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Nog een keer: Diftar
Er

hebben

mij een paar reacties

bereikt op het verhaal over diftar
in de vorige editie van deze dorpskrant. Voor goed begrip, het ging
toen over het apart bewaren van
oud ijzer. En het woordje diftar is
door de gemeente uitgevonden om
er mee aan te geven dat het om ge-

differentieerde tarieven voor ophavan huisvuil en groenafual

h

glal.
De reacties en vragen waÍen voorrl ingegeven door mogelijkheden
m nog meer centjes in de knip te

bffden- Ik geef u eerst de creatiere rmdsilen van enkele lezers
dffi. funa laat ik u weten wat de
gffiÊ daarvan vindt.
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ryreken

r è l€Es zagde oplossing
i b hlcmaal geen containers
Drr r & srrg zefien. Hij zou
,fo gm cn gijn bak graag terrEFrEtr ra de gemeente, en in
e;: risl bd hij dan in een klap
cÉr bF*FÍhg bcÍeitÍ van 400 tot
5m Êjfu pcr jtr. Op de vraag
ofti ro rÊ. rls en geen afral
FMq -hlpm een helder
rwdmmrtijk heb ik
triÈoril'B drl cn rc af en toe
r[ gtË' frrfo- ca trrim=Sn"Ih rËd t bó beniancd natr
lg Ët'ar m ofuimcn die hij in
.SforyÊt
Ecr

hd-

en gpe&
Lory', n b4n fry- t vs heÍ
bq meru h hd d in mijn
cu dA kog me
-hrEsrgprlF,
m
ocn ti€4F per tu- Tel uit je
rinsÍ !"
E€n mdeÍE

inm

ryeidingsgebhl

uit het

vm fu

verkrant

belde me me* de rnaag of ze &
gÍoene container kon of mocht in-

leveren. Reden,

lnhoud
zij

composteert al

sindsjaar en dag alle groenspul in
de eigen tuin. Deze mevrouw redeneerde vanuit haar eigen portemonnee, maar ook dacht ze aan
besparingen voor de gemeente; de

vuilnisauto en de hulpkrachten
hoefclen bij haar niet meer te stoppen en drt zo'n 25 keer per jaar.
"Dat de gemeente daar zelf nog
niet op gekomen is ?", zo besloot
zij ons gesprek.
Weer iemand anders vroeg zich af
waarom naast het wegen van het

afual niet ook gerekend kan worden met het aantal keren (per jaar)
dat een container aan de kant van
de weg wordt gezet. Hoe minder
vaak een container wordt aangeboden, des te minder werk hoeft de
gemeente te verzetten. Dat is kostenbesparend, het zal de tarieven
drukken en dus komt het ook ten
goede aan de bewoners van onze
gemeente. De mijnheer achter dit
idee voorzag dat de ophaal van alle restvuil per week zeker één dag
roostervrij zou kunnen opleveren.
Verder redenerend kwam hij tot de
conclusie, dat z6 circa I week per
maand terugverdiend kon worden.
Eenmaal aangekomen bij de
"winst" op jaarbasis zag hij het
grote geld al helemaal zitten.

Dan een inwoner uit NieuwBuinen. Die wist voor 10070 zeker
dat alle spullen uit de groene container werden gebruikt om er compost en plantengroeiers van te maken. Hij legde me uit wat hij daarvoor in de winkel moest neertellen- Zijn glasheldere conclusie is
vervolgens: " Het brengt geld op.
Ze verdienen eraan !". Hij waagt
om een mogelijkheid te zoeken dat
GFT aanbieders kunnen meedelen
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in de opbrengsten van compost en
aanverwante artikelen.

De gemeente antwoordt
Het is niet zo dat de ambtenaren
bij het horen van dit alles rollebollend door de burelen tollen en de
buikspieren verkrampen door intense lachsalvo's. Wél gezichten
van "Wat is dat nou weer, wie verzint zoiets en hoe halen ze't in hun
hoofd ?". Enfin, voldoende goed
gecomposteerde voedingsbodem
om bekende wegen en bewandelde
paden te blijven betreden.
Centraal staat het uitgangspunt dat
de gemeente door de rijksoverheid

en door de landelijke wet- en regelgeving verplicht is om elke inwoner in staat te stellen met een
verantwoorde regeknaat zijn afral
aan te bieden. Met andere woor(Vervolg op pagina 3)

Pagina2

Dorpskrant Buinerveen

AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
10

maart Bingoavond

Aanvang 20.00 uur
Deze bingo stond gepland op
24 februari.
14

april

Eierenzoeken
Voor kinderen tot
en met groep 8
Aanvang 14.30 uur
Kosten fl. 1150 per

kind
15

april

16

april

Eierengooien
Aanvang 16.00 uur

26

mei

Bingoavond
Aanvang 20.00uur

7

juni

Klootschieten
Aanvang 19.00 uur

Ideeën zijn altijd welkom.
Áarzel niet, neem contact op
met de

Dansavond met
Bert & Bert
Van 22.00 to 02.00

aktivite it e n c o mmis s ie.

De Stichting Dorpshuis
Buinerveen
organiseert op
maandag 16 maart a.s.
haar jaarvergadering.
De aanvang is 20.00 uur
Een ieder is van harte uitgenodigd.

Noteer deze daíum in uw
agenda!

!

uur
Entree fl. 15,00
per persoon

Programmsoverzicht
*3

maart

Je

Vrouwencafe

200

I

Carnaval

*11

april

Verassingsmiddag

*18

mei

Playbackshow

*13

juni

Eindfeest

Massief eiken meubelen

4 april 2001

usdwerk

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599)212740

kasten
tafels
stoelen

slaapkamers
deuren
keukens

Aànvang: 20.30 uur

Zuiderdiep 16-1 A
952í AT Nvv-Buinen
Tel- 0599-21251A
o599-21262a
Fax 0599-212171
Mobiel. OA-53A44312

(

I

96Z i

Z)

NEsAasMng 'Z ZovvotooH

NSUNIIINOC
3ON3ï-rrHlSUS^ N3 dVSNSSSSSSI.UV^^Z

(vr]J 'N3clnuv

'xvwg 'wvl

-

-

dvs-r=ddv
Etr5si5oïOítr
uroNOZ N3 r3N) SYYXNEII=5

:uvdg
-cfrHvuS^ SNo rrs sN3^lJ- sl NSUllE N3NVU9-y SZNO ISWN
i ruoïla1vr eu€q uB^'rnnlseq làq sueul€N
'ueJollluen Sutuaru unq sJ€euelsunï
-epueuo^\ perqe8rye.,t suo uI- sieàuo uàllnz d.re,u.repuo lip JeAo
orssnosrp e^olleeJc ueê ue^ a^eoqeq ue1 '8ep uop JOo^
u?eepr ,\An lotu utoï snp 'ueqqeq do ,l[rt Jesp eÍp sJeuo.&tut
;e uhz Jeïez ue lse^ ',,a uepJo,,rr loq leotu sJeI Joo^ 1e^&,, sl
Suern ep teetn'p?eze8eol 8utrye,,nepeu sl slueeure8 ep JooC
'ueelJèurng ur ïJem1sunà ueê u€A Eursleeld ue dooluee
o4eeuuee
.rerro
1ee3 puo^B ezep do usd;e,u;epuo ep u"^ uêg
'repuol€ï ep dogo epua8e ep
ur tse^l€ s1eu1d ue ptt'unlep lez 'tuolle.ltr àueq u€^ ïoo
preeJolrn uftz 'uep.lo,tr ualllt{ pll ('f'd -'g ,f roo,r.) elp ueuleï
êzep uB^ sJêuoaur {oO 'uetuoï a1 SuuepeS;en Je} tuo
uedeore8do ezep hq uêpJo,,r.r. ueurng-,tner51 >1h1elyeepe8 ue
uee^Jeurng 8ue1eg 1[r1es1ee14 Sut8tueren ap ue^ uopo'ï

{repêJlsêq lpJoff\,,1, hrezeqS8ue,,
Surryeudo epue8e.rn uh141 'roop
uele 8ou e,tr uelerd JeAoJ€?C

'ue+irupuse 8rne1s 8ou uellnds ep
ue uêlln^ puer ep 1o1 sreur€luoc ecl
'ua,te8e8 JneïJooA

ap sJeureluoc ep uu^ uoddord
-lo^ u?À usuroàJoo^ leq ue€ lpJo,!\
spu?r.{sJoo^ Jesru 'lSuerqeelu
qcrz letu uelsoï Jepurur ue8utp
-erquse rspuru iep lpJo,^A puêïJg
-uhz uemnolsren ol Jeeul JeIu €uJ
-rgleeqdo ep UBA sreïJê,^Aepou ep
uBp uê UepJO,^A tee,h\z 3} uop

JOO.{.

-noz êz'1eze3 ueprelvr puJls ep uee
lo.rqoh sJêur€luoc ep lep ultz loor8

sueï êp noz ueor8 ue ltnn UBA
uaredsdo lrg 'ue8uerq e1 8utue1e"l

ui s,olrï uepoqe8uee ep ueell? snp
ua ueSen el uàêlle ruo uelolsoq
ueol uêru Ueeq uelesuftqcste,tuen
'àu êlsuê,r\e8uo elqce,tr-re^ ep ue^
puorS dg ']àq ltuoï uep ug 'le,^A
Ioo s1êroz leeq uàïuep?u ue^3
'prea8uereS puelezmp sutzs8tue

lprc.i'lsedeSeol
uoeÀreulng ol óuoJosJa!^ slnqsoJoc rrl Jnn lrlcB duB^uEs

uo 0e uephzpelq ep soel
'uene?ge ueSe,relnor

hg

'lpolqw? -sl]
-er8 1eeqe8- eluoerus8 ep fueE;nq
ep ê|p sartrse38ns oJlonopJeul\ ep
ue,r du8equr letu pJBBJoln 'ue4e1
-eF uep;o,,lt J€iJrp J?eu suee Jee.,l\

1lr1elque
1eq ue8el

n

1ez

rcel yp

usl opure
']rlceJq

oz'peo8 ue uo)

-eEuee uêpJoÀr ueuunï rueelsÁs e3

-lplnq

uepeq1ft1e3ou

a1lz 1h1e3leiu r"grp uz,r. Suueonul
ap ftq uzp ruoJe€À{ 8eu.r,t uftru dg

'(3ui11n,r suelsa8eol Ieeturxatu

DNtlttr(Ivt)u"[AuYYf
Eunlag ryhps1nntr4 uapry daoilg
redd€us urUeIAl

'ESE9tS-t690 slnq
-slueetueE teq J?€u leq Jo repuoleï
-ls^JB ep Seeldpeer'spr8elueoureg
ep uB^ It

'ueSern

êpueJJêrêq ep [q (VCD tegV
lhpeeneg urely '3'z uá uepnoq
urnl êp ur lenJerleor8 'do leru ZI
do CVON tleeq (ure1>1 ue 1oo;3)
;azfr pno'ue8ue;q uelundleruezren

ep J?eu ueueoqcs ue 3ulpe11 'pleer{

-e8do slfilepueuru lproÀ\ se18 ue
rsrde4'uer",req e1 1frpepuoz;u ue1
-BrJaletulseJ ep srnql leur uee8;oop

ep do u€els s,olrï eq) ';eureluoc
ollï 08 e1o;3 ueo u?^ srêlllzêq
op u"p Serpeq repu€ ueê uoletáq
Joursluoc ollï 0t u3e }êtu uesuotu
:JoureJuoJ êp ueA epoor8 àp go4êq
1€^\ JooÀ ue^erJEl ur uellnicsJê^
:e,ro ualo:dse8 uhz o1 ïoo ueol
luhqcs .rE 'lsee,v'e8 epro op ue€
JoureluoJ eueo:8 goTue ezhl8 ep
u€^ uaporquee uel erluenberS ep
sr pueqrê^ tep ur ug'uepuorSs8ug
-Jêr.{ us^ Eurslrldslrn e;ep;en 8ou
uáê re^o sr uelo"rdse8 1e,tr .regrp
uen Suueonul àp [q spiusep 1ep
p8ao,ta8eol useJê lpJo,\\ sue8ue,rg

1eq ur ue8ur8rzft,u.3ro uorzsq

ue preqpuoze8sllon ep roon E;oz

-oqJoo^ leq ilq ruo ue8eueSuo leru
sr elueeue8 êC 'lqcll Srue qcol
gooiE lêuunl ep usn pure toq uev

13u ueïutu êl sollu suoo^ ueêt{

ueproJ

1ce"4uoc81orue,t

'nárlrruJsel suo

el (ICS/€US) uu.rgleeqdo ep teru

snq 'sleru Srdogoon uopu€Jo^ Jg

alsnpuoJ

ueà uen

'sed e1 uee Je

ltuol

là,^^-oqrv ep sJIeZ 'ue1eo>1uee Êu
-otus ue egerpeEuo ue^ uelïa4u€e
'1se1re,lo1uels Joo^ trzet.sl? 1êur

ep roop uene8e8ur sr 8u4qcr1d
-;ans>1fi; uioz'preapuereSeS 1p.ron
(uene8 lll.^A ïoo ueercep el tueeu
erooril êIio^r 3o) lrnnsrnq u?^ uêl
-eqdo 1aq uêuurqJse^\ uáqqeq uioel
a>11e 'uep

-sÁs u, lootu e1uêeula8
(1 outSod

€ eur8ed

untBpanrl)

uee^Jeurng lusJ)ïsdJoc

Dorpskrant Buinerveen
Vrouluu en moes, heurt in hoes
Kerels en kat, heurt bij 't pad.......
maar niet op de

Internationsle Yrouwendag. I ma&rt fr.s.

De 8 maart-groep Borger-Odoorn heeft zijn programmaklaar,
- Thema: Armoede in een sauLenleving. die steeds rijker wordt.
- Inleiding
- Forum, Samengesteld uit o.a. beleidsmakers van de gem. Borger-Odoorn, ervaringsdeskun
digen, leden van div. vakbonden.
- Muzikale omlijsting door enkele leden van The Double B. Skiffle Group.
- Plaats: Raadszaal voormalig gemeentehuis Borger.
- Tijd: Donderdagavond, 8 maart,20.00 uur.
Noteer alvast in uw agenda!
Het forum wordt voorgezeten door burgemeester T. Slagman. De entree is gratis en in de panze is er gelegenheid om koffie en dergelijke te kopen.

VERBOUW
ONDERHOUD
NIEUWB()UW
RENOVATIE
M^ATERIAAL VERKOOP
Hobby- en Yerzamelcluh Nieuw Buinen/

E}OTJ\A/E}ED

FR.IJ

F

WUBBELS

Buinerveen
organiseert op

ZUIDERSTRA/AT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Zaterdag 7 april
van 10.00 tot 16.00 uur
weer een hobbybeurs in Dorpshuis Centrum aan de Kerklaan
te Nieuw Buinen.
De toegang is gratis

De nieuwe kijk op schoomoken en lichoomsverzoqging.
Vsor verzorgíng von tw demonsfrctie en informotie kunt u

terecht

bij:

iAorion sibon
Noorderdiep 4

;\

,.*/--..$
-

lq ï) Qaa,rc k'n. ï:i'.?ilï'?Jf
\*zt'

Dr niruwc

tiit

op

r(hooíil.k?n

(9 nu8od do 8iod..ar1)
i1 ueop usu slêIu preq8ryansreêïJe^ u?A ueuepeJ tuo JeBp IIÀ{ e}ueeruaD
'1ltpee,reÊ sruàlslnp hq sr 'o,uêpeleE8e,tt,, sI uee^Jeulnfl Fe4spJooll ue uederg ep do Suru[r1eq8e,"r eg

:L s;etozlutzJàL

er16 :fieern 'pue1de8 >1e1d8ueq 'E'z uee elueerue8 ep roop sI ueulng-^\nelN ul luoqp8nel laq renoue8el
'o.uo]lloq,, uêê gltlq deoduepuoH
(íi luo4s uhru 'puoq u[h1,, Joo^ lqoepueu Jeetu Seerg
lgggT rggn u€A êqenlls .rceu pteurpe8
-8me1 uepJo,r\ ueï ltnnsrnq uen leeqdo ep 3lo Seern ep leru 'pueuol ]àtu rslJilp sI suopnoqslnq aulepï roo^
i4 uesseduze senorJo/ue pieteg 'uouoÀ\ ues
-uelu eJêpno IeeA J"e/$ uesleeld do uep;ortt ptoorlse8 )ioo Je leou pleqpul8 esrelurm sJopu€ ue ,na.neeus ltg
:uedre.u-lspuo ep uB^ Suturuosdo ep nu n ry 3ieeE ueg

'Sutunelsrepuo
e1[1e1qure vey urz ep ur uedeo;f1nq elfilelueeure8 le^{ sluue,\e '1oo ta lue8egnnq ua 1ue3e1hm uoJe,tt >1ftpnn1
-eu ug .uêpp€q ueplêtu êl uesuetu eJepu" erp Ie le^r roon lcedser Etute,n ftq epuool eauuseg 'uêlepoozeq àl ueï
-1e;dsa8 ep u"^ Eue8goon ep selsuorepuo ue8re letu tuo puo$Je^ ,.lsunï,, ep [q lep uro uelogeESnrel uepror'l uer
-eï esJe^rp ss"l) lsaotu swleH 'Vp^d ep uB^ pwlelN sesl) ue uaEuuleqeluêeureD m^ IeppIIi{ pqeU ialrz,e'xuee
puellels8ueleg pserelueeue8 uen uàpel ee^$ ueJ?/v\ JA 'ueïetu el êpJeoq llnïpJootu uoe Ueq ultz ue'r pueuelu
ue ïêelq 1oz el dre,llepuo ueeE uuse/r 'Surq.laegs apeo8 uee puo^? eleq ep Je lzp uepJo,tr p8eza8 leou '8uueu
-ftru epuere.lrdsur Erurerrr ezêp sïuepuO tqcersdàeqcs Jeeï oIJC :ue^e lqo"p >11 'uetzeq uepJoltt uepnoz Jêp?u uê
e
'ueSut8 IêJs} Jê^o etp uefueluepuo
JepJee se11ez ue^ pl lap do eu
uee
ue,re8e?earu ueJs,r\ e3e11o3
leq
1et,r
IB
{oo
'uerueu at do eftnls }lp ul ttÍo lee^êI
ep uen so1 'uedre,lrepuo epuàïeuqeerds lsêeu ep lol ueïrêdeq eu lêo{u

ïl

; Saua&uo arca.np ua uaulng-ntnarN

ao^ fuaSmq ap laz

PA

'usJelseol el sueA
-el sep ue8urp epeo8 àp ue ueïïed el uee uelundleul ruo ur8eq peo8 uee l"roo^ uerneezleèl i8ueyeg >1lt1es1ee16
u?A uepelsmnlseq elàïue letu lïB?ure8 geeq o€er ezep ur hz erp lqco$leg ep Jo^o 1rn puo^ol suee 8ou JepDI llp
ur qorz lê1911 ÍZ's.re8"lnq ep letu eppcrun{utuoc JêêA\-ue-ueeq apeo8 uee do ,trnetudo sea,,r4. uetu8elg relseeue?.lng

'ueletsreq el>lvez ep 8ep erapue êp raaqequnnq ueeqord uep
'ue11eq Sg€StS re"u g u€ t uessnl uelleure8uo elhle3rep ftg 'ue8eoldsd-rop '3'z roop ueïïBure8uo e>1hpee,r.e83lo
/ue àurelï u"^ uellelsreq làus deogu do 1eg 'usu rêeqequnng lesuftqcsrez\ |eQ ap8rpuol ueêA rap u"A repnoqle^[
'lêru Jà ueJsA\ ue.le8uof1uem

íïeáql
'ueuesse,ro,lo^ u??lle ue8el 1rp Jepnoqle.,lr ep rcz sue8uang 31ez uere8uol ep pruere}rn uê lleH 'Erozsrnq;
-ollqlg 'eqt1o4 'uelezleedsrelned Jeetu Jepuo leu uerues p.reo,le8lrn 'uere8uof ep ue^ e^eoqeq ue1 uele8erleeu
elequenerd uen uer8ord puegemuole uee ur ueïe5 e1 er8reue ue p1e3 uo deo.ido uoe poep sueïruH Jepnoqlel6

á uapap&ailor ap uaplaz wl4

'lt\ ? B JoO^ .(ïJe.^Lsrnq,, leq UBA erlssrJ
-€lue^ul e$olsuel 'uftz ue>lordseq seldeor8 êp ur erp ueïez op ue,\ ue8tze^{uee elle rueu EuryaddolSnrel ueq 'ued
-eorÊ eure11 ut uel4e.tdseE uueep 'uepele8egloo op Joop soheerd êpueprêlur eiloI lsràg 'puo^? ep u€^ Sullepur eg
'uesuêtu êp Joo^ uereneldo rcete?
àIp sellBnlls ftq le.roon'Sutlqctperr uo ueorE'8uttre;peq plaeqroonlrq u€" ue]uetuelwtu eurelï ftq ecrnres elleus êAt
-nolu ueê Je^o ueJar,ruoJul sl sJáuo,\ru ep ulo lezeE epue8e ep do sr Jeeqegunnq dreanrepuo leH 'sJeu€lserssncsrp
ep usre8uof ep Joo^ ue8utuezroo^ elan1ue^e ue uelundlaurl 'SurleStuoJeel ueJe^\ preleqp8neld:em;epuo leq [B

lln

'lqcerqeÊ ueplo.i\r noz ieJul Jàl JepJe^ ls.&\ uá 'Jeeqeq1lnnq ue pre;eqp8nef :elo Eurle8ruo uê ueurng-.&rnêIN
uee8e8uee 4e"rdseE uee '1'[ rJ€nJqêJ g do sr sJepnoqlelfi ue Je]soouo8rng uen e3e1yo3 leg

sJàuo./rtu1

leu

naqaqLrnn q ua pppqpSna[
g €ur8ed

uoe^Journg lusDlsdJoc

Dorpskrant Buinerveen,

Pagina 6

Sommige inwoners gebruiken de ruimte naast hun huis als opslag voor de meest uiteenlopendc rotzooi.
Schriftelijk melden bij gemeente. Als volksgezondheid in gevaar komt (ratten !), dan ruimt gemeente op
kosten van de betreffende inwoners de boel op;
Een waslijst van plaatsen waar stoeptegels zijn verzakt, gaten in wegen, voet- en fietspaden zijn gevallen
en waar de openbare verlichting niet goed of maar half werkt. Advies: Doorgeven aan gemeente. Voor

verlichting naar Essent bellen;
Het met de auto brengen en halen van kinderen blijft bij de OBS 75 en CBS 59 een doorn in het oog.
Door wildparkeren, stressoversteken, boomchicaneren en meer van dat soort ongewenste bijverschijnselen, ontstaan voor alle betrokkenen soms levensgevaarlijke situaties. Een van de scholen krijgt een gemeentelijk schrijven, Plaatselijk Belang Buinerveen/ged. Nieuw-Buinen schrijft ook 'n brief;
De mensen zouden wel wat enthousiaster kunnen zijn over het terughalen van de kanalen. In zaal 50Yo
sprankelendja, andere 50% drekkerig nee;
In diverse buurten en wijkjes moeten er speelvoorzieningen komen. Daar kan in principe aan meegewerkt
worden, als er zich maar een speeltuinvereniging meldt;
De vloer van het toneel in Dorpshuis Kerklaan moet een halve meter omhoog, o.a. voor beter zicht vanuit
de zaal en ter voorkoming van stijve nekken. Toneelmeester Albert Schuur zorgde voor een creatieve acf
maar niet alle acteurs wildeir op zijn theater ingaan. Maar het was wél lachen;
Een alleraardigste mevrouw die zich twee jaar geleden in Nieuw-Buinen vestigde, liet weten heel plezierig te wonen in een omgeving met allemaal hartelijke mensen; Een langdurig en welgemeend applaus
werd haar deel, en uiteraard een stevige aai van het College over haar blonde haardos. Gemeentesecretaris
Hans Post zat te popelen om dat te doen.

HuiswerkvoorB&W
De uitnodiging om "met burgemeester en wethouders om de tafel" te gaan, heeft voldoende gespreksstof opgeleverd voor een avondvullend progïamma. En nog best plezierig ook. Maar het voorziet het college ook van een
aantal zaken waarmee het aan de slag moet, of waar de prioriteiten nog eens tegen het licht gehouden moeten
worden. In elk geval, met medeneming van de aantekeningen van de rapporteurs van de diverse praatgroepen, is
er heel wat "huiswerk Nieuw-Buinen" aan de agenda's toegevoegd. Ik acht de collegeleden in staat om de communicatie daarover inzichtelijk op gang te houden, en daarmee te voorkomen dat in 2AA2 de kist met excuses
moetwordenopengetrokken. "!Vel meegenomen, maar...", "Erisnaargekeken,toch.. .",Tj&,datzei uvorig
jaar ook al . . ." en "Hoe dát verder is gegaan, dat weet ik even niet !"

Martin Snapper
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Wist U dat:

-

op woensdag 14 maarÍ de volgende bijeenkomst is
er over de aanleg van tuinen gesproken zal worden
er ook een jonge vrouwen nefwerk is
deze groep een paff keer in het jaar bijelkaar komt
de laatste keer in Exloo was met een schminkavond
2001het jaar van de vrijwilligers is
dit thema ook bij de NBvP opgepakt is

U zichviaons ook kunt aansluiten bij

een leeskring

zo'n leeskring 4 boeken in een jaar leest en deze uitvoerig bespreekÍ in een klein groepje
er een uitwisselingsprogramma bestaat met Plattelandswouwen uit Benin (Afrika)
de NBvP een eigen internetsite heeft
U dit kunt vinden onder www.boer-burger.nl
De NBvP met bijna 70.000 leden de grootste vrouwenorganisatie van Nederland is

Voor meer informatie bel Ina Habing (secr)212353 of Aaltje Darwinkei (voorz")212431

Ijsvereniging

B

uinerveen e.o.

faarvergadering 17 april 2001
Aanvong 24.00 uur
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter, de heer G. Wubbels
Notulen
Jaarverslag
Verslagkascontrolecommissie
Verslag penningmeester
- aftredend, wel herkiesbaar
Bestuursverkiezing: Dhr. G.
- aftredend, wel herkiesbaar
Dhr. B.
- affredend, wel herkiesbaar
DhÍ. G.
Benoemingkascontrole
Aktiviteiten (o.a. vissen)
Rondvraag
Sluiting

Wubbels
Maatje
Boekholt

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij mevr. T. Timmermans, tel. 212452
De koffie staat klaar in de kantine van de Ijsvereniging Buinerveen e.o. aan de Noorderstraat, tegenover
het voetbalveld.
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maal is en dat de dieren na verloop

smet vlees op de markt te gooien ?" en geeft dan zelf het antwoord: "De consument moet voor
100% op de producent kunnen
vertrouwen, en daar zijn wij hier
in Nieuw-Buinen heel nadrukkelijk mee bezig!"

van jaren ook nog garant staan
voor een goed stuk consumptie-

Gemengd

bedrijf

Voor vele mensen een

bekende

naamgeving, hoogstwaarschijnlijk
opgepikt uit de wijze lessen op de
basisschool. Voor sommigen onder ons al wat langer geleden, toen
de school nog Lagere School heet-

te en alle wijsheid werd overgebracht door "meester" of "juf'.
Toen al leerden we dat een gemengd bedrijf bestond uit het productiegewijs houden van dieren en
het bewerken van landbouwgrond
ten behoeve van die dieren. In elk
geval twee agrarische activiteiten
die elkaar ondersteunden. Uit het

gesprek met de familie Kloosterman en de rondleiding door de
stallen en werkruimten heb ik kunnen opmaken dat dit bedrijf ook
een gemengde grondslag heeft.
Ruim 2/3d' van het areaal bestaat
uit grasland, de rest is akkerbouwgrond. In de zomer en delen van
het voor- en najaar smullen de
koeien en kalveren van het verse
gras, terwi-il een deel van de weilanden wordt kort gehouden voor
de wintervoorraad kuilgras. Het
akkerbouwgebied wordt wijwel
volledig benut voor de maïsteelt.

vlees.

ten het daarover heeft dan richt hij
zich enigszins op uit zijn stoel, om
daarmee aan te geven dat alle aan-

wezige schouders eronder gezet
zullen worden om er iets moois

En tenslotte
Terwijl onze gastvrouw voor

de

zoveelste keer koffie schenkt -met
melk !- en een lekker stuk Drents/
Groningse koek erbrj aanbiedt,
ontdekken we dat er bijna 2 uren

voorbij gevlogen zijn. In de versnelde pas nog een paar korte onderwerpen. Van de korte tijd dat
de familie Kloosterman in NieuwBuinen woont, zeggen ze blij te
zijn nooit over emigratie naar Canada te hebben willen nadenken en
dat ze hier met veel plezier wonen.
Of het bedrijf gaat renderen is nog

even een vÍa.ag, maar de vooruitzichten zijn niet somber. Als Mar-

van te maken. Kloosterman is voor
geen enkele vraag weggedoken,
sterker nog hij nodigt de redactie
uit om over een paar jaar nog eens

te komen kijkenipraten en dan de
(tussen)balans op te maken. En uiteraard zei hij dat met een knipoog
naar de ontwikkelingen in agrarisch Europa en de huidige nogal
verkrampte Nederlandse reacties
op de tot crisis "verheven" BSE
perikelen. Al bij al een leuke ontmoeting met aardige en integere
mensen.

Martin Snapper

At vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en

Meubelstoffering
Meubelhuis de Groot
Zuiderdiep

Maï's is (ook) een belangrijke voedingsstof voor de dieren, o.m.
door het hoge zetmeelgehalte.
Kloosterman heeft me laten zien
dat er van de mai'splant zo goed als

952í AA Nw. Buinen
tal.212367

niets verloren gaat, want stengel,
blad en maiskolf worden gehakseld en zó in dagrantsoenen aan de
koeien voorgeschoteld. Ik stond
erbij en keek ernaar, en aan het culinaire koe'gesmak te horen moet
het lekkernij zijn. Voor het overi-

ge krijgen de koeien

21

Inge Berends-Hoikens
Zutderdiep 16
95?l ÁT Nieuw Buinen

Studio Inge

ïe|.0599-?l?628

speciaal

mengvoer, dat er voor moet zorgen dat de levering van melk opti-
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Ipottnieu urt
Uitslasen VV
2710U200t
27t0u2001
27lAU2\Al
2710U200r

21l0r20at
2810U2001
2810v2001
28t0U20At

$ta2l200r
Bta2l20al
t010212007

t0t02t200r
10t02l2aar

T.E.V.V. Cl - Buinerveen

B

uinerveen

Cl

zaalvoetbal
zaalvoetbal
C1
C2
Buinerveen
S.J.S.
Stadskanaal El - Buinerveen 81. zaalvoetbal
Buinerveen El - AlteveerEl zaalvoetbal
Stadskanaal El - Buinerveen El zaalvoetbal
Valther Boys I - Buinerveen 1
Buinerveen 2 - Nieuw Buinen 4
E.E.C.2 - Buinerveen 3
Nieuw Buinen Cl - Buinerveen Cl zaalvoetbal
Buinerveen Cl - Gasselternijveen CL zazlvoetbal
Buinerveen Cl - Borger C2 zaalvoetbal
Buinerveen Cl - S.J.S. C2 zaalvoetbal
Gasselternijveen E 1 - Buinervee n El zaalvoetbal
Buinerveen El - Gasselternijveen El zaalvoetbal
Valther Boys 1 - Buinerveen 1

r0l02l2a0t
r1l02t20ar
1u02l2a0r Buinerveen3-E.E.C.2

Aktiviteiten
021$l2a0r Kaarten in competitieverband
25l03DjAt Buinerveen 1 - Westerwolde 1 vriendschappelijk
06/04/20at Kaarten in competitieverband
2410512001 Goalmaster Clinic I Barbeque
17108t200r Blauwe Toer weekend
1810812A01 Blauwe Toer weekend
1910812001 Blauwe Toer weekend

l-4
0-4

7 -1
J-J

8-1

afgelast

3-4

afgelast

1-t
1-3
.,

1

6-2
1l-

0

t -2
0-2

5-0

20:00 uur
14:00 uur
20:00 uur

Standen per 4 februari 2001
Buinerveen I

!lftal
1

)sc'65

G

I
10 I
I I
11

1

2 r/alther Bovs
3 3uinerveen 1

1

4 SVDB 1
5 3uinen 1
6 Zuidlaarderveen
7 3KC 1
8 Roswinkel So.

I

w

12
11
1

1

/VitteveenseBovs'87
10 Hermes AVK 1
11 SGO 1

11

I

10

I

7
4
4
3
2
2

8

I

11

0

P

Drv

DPT

32
33

1

28
25
24

41

5

21

20

4

15

5
5
6
6
5

11

18
27
21
2A

10
14
10
21
18
30
30
29
22
19
34

GL

V

1

1

1

1

0
0
3
2
1

2
0
2
2

I

10
8
6
5
2

I

12
5

Leider C-iunioren
Met ingang van maart zoekt v.v.
Buinerveen voor onze C-junioren
een leider. Dit geldt voor de voor
.jaarscompetitie.

WIE MELDT ZICII AAN??.
Corina Martens
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Zouls heÍ vfoegef wfrs"...n.
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal)

Op deze prent zíet u aardappelmeelfubriek Hollandia, die is opgericht op 2 mei I898. In 1900 is de fabriek gebowvd
voor een bedrag vanJtr. 35.580,:. Er bestond op dat moment nog geen mechanisch lcad- en los systeem, zodat de
aardappelen meí de hand uit de pramen moesten worden gespiL

Op deze foto ziet u de in 1840 opgerichte Glasfabriek van Jocob Meursing en Co. aon heï Verlengde Dwarsdiep
in Nietn'v Buinen. Dit was op dat moment de íweede glasfabriekvan Niem,v Buinen
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DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

We ztjnnet zo

Hieronder een lijgtje met -voor 2001- de data van
verschijning van de volgende dorpskranten en de data
waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij Janny Hoving, Hooftlstraat 14,
Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie streeft er

nmr om zich aan alle data te houden, hoewel

uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!

thuis in
de buurt
als u
s

De Rabobar* is een bËnk ÍrFt

ide datts

ffi

heft ds

geen ander

íeík bent

en

gmwerken

ll€e.Hd

De Rabobank

tndhie En

en bouH an Íehties, Het
is
bank vàn mms vóór mensen,
Dat merkt u al mel in het persoonlijke otact. Elke Rabobank

s

Nummer I, februari 2001
Verschijning: 26 februari - 4 maart

staat midden in de sàmen-

kving

wk

Daarom zijn we

betÍokken bij

teittr in het

Nummer 2, april 2001
Inleveren woensdag 4 apnl
Verschijning:23 - 28 april

dÍivi-

bedÍijfs-

le€rl wenigingen

en

rdplerl We weten wat
s hef! mk als het niet
om bankaken gaat Kortom, we ziin *n bank die
netzo thuis is in de buurtals u.

Nummer 3, juni 2001

Rabafunk

Inleveren woensdag 6 juni
Verschijning:25 - 30 juni

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen

Tel.0599-ó12389

Nummer 4n september 2001
Inleveren woensdag 22 augusfus
Verschijning: 10 - 15 september

Nummer 5, oktober 2001
Inleveren woensdag 3 oktober
Verschijning:22 - 27 oktober
Nummer 6, december 2001
Inleveren woensdag 5 december
Verschijning:24 - 29 december

TIMMEHBEDRIJ F H.J.KFIUIT
vooFl À'r' uw:

ZulderdiêPg7
9521 AC Nw. Bulnen

tel. 2t2495

*I(ozi jnen
*Deurêrr

ItTrappela
*Iíf-eine rzerbouwingen
ern onderhorrd

Voor al uw verf, glas en behang:

dë c'amping

wtt BUINERWEN

Verf enbehangboaiek
Zuiderdiep 211 Nieuw Buinen, tel. 212327

