

vreemde cultuur en kun je de 

Nederlandse cultuur en vooral 

Buinerveen wereldberoemd 

maken. Zo’n kans laat je toch 

niet liggen!! 

Uiteraard zijn dit de mooie mo-

menten, over af-

scheid nemen wil 

ik niet eens praten. 

Wel over de kerst-

kaarten, en de 

mailtjes die we 

nog steeds ontvan-

gen. Wij hebben 

ons in elk geval al 

opgegeven voor 

dit jaar. Spreekt 

het u ook aan om 

kennis te maken met andere cul-

turen, en dit gezamenlijk te doen 

met andere gezinnen uit de 

buurt? Geef u dan op als gastge-

zin. De periode voor dit jaar is 

week 31, van 3 t/m 7 augustus.  

Indien u interesse heeft maar ook 

nog wat vragen kunt u zich rich-

ten tot : 

Roel Stuut         tel 614884 

(Coördinator gastgezinnen Bui-

nen, Buinerveen en Nieuw-

Buinen)  

of   

Bram van Buuren     tel 211918 

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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BIBLIOBUS           

Elke vrijdag komt de bibliobus bij ons in het dorp. 

OBS 75   :     8.55 uur -  10.05 uur 

CBS 59   : 10.10 uur -  10.40 uur 

 

Voor kinderen is het abonnement gratis. 

Volwassenen betalen     € 26  

65+ers betalen   € 25 

 

Wat zit er in deze grote vrachtwagen? 

 romans: streekromans, detectives, oorlogromans, historische romans, enz. 

 grootletterboeken: romans in een groot lettertype geschreven voor mensen die slecht kunnen zien 

 informatieve boeken: over huisdieren, kookboeken, knutselboeken, boeken over gezondheid, reisgidsen, 

tuinboeken, over schilderkunst enz. enz. 

 boeken over Drenthe: in het Drents en ook in het Nederlands. 

 jeugdleesboeken: verdeeld in categorieen: prentenboeken, AA(eerste leesboeken), A (tot + 8 jaar), B (+ 

8 tot + 11 jaar) en C (vanaf + 11 jaar). 

 informatieve boeken voor de jeugd: over sport, huisdieren, allerlei landen, natuur, vrachtauto’s, compu-

ter enz. enz. 

 stripboeken voor de jeugd: Donald Duck, Lucky Luke, Noortje, enz. 

 tijdschriften voor de jeugd: Tina, Donald Duck, Motor, Donald Duck, enz. 

 

Ook met een pasje van de bibliotheek in de gemeente Borger/Odoorn kunt U terecht in de bibliobus. 

Kinderen vanaf een paar maanden kunnen al lid worden. 

Er zijn wel zo’n 3500 boeken aanwezig in de bibliobus. 

 

Indien U de bibliobus wilt behouden voor uw dorp, moet U er wel gebruik van maken. 

Stichting Weidevogelbescher-

ming De Monden heeft ten beho-

eve van het veldwerk 10 nieuwe 

vrijwilligers opgeleid om nesten 

op te sporen en te markeren zo-

dat boeren de nesten kunnen 

sparen tijdens hun werkzaamhe-

den op het land. Vanaf half maart 

gaan de vrijwilligers aan de slag. 

 

Omdat in het nieuwe seizoen 

gewerkt wordt met gps-

plaatsbepalingssystemen en 

walkie-talkies zal er op 3 maart 

tijdens de startbijeenkomst een 

korte cursus gps-gebruik worden 

gegeven. Deze startbijeenkomst 

vindt plaats in Dorpshuis De 

Viersprong in Buinerveen en be-

gint om 19:30 uur. Alle vrijwil-

Weidevogelseizoen 2005 van start 

ligers ontvangen dan hun appa-

ratuur, materialen, registratie-

boekjes en vergunningen, zodat 

ze volledig toegerust aan de 

slag kunnen. Als u ook belang-

stelling heeft voor dit vrijwil-

ligerswerk kom dan gerust eens 

kijken. 

 

De stichting beschermt nesten 

van weidevogels in Bron-

negerveen, Drouwenerveen, 

Buinerveen, Exloerveen, Bu-

inen, Nieuw-Buinen, Drouwen-

ermond, 1e Exloermond, 2e Ex-

loermond, Valthermond en 

Nieuw-Weerdinge. 

 

De stichting houdt daarnaast 

ook lezingen voor allerlei 

maatschappelijke organisaties. 

Verenigingen die interesse heb-

ben om een lezing te laten 

houden kunnen zich wenden tot 

secretaris mw. J. Collee 0599-

212010. De lengte van de multi-

media lezing kan afhankelijk van 

uw specifieke wensen worden 

gevarieerd tussen 1 uur en 2 uur. 

Aan de lezing zijn geen kosten 

verbonden, wel wordt een kleine 

bijdrage verwacht voor het veld-

werk. Een en ander is mogelijk 

gemaakt door een bijdrage van 

het VSBfonds en de Rabobank. 

Henk Bulder 
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Persbericht: december 2004 
Familie Tamming brengt 'bruisende revue' op de planken 

Familie Tamming brengt 

'bruisende revue' op de planken 

 

ODOORN - Theatergroep Fami-

lie Tamming speelt haar nieuwe 

voorstelling op zaterdag 12 maart 

in Dorpshuis de Viersprong in 

Buinerveen. De voorstelling be-

gint om 20.30 uur.  

De Tammingspelers brengen dit 

jaar een 'bruisende revue' op de 

planken. 

De voorstelling  "Tamming Re-

vue", gebaseerd op een eenakter 

uit 1935 van Noel Coward, is 

samengesteld, geschreven en ge-

regisseerd door Tineke Endema. 

Het publiek wordt getrakteerd op 

een wervelende show. Maar ook 

de perikelen in de kleedkamer 

worden niet aan het oog van de 

toeschouwer onttrokken.  

 

Theaterfamilie 

Vorig jaar zette theatergroep Fa-

milie Tamming de voorstelling 

'Woensdag', een tragikomedie 

van Alan Ayckbourne op de 

planken. Ruim 1300 bezoekers 

hebben genoten van een hilari-

sche voorstelling.  

De zes spelers uit Borger, Bui-

nen, Odoorn en Schipborg gaan 

dit jaar als één theaterfamilie 

avond aan avond met elkaar op 

pad. Voor de schermen brengen 

d e  f a m i l i e l e d e n  e e n 

'wervelende' cowboyact, de be-

roemde sterfscène uit 'Romeo 

en Julia', maar dan anders, de 

klassieke brillen- en ook para-

plusketch van Karl Valentin uit 

de jaren dertig. De revue wordt 

afgesloten met een 'spetterende' 

Tiroolse jodel- en dansact.  

 

Erfenis 

Aan het hoofd van de familie 

staat opa Frederik Tamming. 

Doof, incontinent, dementerend 

en al flink op leeftijd. De overige 

familieleden vragen zich af wat 

er met de erfenis gaat gebeuren, 

als opa zijn laatste adem heeft 

uitgeblazen. Wordt de boel wel 

eerlijk verdeeld? 

Wat gaat er met het familiekapi-

taal gebeuren. Allemaal dromen 

ze van een grote doorbraak, op-

tredens in grote theaters, eigen 

kleedkamers en na de voorstel-

ling in een limo naar een after-

party. Terwijl voor de schermen 

alles uit de kast wordt getrokken 

om de toeschouwers te trakteren 

op een wervelende show, wordt 

achter de schermen de verdeling 

van opa's erfenis uitgevochten. 

Niets zo 'hecht' als een familie-

band, zeker als er een erfenis op 

komst is. 

 

Familie Tamming 

Theatergroep Familie Tamming 

is in 2001 opgericht en bestaat 
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uit enthousiaste amateur-spelers 

en -speelsters. De groep wordt 

geleid door regisseuse Tineke 

Endema. Zij heeft de toneeloplei-

ding afgerond in Maastricht en 

haar sporen verdiend bij diverse 

professionele gezelschappen. De 

spelers hebben spelervaringen 

opgedaan bij diverse amateur-

gezelschappen en in semi-

professionele producties. Meer 

informatie is ook te vinden op de 

website:  www.tamming.nl 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Buring. 

 

---------------------------------------- 

Marjan Buring (ADP) 

Nijkampenweg 17 

7873 AJ Odoorn 

Telefoon: 0591-514394 

Fax: 0842-247765 

Website ADP: www.ad-p.nl 

E-mail ADP: info@ad-p.nl 

E-mail privé: marjanbur-

ing@msn.com 
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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 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  gesloten 

Dinsdag  18.30 uur 

Woensdag  18.30 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  16.00 uur 

  

Zaterdag  16.00 uur 

Zondag  16.00 uur 

Van de bestuurstafel 
 

Af en toe krijg je als bestuur te 

maken met een zaak waarmee je 

liever niet te maken zou hebben. 

En dat was in de afgelopen 

maanden het geval. Er was in het 

dorpshuis ingebroken en daarbij 

waren zaken gestolen en vernie-

lingen aan het gebouw aange-

richt. Met name door het force-

ren van een deur is schade ont-

staan waardoor de aannemer 

langs moest komen voor repara-

tie. Verder hebben de inbrekers 

geprobeerd de sigarettenauto-

maat te kraken (niet gelukt) en de 

kassa (wel gelukt maar er zat 

geen geld in). Ook de biljartklok 

werd niet vergeten, daar zat ook 

een beetje kleingeld in. De col-

lec tebus  voor  Hulphond 

(vrijwillige bijdragen) werd ge-

leegd en er werd snoepgoed ge-

stolen. 

De politie heeft de zaak in onder-

zoek maar wij vrezen dat de da-

ders onbekend zullen blijven.  

Het blijft een akelige zaak en 

voor het bestuur het moment om 

alle verzekeringen weer eens on-

der de loep te nemen. Gelukkig 

is schade aan het gebouw als ge-

volg van inbraak wel verzekerd 

en dat was de grootste schade-

post. Het bestuur hoopt – ook 

voor de daders – dat ze toch nog 

opgespoord zullen worden. 

Verder is het bestuur al weer 

bezig met de jaarvergadering 

van de Stichting Dorpshuis. 

Deze vergadering staat gepland 

op maandag 21maart a.s. om 

19.30 uur in het dorpshuis te 

Buinerveen. Het bestuur hoopt 

op een goede opkomst. Alle 

inwoners zijn welkom. Heeft u 

vragen of opmerkingen die u met 

het bestuur zou willen bespreken, 

kom dan naar deze vergadering. 

Een uitnodiging met een agenda 

voor deze vergadering vindt u 

elders in dit blad. 

 

Gerbrand Plat 
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Zoals het vroeger was…. 

Dit is een opname uit 1908 van school 15 aan het Noorderdiep 382 te Nieuw Buinen. 

Deze winkel aan het Noorderdiep 518 was van Kruidenier Dijkhuis.  

Thans is het pand van bakkerij Eerkens 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Jaarvergadering 2005 
Hierbij worden de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen tot de mondenweg uitgenodigd voor 

de jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Buinerveen. De agenda voor de jaarvergadering 

treft u hierbij aan. Heeft u iets wat u ter bespreking voor zou willen leggen aan het bestuur, kom 

dan naar deze vergadering. De verenigingen en instellingen, aangesloten bij het dorpshuis krijgen 

nog apart bericht van deze vergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op 

Maandagavond 21 maart 2005 om 19.30 uur  
 

Agenda voor de jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Buinerveen op maandagavond  

21 maart a.s. in het dorpshuis te Buinerveen. Aanvang 19.30 uur.  

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. jaarverslag secretaris  

4. jaarverslag penningmeester 

5. activiteitencommissie en dorpskrant  

6. punten van verenigingen/rondvraag 

7. sluiting  
Secretaris G. Plat  

Vooraf  

De vereniging Plaatselijk Belang 

Buinerveen / Nieuw-Buinen (tot 

Kerklaan) organiseert elk jaar 

een Algemene Ledenvergade-

ring. In 2005 zal die worden ge-

houden op donderdagavond 24 

maart in De Viersprong. In die 

vergadering dient het verslag van 

de ledenontmoeting in 2004 te 

worden vastgesteld. Zie de agen-

da voor die vergadering, die óók 

in deze Dorpskrant is afgedrukt. 

Om een beetje inzicht te krijgen 

in wat er zoal in de jaarvergade-

ring 2004 aan de orde is geweest, 

volgt hier een weergave daarvan. 

 

Jaarvergadering 25 maart 2004  

Na woorden van welkom door de 

voorzitter, dhr. Jan Haikens, 

aan de leden en aan enkele gas-

ten (de heren Hardus en Pee-

ters, zie hierna), opent hij de 

vergadering met de gastvrije 

opmerking dat de koffie door 

Plaatselijk Belang wordt aange-

boden. Daarna worden door de 

secretaris de notulen van de 

jaarvergadering 2003 voorgele-

zen; Aangezien er geen vragen 

of opmerkingen waren, werden 

de notulen vastgesteld, met 

dank aan de secretaris, me-

vrouw Marijke Koop. Daar er 

geen ingekomen berichten wa-

ren, kon direct daarna worden 

begonnen aan het Jaarverslag 

2003, een overzicht van alle 

activiteiten van en verrichtin-

gen door Plaatselijk Belang in 

dat kalenderjaar; Daarin spron-

gen de zorg voor verkeersveili-

ge situaties en de zorgen over 

de verminderde TPG service er 

duidelijk uit. Het goede jaarver-

slag was ook goed voor een ap-

plausje van de leden. 

Dan komen de financiën van 

Plaatselijk Belang aan de orde. 

Met de kascontrole voorop, uit-

gevoerd door de heren Bos en 

Bulder. Zij waren tevreden over 

het werk van de penningmees-

ter, dhr Ko Ensing, en zij stel-

den daarom voor de daaruit 

voortvloeiende décharge te ver-

lenen. Bos en Bulder hebben 

ook nog een beleidsmatige op-

merking gemaakt en die gaat 

UIT DE JAARVERGADERING 2004 VAN PLAATSELIJK BELANG  
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ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

VER. PLAATSELIJK BELANG  BUINERVEEN /  

NW.BUINEN TOT KERKLAAN. 
Uitnodiging voor inwoners van Buinerveen en Nw.Buinen tot Kerklaan 

voor het bijwonen van onze JAARVERGADERING  24 MAART a.s. 20.00u.  

in  Dorpshuis  ‘ Viersprong’  te Buinerveen. 

 

1/ Opening 

2/ Notulen van 25-03-2004 

3/ Ingekomen stukken. 

4/ Jaarverslag over 2004 van de secretaris. 

5/ Verslag kascontrole. 

6/ Jaarverslag v/d penningmeester. 

7/ Benoeming kascontrole voor 2006 

8/ Bestuursverkiezing;  

    Aftredend: Dhr. Sjoerd Zandstra  (niet herkiesbaar) 

                      Mw. Carina Sturing    (niet herkiesbaar) 

                      Mw. Marijke  Koop    (herkiesbaar) 

9/ Benoeming bode. 

10/ Toelichting door Dhr. Bennema, projectleider van  LOFAR.  

11/ Rondvraag. 

12/ Sluiting. 
N.B: Op de jaarvergadering kunt u vanzelfsprekend lid worden van onze vereniging. 

over de uitgaven voor De Dorps-

krant voor onze leden aan de 

oostzijde van Mondenweg: Blijkt 

dat Plaatselijk Belang aanmerke-

lijk méér betaalt voor die 

‘abonnementen’ dan de jaarlijkse 

contributie van de daar wonende 

leden opbrengt. Dan volgt het 

Jaarverslag over 2003 van de 

penningmeester, geen vragen of 

opmerkingen, wel applaus. Voor 

een op zich kleine vereniging is 

een kassaldo van bijna € 1300,- 

een heel aardig kapitaal. In het 

‘blok’ Financiën komt daarna de 

bemanning van de commissie 

voor de kascontrole 2004 aan de 

orde: dhr Bos blijft, dhr Smit 

wordt zijn 2de man en dhr Teems 

staat als invaller te boek. 

 

Vervolgens komen de (her)
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H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 

Thuiszorg anders ?  

Het Kabinet Balkenende heeft 

eind vorig jaar besloten tot een 

ander systeem voor langdurige 

zorg en maatschappelijke onder-

steuning. Een nieuwe wet (WMO 

= Wet Maatschappelijke Onder-

steuning) laat de eenvoudige 

hulp door de gemeente organise-

ren. De ons bekende AWBZ 

komt pas kijken als er sprake is 

van zorg waarbij verpleging of 

andere professionele zorgverle-

ning vereist is. Bijkomend van 

aard: Balkenende vindt dat de 

mensen zo lang mogelijk in de 

thuissituatie moeten blijven, en 

zelfs dan moet de alsmaar ouder 

wordende mens op kwaliteits-

zorg kunnen rekenen. Maar het 

Kabinet Balkenende wil met de 

voorstellen ook de burger meer 

duidelijkheid bieden. Mijn vraag 

is of door meer loketten en ’n 

bureaucratische gemeente het er 

voor de zorgvragende burger 

duidelijker op wordt.  

Grote lijn met ingang van 2006: 

Zorg is straks AWBZ en gaat dan 

alleen nog over de hulp aan chro-

nisch zieken, gehandicapten, 

chronische psychiatrische patiën-

ten en ouderen. De WMO richt 

    WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING   

benoemingen in het bestuur aan 

de beurt. Dat gaat volgens een 

vast rooster van aftreden, in deze 

vergadering waren aftredend de 

heren Ko Ensing, Henk Vos en 

Willem Lutjes. Met algemene 

stemmen werden deze drie heren 

herbenoemd, zij namen die be-

noeming aan en met een stevig 

applaus konden zij aan een nieu-

we periode van drie jaar be-

stuurslid Plaatselijk Belang be-

ginnen. Ook moet elk jaar weer 

een voorstel in de ledenvergade-

ring over wie het daarop volgen-

de jaar de contributies zal opha-

len; In het bestuursvoorstel om 

dat opnieuw door mevr. Zwaan-

tje Weggemans te laten doen, 

konden alle aanwezigen zich vin-

den. Dan volgt een korte pauze. 

 

Na de pauze komen de heren Leo 

Hardus en Hans Peeters van 

Dorpsbelangen Buinen aan het 

woord. Zij vertellen over de 

ontwikkelingen in hun kern, die 

vanaf 2001 onder de titel 

‘Werken met visie’ zijn voorbe-

reid en die ergens in 2005 gere-

aliseerd zullen zijn. En alle 

werk van, voor en door inwo-

ners van Buinen moet leiden tot 

verbeteringen in de eigen woon

- en leefsfeer. De heren Hardus 

en Peeters zijn zeer openhartig 

en bereid om ten behoeve van 

Buinerveen/Nieuw-Buinen als 

het ware het achterste van hun 

tong te laten zien. Het bestuur 

luistert goed en zal gaan probe-

ren om samen met de inwoners 

van het eigen werkgebied initi-

atieven in lijn met de werkwij-

ze Buinen te gaan ontplooien. 

De voorzitter Plaatselijk Belang 

Buinerveen / Nieuw-Buinen 

(tot Kerklaan) somt een aantal 

lopende projecten op en krijgt 

van de aanwezige leden het 

groene licht om daarmee door te 

gaan. 

De avond gaat via de rondvraag 

naar de sluiting. In die rondvraag 

gaat het over het verdwijnen van 

de pinfaciliteit en van de dubbele 

brievenbus bij Attent Breider, 

ook het haperen van het uurwerk 

aan Dorpshuis De Viersprong 

blijkt een doorn in het oog. Van 

achter de bestuurstafel wordt ge-

meld wat er al aan acties zijn on-

dernomen. Dan de sluiting: De 

voorzitter dankt de leden voor 

hun komst en inbreng, de gasten 

uit Buinen krijgen nog een stevi-

ge schouderklop, hij wenst ten-

slotte iedereen een welthuis.   

 

Voor deze weergave tekent 

                                                                                  

Martin Snapper 

bestuurslid 

Plaatselijk Belang 
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zich op ondersteuning en bege-

leiding, dat mensen maatschap-

pelijk bij de les houdt en veilig-

stelt dat volwaardig aan het 

maatschappelijk leven kan wor-

den deelgenomen. De verant-

woordelijkheid voor de uitvoe-

ring van de WMO gaat naar de 

gemeente, en het Kabinet zegt 

daarvan dat die ondersteuning 

logischer, betaalbaar en lokaal 

beter geregeld wordt. 

 

Wat de WMO regelt  

De WMO is geen regeling waar-

uit min of meer automatisch 

recht op hulp volgt. Als mensen 

hun huishouden nog zelf kunnen 

‘bestieren’, dan hoeven ze niet 

bij de gemeente aan te kloppen. 

Zo zal de gemeente er van uit 

gaan dat de hulpvrager eerst fa-

milie, vrienden,  kennissen en 

buren heeft gepolst om hulp te 

bieden. Als dat niets oplevert, 

dan zal de gemeente eerst de vra-

gen naar mantelzorg en het vrij-

willigerswerk nalopen, voordat 

ze pas met echte en daadwerke-

lijke hulp op de proppen komt. 

Voor de burger in zorgen lijkt het 

een probleem te worden om vast 

te stellen op welke regeling zijn 

of haar probleem van toepassing 

is. Immers naast de AWBZ voor 

langdurige zorg en de WMO 

voor het bijblijven in het maat-

schappelijk functioneren, is er 

ook nog de Zorgverzekerings-

wet, zeg maar (kort door de 

bocht) de aanbiedingen uit het 

ziekenfonds en de ziektekosten-

verzekering. 

 

Het wordt mooi voorgespie-

geld. De WMO betekent één 

gemeentelijk loket, toeganke-

lijk en overzichtelijk. De huidi-

ge Welzijnswet en de WVG 

gaan onder de paraplu van 

WMO. De typische ondersteu-

ningstaken die nu nog in de 

AWBZ zitten, gaan ook over 

naar de WMO. Het Kabinet 

wordt zowat lyrisch over de 

functie van de gemeente in deze 

nieuwe regelgeving: Ze kan de 

dienstverlening beter aanpassen 

aan persoonlijke omstandighe-

den, ze heeft meer zicht op de 

lokale situatie, kan de behoefte 

van haar burgers beter peilen en 

de gemeente weet beter dan wie 

ook welke instellingen succes-

vol ingeschakeld kunnen wor-

den. “Wat mooi toch allemaal” 

is dan mijn kritische noot, met 

de wetenschap dat nu al men-

sen hun WVG taxipas 11 we-

ken te laat krijgen en je tig ke-

ren naar Exloo moet bellen om 

de traplift gerepareerd te krij-

gen.  

 

Gewoon een handige bezuiniging 

Het Kabinet Balkenende (CDA, 

VVD en D66) doet nog meer een 

beroep op de eigen verantwoor-

delijkheid van de burger. Simpel 

gezegd: Wat je zelf nog kan, dat 

moet je dan ook maar zelf doen. 

Dat is zó bedoeld dat je ook zelf 

je familie, buren, vrienden en 

kennissen moet vragen om een 

handje toe te steken. Als dat alle-

maal niets oplevert, dan mag je 

naar het gemeentelijk loket voor 

WMO. En wie denkt z’n AWBZ 

indicatie wat te kunnen ophogen 

om uit de WMO te blijven, die 

kan er op rekenen dat de beoor-

deling daarvoor wordt aange-

scherpt. Enfin, het draait in 

hoofdzaak om de centjes, dé gro-

te zorg van dit Kabinet. En daar 

betaalt u als zorgvrager aan mee. 

Maar .  .  .  wie blijft met de zor-

gen zitten ?  

Het gemeentebestuur van Borger

-Odoorn zit daar niet mee, nee, 

sterker nog, in de raadsvergade-

ring van februari 2005 wordt be-

sloten om de huidige normen 

voor WVG alvast aan te scher-

pen en alle klantvriendelijke 

diensten terug te brengen tot 

puur datgene wat strikt nodig is. 

Ook zal er meer gekeken worden 

naar de goedkoopste alternatie-

ven in die hulpverlening, alsook 

naar de zuinigste ‘instap’ in het 

z.g. collectieve vervoer.  

Op dit onderwerp kom ik vast 

nog terug, temeer omdat ik ver-

moed dat de titel van deze alinea 

waarschijnlijk veranderd zal 

moeten worden in ‘Gewoon een 

ordinaire bezuiniging’. En niet 

alleen zal deze nieuwe regelge-

ving nog wel eens in deze Dorps-

krant aan de orde komen, waar-

schijnlijk dat ook Plaatselijk Be-

lang en de ouderenbond ANBO 

elk er een speciale avond voor 

gaan inruimen. 

Martin Snapper 
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Voor het actuele nieuws: 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 

Carbidschieten 

Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Activiteiten 
24-02-2005  BBC D1-Borger D1  Lichtwedstrijd 

25-02-2005  Roel Boekholt Bokaal   F3 en F2   17:00 uur 

25-02-2005  Roel Boekholt Bokaal   F1 en E1   17:45 uur 

25-02-2005  Roel Boekholt Bokaal   D1    18:30 uur 

26-02-2005  Aanvang nieuwe veldcompetitie BBC 

04-03-2005  Potgrondactie V.V. Buinerveen 

28-05-2005  Toernooi BBC F1 in Alteveer  (´s morgens)  

28-05-2005  Toernooi BBC E1 in Alteveer  (´s middags)  

04-06-2005  Toernooi BBC F2 en F3 in Alteveer  (´s morgens)  

11-06-2005  Toernooi BBC D1 in Alteveer  (´s morgens)  

11-06-2005   Feestavond 3e Elftal  

17-06-2005  Blauwe toer naar kampeerboerderij Klonie in Ellertshaar 

18-06-2005  Blauwe toer naar kampeerboerderij Klonie in Ellertshaar 

19-06-2005  Blauwe toer naar kampeerboerderij Klonie in Ellertshaar 

Op oudejaarsdag was op het 

voetbalveld weer het jaarlijkse 

carbidschieten. Het  evenement 

zou beginnen om ongeveer drie 

uur, maar aan het geluid dat in 

het hele dorp wel te horen moest 

zijn, bleek dat het al om 2 uur 

was begonnen. Bij het voetbal-

veld aangekomen bleek dat het 

hele gebeuren zich dit keer op 

het hoofdveld afspeelde, dit van-

wege het feit dat er nieuwe ver-

lichting op de bijvelden was ge-

ïnstalleerd. Het zou immers 

zonde zijn als er al voor de offi-

ciële opening van de verlichting 

op 4 februari al een van de lam-

pen door een kanonskogel van 

het carbidschieten stuk zou zijn 

geschoten. Het carbidschieten 

gebeurt in Buinerveen met 2 

grote stalen vaten met een in-

houd van 150 tot 200 liter met 

daarop vast gelast een schoor-

steen. In deze schoorsteen tim-

mert men een zware houten 

klos vast. Deze klos wordt recht 

omhoog geschoten en komt dan 

vele tientallen meters hoog en 

zal dan ook weer met een enorme 

snelheid een  gat in het grasveld 

slaan. Men kon dit schouwspel 

vanaf de tribune prachtig waar-

nemen. Af en toe waren de dreu-

nen zo zwaar dat de tribune stond 

te trillen. Voor wie al dit lawaai 

wat al te veel was kon zich terug-

trekken in de kantine van waaruit 

het hele gebeuren ook goed te 

zien was.    

Geert Hilbolling 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
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Vrijdagavond 4 februari was het 

zover. De verlichting is officieel 

aangestoken.  Binnen een jaar na 

de eerste actie van de lichtcom-

missie van de V.V. Buinerveen 

kon deze al in gebruik worden 

genomen.  Voor dit heugelijke 

feit wilde onze burgemeester, 

mevrouw Slagman- Bootsma, 

met alle plezier naar Buinerveen 

afreizen. 

Rond de klok van 19.00 uur heet-

te woordvoerder J. Hulshof van 

de lichtcommissie alle aanwezi-

gen van harte welkom.  Vele in-

woners, leden, vrijwilligers, spe-

lers, sponsoren en andere belang-

stellenden waren op de persoon-

lijke of algemene uitnodiging 

afgekomen. Na het welkomst-

woord hield onze voorzitter, de 

heer R. Elting, een korte toe-

spraak. Hij memoreerde nog 

even dat ‘kern en kader’ geluk-

kig de vereniging weinig in de 

weg heeft gelegd en bedankte de 

lichtcommissie voor het vele 

werk dat ze hebben verzet. 

Daarna mocht onze burgemeester 

het woord voeren. Zij begreep 

heel goed hoe het toeging in een 

klein dorp met een bloeiend ver-

enigingsleven want zij komt ook 

uit een klein fries dorp met 

‘slechts’ 600 inwoners. Desal-

niettemin was de prestatie er niet 

minder om en wenste zij de vere-

niging al het mogelijke succes 

toe in de toekomst en benadrukte 

ze nog even dat wethouder Al-

bers in maart bij de vereniging 

langs komt om o.a. de slechte 

toestand van het hoofdveld te 

bespreken. 

Na haar toespraak werd iedereen 

uitgenodigd naar buiten te gaan 

naar de bedieningskast van de 

verlichting waar de officiële han-

deling, het ontsteken van de lam-

OPENING VERLICHTING. 

pen, zou gaan gebeuren. In 

goed overleg werden vervol-

gens alle lampen in de juiste 

volgorde aangestoken. Door het 

ontluikende licht werden de 1e 

elftallen van Nieuw Buinen en 

Buinerveen zichtbaar die reeds 

in het donker op het veld waren 

gaan staan. Na deze handeling 

trokken alle mensen zich weer 

terug in de kantine, behalve ui-

teraard de voetballers die zich 

gingen opwarmen voor de wed-

strijd. Het officiële gedeelte 

werd afgesloten door de burge-

meester een shirt van V.V. Bui-

nerveen te overhandigen met 

achterop haar voornaam. 

Aansluitend startte de oefen-

wedstrijd Buinerveen 1 tegen 

Nieuw-Buinen 1. Afgesproken 

werd om 2 x 30 minuten te 

voetballen aangezien beide elf-

tallen zondag weer aan de bak 

moesten in de competitie. In 

een leuke wedstrijd, onder idea-

le weers- en veldomstandigheden 

(en dat in februari!), kon Nieuw 

Buinen zijn vermeende grotere 

kwaliteiten geen moment echt 

tonen. Buinerveen was gevaarlij-

ker en meer in de aanval. De 

wedstrijd eindigde in gelijkspel 

(3 – 3) en hier had bijna iedereen 

vrede mee. Na de wedstrijd toon-

den de spelers zich tevreden over 

het licht. Er was goed in te voet-

ballen en ook hoge ballen bleven 

goed zichtbaar. Dit werd beves-

tigd door het publiek die het spel 

goed konden volgen vanaf de 

zijkanten. Voldoende redenen 

om samen nog even na te genie-

ten in de kantine. Ook een reden 

om vaker een lichtwedstrijd te 

organiseren. Maar dat ligt vanaf 

nu in handen van het bestuur 

want de lichtcommissie heeft bij 

deze de lichtinstallatie overge-

dragen in handen van het be-

stuur. Maar helemaal klaar zijn 

ze nog niet. Het laatste geld moet 

nog wel worden opgebracht. 

Vandaar dat we op 19 februari as 

een bazaar hebben gepland waar 

we, hopelijk, veel mensen mogen 

begroeten. Gelet op het gezellige 

feest van afgelopen jaar kan dat 

haast niet uitblijven. 

We rekenen dus, als vanouds, 

nog steeds op u allen.  

Samen kun je namelijk bergen 

verzetten! 

H. Plat 
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‘En toen zagen wij het Licht’ 

Nee, beste lezers, dit wordt geen 

voordracht uit de Bijbel, deze 

tekst dient u, in tegenstelling tot 

menig Bijbelcitaat,  nogal letter-

lijk te nemen. U kunt zich daarbij 

wel de vraag stellen: ‘Waarom 

zag ik het licht niet en waarom 

zagen zoveel mensen deze keer 

het licht wel? 

Dan had u, vrijdagavond 4 fe-

br.jl., aanwezig moeten zijn bij 

de officiële opening van  het Bij-

veld van Buinerveen én het in 

gebruik nemen van de splinter-

nieuwe verlichting!  

Deze officiële opening werd ver-

richt door niemand minder dan 

de burgemeester van Borger-

Odoo rn ,  mevr .  S l agm a -

Bootsman, of was het nu Slag-

boot-Masman? Ik houd het toch 

maar op Slagman-Bootsma……  

Na een welkomst- en dankwoord 

van ceremoniemeester J. Hulshof 

werd het woord aan de kersverse 

voorzitter van de club gegeven, 

dhr. R. Elting.  

Dhr. Elting, zelf inmiddels aan 

zijn 2e jeugd begonnen in het 3e 

elftal, was onder de indruk van 

het vele werk dat door vrijwilli-

gers was verricht. Terecht dat hij 

ook een extra woord van dank 

uitsprak aan de motor van dit he-

le verhaal: De Lichtcommissie 

(u raadt het al: al weer vrijwilli-

gers). Uiteraard kon ook de heer 

Elting het niet nalaten nog even 

aan de naweeën te herinneren 

van het vele stof doen opwaaien-

de bezuinigingsplan van de ge-

meente Borger-Odoorn: ‘Kern en 

Kader’. Gelukkig liet hij het bij 

‘een lichte scherts’ maar het punt 

was wel gemaakt. 

Na de heer Elting viel het woord 

ten deel aan de burgemeester. 

Ook zij schuwde het onderwerp 

‘Kern en kader’ niet en gaf toe 

dat dit niet de schoonheidsprijs 

verdiende. Haar argument van 

‘ h e t  v e r k e e r d e  c o m p -

uterprogramma’ verwijzen we 

maar naar het rijk waar ook de 

filmrolletjes van Srebrenica 

nog liggen te wachten…….. 

Het politieke spel terzijde com-

plimenteerde de burgemeester 

de club voor het vele goede 

werk dat ze had verricht en 

roemde de vele vrijwilligers die 

dit mogelijk hadden gemaakt.  

Na deze lovende woorden viel 

haar de eer ten deel om de lich-

ten officieel te onsteken: om 

hier vooral getuige van te zijn 

werden alle aanwezigen ver-

zocht zich naar het Bijveld te 

begeven. De route was prachtig 

aangekleed met fakkels en er 

lag zelfs een heuse loper! Met 

gevoel voor dramatiek werden 

de verschillende ‘groepen’ ver-

lichting door de burgemeester 

ingeschakeld. En daar ontrolde 

zich aan het publiek een prach-

tig, feeëriek schouwspel: na 

elke groep verlichting werd de 

duisternis minder en minder 

(gelukkig maar) en zagen we 

zowaar iets op het Bijveld ver-

schijnen! Want wat was er aan 

de hand? Op het bijveld stonden 

de beide elftallen die de 1e wed-

strijd op het veld zouden spelen 

(Buinerveen en Nieuw-Buinen) 

al in de duisternis te wachten. 

Terwijl de verlichting meer en 

meer terrein won kwamen beide 

teams langzaam in beeld! Het 

was een prachtige aanblik. Nadat 

alle lichten door de burgemeester 

waren ontstoken kon het publiek 

volop genieten van de 2 schitte-

rend verlichte velden.  Saillant 

detail is natuurlijk ook nog dat 

het Bijveld er op zijn allerstrakst 

bij lag want deze was net hele-

maal nieuw! Bij het zien van een 

dergelijke grasmat gaat elk voet-

balhart sneller kloppen (en mis-

schien ook wel een Fries korfbal-

hart?).  

Na deze opening loodste de cere-

moniemeester iedereen terug in 

de kantine alwaar een toost werd 

uitgebracht op de nieuwe verlich-

ting. Een passende afsluiting van 

een mooie ceremonie! 

Na al die lovende woorden groei-

de het gevoel van: ‘geen woor-

den maar daden’. Het werd de 

hoogste tijd voor een sportieve 

krachtmeting op het Bijveld. On-

der het genot van de prachtige 

verlichting lieten beide ploegen 
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Volleybalnieuws 

Regionale volleybalcompetitie 
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. 

48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning.  

Ook Noad doet hieraan mee. 

 

Noad speelt dit seizoen in de B-poule. 

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

Uitslagen:  

29-11-2004  Noad - TSV     2 – 1    setstanden 25 – 14 24 – 25   19 – 18 

13-12-2004  Lange End 2 - Noad  1 – 2    setstanden 22 – 25  20 – 25 16 – 14 

3-1-2005   Noad - Hofstra-Hulshof 0 – 3    setstanden 18 – 25 20 – 25 11 – 25 

17-1-2005   Noad - Tyfoon 2   3 – 0    setstanden 25 – 21 25 – 20 23 – 21  

31-1-2005   Noad - 1e Exloermond  1 – 2    setstanden 16 – 25 25 – 17 17 – 25  

Uw advertentie? 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

Team Wedstrij-

den 

Punten voor Punten te-

gen 

Hofstra-

Hulshof 
10 25 5 

1e Exloermond 10 22 8 

DEKO 9 20 7 

NOAD 10 15 15 

TSV 9 14 13 

Mussel 9 7 20 

Tyfoon 2 10 6 24 

Lange End 2 9 5 22 

Standen per 31-1-2005 competitie 2004 / 2005 

zien dat ze een potje konden 

voetballen. De teams waren ge-

lukkig aan elkaar gewaagd en 

lieten de teller keurig op een 3-3 

staan. En wie zagen wij zowaar 

in de 2e helft op de groene mat 

verschijnen, gehuld in zijn o zo 

vertrouwde nummer 8? Niemand 

minder dan Anton Alberts! Het 

gaf de feestelijke wedstrijd een 

tikje nostalgie mee (en misschien 

ook wel heimwee naar).  

Het kantinepersoneel, in een keu-

rige outfit,  kreeg nog een drukke 

avond. Ondanks de drukte ston-

den de leden van de bar hun 

mannetje en kreeg iedereen op 

tijd zijn natje en droogje (vooral 

de natjes waren populair). Dank-

zij een verloting werd de kas 

van de lichtcommissie en pas-

sant ook nog even goed ge-

spekt!  

Wat willen we nog meer? 

Wat we nog meer willen?  

Daar wist R. Elting nog wel 

wat op te bedenken tijdens zijn 

toespraak: “Misschien dat de 

gemeente nog bereid is om met 

ons in overleg te treden voor 

een renovatie van ons Hoofd-

veld.”  Net als in het veld zal 

hier de heer Elting wel hebben 

gedacht: “ Niet geschoten, al-

tijd mis “. We wachten de re-

actie van de gemeente af……. 

Lammert Grooten  
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Nieuws van de visclub 

 
De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2004-2005 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. 

De visvereniging 

Visnieuws 

Nieuwsbrief van de schaatsvereniging “Buinerveen” 
Diegene met een lidmaatschapskaart van de schaatsvereniging kunnen op vertoon van hun kaart gratis nog 

schaatsen op de ijsbaan de Smelt in Assen. 

De laatste datum is: 

5 maart 2005 van 17.00 – 19.00 uur vrij voor leden 

Schaatsnieuws 

ELFSTEDENTOCHT IN ASSEN !!!! 
 
Maar liefst 1500 deelnemers deden op donderdagavond 30 december 

in De Smelt  in Assen mee. Leden van de ijsverenigingen van het ge-

west Drente konden gebruik maken van de ijsbaan in Assen. 

Er waren van onze vereniging 31 leden die hier aan gehoor hebben 

gegeven. De organisatie was prima voor elkaar. Op de baan waren 

enkele hindernissen aangebracht, zodat het een echte elfstedentocht 

was. Bij de ingang kreeg een ieder kind een stempelkaart in 4 ver-

schillende kleuren, waarmee op de baan een  stempel na ieder rondje 

kon worden verkregen. De ijsbaan was geopend van 17.00 – 19.30 

uur en het maakte niet uit wanneer je ging starten. 

Na afloop kreeg iedereen die de stempelkaart (ook al had je maar 1 

stempel) inleverde een prachtige medaille. 

In februari is er opnieuw een dag, waarop de ijsbaan is opengesteld  

voor de leden van de ijsvereniging. 

 

Ga de volgende keer ook heen, want zo kan je zelf het schaatsen on-

derhouden en ook je kind kan het leren, want in de natuur wordt het 

kennelijk zeldzaam wanneer we ijs krijgen. 

 

Ina Habing 
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Algemene gegevens   

Het lidmaatschap voor geheel 2005 bedraagt:       € 15,--. 

De wedstrijdkosten, inclusief kaarten en kogeltjes:    € 10,--. 

Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:       € 0,15. 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

Regels 
 Een ieder schiet op eigen risico 

 Géén alcohol voor het schieten. 

 Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen 

 Tijdens het verplaatsen van het wapen, deze met de loop naar boven te houden 

 Nooit een wapen op iemand richten. 

 Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen. 

 Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen. 

 Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook. 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een (ont)

spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bovenge-

noemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen?  Kom eens langs. Je bent van harte wel-

kom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker dan winnen! 
Hieronder treft u een overzicht aan van data van de competitie 2005. tot de zomerstop. 

Wanneer: vrijdagavond Tijd:vanaf 20.00 uur   

Lokatie: in de grote zaal (achterzaal) van Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen 

Schema gehele competitie 2004 – Voor uw agenda of op de kalender!!! 

25 februari 18 maart 1 april 15 april 29 april 13 mei 27 mei 10 juni 24 juni 

S.V. De Veenschutters 

Schietnieuws uit Buinerveen 

Tafeltennis 
KAMPIOENEN  TAFELTENNIS  DRENTE  IN BUINERVEEN  !! 

Zaterdag 8 januari 2005  

Sporthal De Spreng in Assen 

20 jeugdleden van tafeltennisvereniging TIG uit Drouwenerveen 

 

Na een lange dag van ‘smorgens 7.30  tot ‘savonds 19.15 uur konden we 4 kampioenen in de armen sluiten. 

In Assen werd in 4 klassen (welpen, pupillen, kadetten en junioren) gestreden. 

Deze klassen zijn dus op leeftijd ingedeeld, terwijl in de competitie naar vermogen wordt gekeken. Ook 

zijn er hier jongens en meisjes poules. 

‘s Morgens werden dubbelpartijen gespeeld. En hierbij werden Joey Kremer en Mark Eleveld kampioen in 

hun klasse. Edwin Habing en Marc Ratering werden 3e, jammer genoeg net buiten de prijzen. ‘sMiddags 

waren de enkelpartijen aan de beurt. Na een felle strijd werden Marc Ratering, Dennis Arends en Mark Ele-

veld in hun eigen klasse kampioen. 

Het was een leuke, lange dag vol met verdrietige en blije gezichten. 

Vanuit Buinerveen en Nieuw Buinen deden mee: Marc Ratering, Joey Kremer, Marco de Vrieze, Bert Tim-

mermans, Tom Feiken, Edwin en Jarno Habing. 

De tafeltennisvereniging T(ot) I(eders) G(enoegen) uit Drouwenerveen heeft op dit moment 24 jeugdleden 

en doet dit voorjaar met zelfs 5 teams mee in de competitie. 

Ina Habing 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu 

Afdeling Buinerveen. 
 

Kijk ook eens op de site: www. vrouwenpleindrenthe.nl 

Hier kun je onder vrouwenorganisaties en onder zoek per gemeente onze afdeling ook vinden. 

 

In 2005 is onze organisatie 75 jaar oud. Per provincie wordt dit met het thema Bewegen gevierd. 

Onze provincie is op 17, 18 en 19 mei aan de beurt. We ontvangen de fakkel van de provincie Groningen 

bij Ter Apel/Roswinkel en op 19 mei geven we hem door aan de provincie Overijssel bij Havelte/

Steenwijk. We proberen voor een landelijk doel en een provinciaal doel een bedrag te ontvangen. 

Het provinciale doel is een tandem sparen voor mensen met een handicap die in de Prins Willem-

Alexanderhoeve in Roden verblijven. 

 

 

Onze kerstavond op 15 december was weer heel gezellig. Een ieder had ingredienten meegebracht voor een 

gemeenschappelijke broodmaaltijd. We genoten van heerlijke soepen, lekker brood met beleg, een kroket, 

slaatjes, enz. De zaal en de tafels waren prachtig versierd. Nadat we ons te goed deden aan een consumptie 

met kerstkransen en bonbons, kwam er opeens een kerstman(vrouw) binnen met een grote bel. 

Daarna traden er heel wat mannen met kerstmutsen binnen: het Veenkoar verzorgde voor ons een optreden! 

Voor iedereen een grote verrassing. 

 

 

Onze jaarvergadering is gehouden op 26 januari. Een paar bestuursleden zijn opnieuw herkozen, zodat het 

bestuur bestaat uit: Roelien Haikens, voorzitster; Thea v.d. Teems, secretaresse; Geesje Middeljans, pen-

ningmeesteresse; Hendrien Plat en Bertha Kloosterman, bestuursleden. 

We hebben een reis- en feestcommissie, die bestaat uit Nans v.d. Giessen, Maria de Jager, Marja Rous en 

Anneke Wubbels. Zij organiseren ook de uitstapjes naar verschillende musea. 

Er werden 2 leden gehuldigd: Gretha Stevens (40 jaar lid) en Rika Ratering (25 jaar lid). 

Na het officiele gedeelte hebben we gezellig bingo gespeeld, waarbij het nog vrij laat werd. 

 

 

Volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 16 februari 

De heer en mevrouw Scheltens houden een lezing over de vier jaargetijden in de tuin. 

 

 

Woensdag 16 maart: dr. Mieke Brunger vertelt over de Huisartsenpost. 

Woensdag 20 april:  gezamenlijk met afdeling Nieuw Buinen: 

    De heer Venema uit Zwolle over Humor en een beetje verdriet in de trouwzaal. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal in Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur. 

 

 

Er zijn verschillende commissies in Drenthe; o.a. Agrarische comm. 

              Culturele comm. 

              Wonen en woonomgeving 

              Comm. Alleenstaanden 

Als U lid bent van een afdeling kunt ook deelnemen aan bijeenkomsten van deze commissies. 
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Maart-april voordeel: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In deze periode  

 

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 

25 februari is er door de Agrarische commissie een Themadag over ZUIVEL georganiseerd in 

Zalencentrum “Klok” in Ruinerwold. Aanvang  9.30 uur en sprekers zijn A.J. Maat (europarlementarier), 

Jan Heida (zuivelverwerker uit Lelystad) en J. Oosterveld (directeur DOC). 

Zondag 6 maart kunt U deelnemen aan het jaarlijks etentje voor alleenstaanden plattelandsvrouwen in 

Spier (restaurant Schortinghuis). 

Dinsdag 5 april wordt er opnieuw een toneel/cabaret-avond in zaal Hofsteenge in Grolloo gehouden. 

(Culturele commissie) 

13 t/m 15 april worden er weer heel veel handwerken geexposeerd in Rolde. 

De handwerkcommissie organiseert dit gebeuren. 

Zo ziet U dat er heel veel gebeurt bij de NBvP, Vrouwen van Nu in Drenthe. 

Ina Habing-Mulder, PR-vrouw afd. Buinerveen. 

Uw advertentie? 
Hier had een advertentie van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige adverteerders. 

Regelmatig wijden wij een artikel in deze krant aan 

een van onze adverteerders, extra gratis reclame 

dus!! 

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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Terug naar toen  

Even herinneren aan de drie arti-

kelen die eerder zijn verschenen 

naar aanleiding van de op Bekk-

enkamp’s zolder gevonden 

dorpskrant van maart 1994. Een 

algemene beschouwing op die 

krant kwam als eerste, daarna 

werd Tremolino voor het voet-

licht gebracht en vervolgens 

kwam Volkszang in de schijn-

werpers. 

In bedoelde oude dorpskrant is 

onder de titel “Lekker koken” 

een recept opgenomen. Helaas is 

de bedenker ervan niet bekend, 

maar hij of zij wenst ons wel een 

‘eet smakelijk’ toe. Misschien 

iets om uit te proberen. Hier 

komt het. 

 

Zalmsalade  

Ingrediënten voor vier personen: 

1 kilo aardappelen 

2 appels 

1 ui 

zilveruitjes 

augurken 

1 blik ananas 

2 blikjes zalm 

1 bekertje zure room 

1 flesje kappertjes (te vervangen 

door doperwten) 

citroensap van 1 citroen 

zout, peper en strooiaroma. 

 

De bereiding: 

Aardappelen gaar koken en laten 

afkoelen. Appels, ui, zilveruitjes, 

augurken, ananas en kappertjes 

in kleine stukjes snijden en door 

elkaar heen roeren. Aardappelen 

in kleine stukjes snijden. De 

zalm en zure room bij de aardap-

pelen voegen en door elkaar heen 

scheppen. Dit bij de appels enz. 

voegen en in zijn geheel goed 

door elkaar heen scheppen. Naar 

smaak citroensap, zout, peper en 

strooiaroma toevoegen. Salade 

Nogmaals die oude Dorpskrant 
op schaal maken en naar eigen 

fantasie garneren. 

 

Een recept van nu ?  

Onlangs op een verjaardags-

feestje hoor ik praten over het 

zelf bakken van donker (Fries) 

tarwebrood. In oude (wél scho-

ne) conservenblikjes; Een ver-

rassende manier van broodma-

ken in een tijd waar handige 

meng- en bakmachientjes in 

alle soorten en maten voorhan-

den zijn, inclusief een variëteit 

aan kant en klare grondstoffen. 

Niet toevallig was ik op zoek 

naar een origineel recept voor 

dit historisch getinte betoog. 

Dus vroeg ik om voor me op te 

schrijven hoe dat bakken gaat 

en wat ik er allemaal voor no-

dig heb. En Zwaantje Boekholt 

doet wat ze belooft, ik krijg een 

keurige beschrijving, waarmee 

ik in de loop van januari enkele 

keren aan en in de slag ga. 

 

De ingrediënten voor 3 of 4 

broodjes: 

150 gram roggemeel 

350 gram gebroken roggemeel 

10 gram zout 

3 eetlepels appelstroop 

400 ml warm water 

en verder nodig: 

conservenblikjes 400 gram 

doorzichtige folie 

enkele elastiekjes 

pan met water en deksel waarin 

blikjes staand passen 

en warmtebron, die water in 

pan zachtjes aan de kook kan 

houden. 

 

De bereiding: 

Het beslag maken door alle in-

grediënten goed door elkaar te 

roeren, de blikjes een beetje 

invetten, het beslag erin doen 

tot circa 2 centimeter onder de 

rand. Met folie afdichten en op 

slot doen door elastiekje. In een 

(hoge) pan water aan de kook 

brengen, de bakblikjes erin zet-

ten en erop letten dat ongeveer 

de helft van de hoogte van de 

blikjes in het kalm kokende wa-

ter blijft staan. Dat kook- en bak-

proces vraagt ongeveer 2 uur en 

30 minuten. Dan blikjes uit de 

pan halen, laten koelen (vraagt 

ruim ’n uur) en je broodje eruit 

halen. De broodjes kunnen een 

goedkeurende blik van de bakker 

best verdragen. 

Na ongeveer 4 tot 5 uur daarna 

kan het mes erin. Lekker met 

kaas of vetspek.  

 

Smaken verschillen: 

De eerste baksels heb ik door 

diverse mensen laten keuren. 

Waarderingen van goed en lek-

ker, ook iets meer zoet mag,  een 

snuf zout extra is niet verboden, 

de roggekorrels mogen wat fij-

ner, en het beslag steviger 

(minder papperig) inblikken. 

Was getekend Stientje, Wubbe, 

Geert, Lammie, Mary en Willie. 

De tweede proef werd aangepast: 

een flinke lik stroop voor pan-

nenkoeken (is rijk aan druiven-

suiker) erbij en zeker 5 gram 

zout extra in het beslag, de rog-

gekorrels nog even door de kof-

fiemolen gehaald en ietsje min-

der warm water. Bij een derde 

proef heb ik nog twee theelepels 

bruine basterdsuiker erbij ge-

daan.  

 

De roggebroodjes opnieuw aan-

geboden aan mijn proefgroep: 

sommigen vonden het lekkerder, 

anderen proefden weinig veran-

dering. Ik houd het op de laatste 

bak: U moet dit echt ’n keer pro-

beren, ’n kans voor open doel om 

ze net zo bruin te bakken als 

Zwaantje Boekholt en 

 Martin Snapper 
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Evert Hoving 

  Bram van Buuren 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Geert en Tineke 

  Boekholt           

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Uw advertentie? 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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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 

Kerstviering OBS 75 


