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LAATSTE NIEUWS
De Nieuwjaarsbijeenkomst in
het dorpshuis is druk bezocht.
Het was er weer feestelijk gezellig. Vanuit Plaatselijk Belang kon de jeugd weer genieten van suikerspinnen. Voor
jong én oud had het Activiteitencomité er opnieuw voor gezorgd dat enkele acts van de
playbackshow werden herhaald; Waarachtig de moeite
waard. Een aantal vertrouwde
gezichten bij de jaarlijkse ontmoeting gemist, die hadden
vast iets anders in hun agenda
staan. Maar daar stond tegenover dat een paar nieuwe bewoners ‘de stoute schoenen’ hadden aangetrokken; Blijkt dat
zo’n bijeenkomst voor kennismaking en optrekken van de
waas van nieuwsgierigheid uitermate geschikt is. Niet alleen
voor ‘opzitten en pootjes geven’, maar beslist ook voor uit-
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wisseling van gedachten en gegevens die verder reiken. In elk
geval heeft het bestuur van het
dorpshuis een gastvrij ondergrondje geschapen voor het
koppelen van Oud en Nieuw,
en oud en nieuw. En voor wie
er niet waren: Volgend jaar is
er vast mogelijkheid voor ’n
herkansing, voor nu, ook ’n
goed 2004.
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De oudejaarsfik was weer als
vanouds. De plaats is inmiddels
traditioneel bepaald, alleen de
spullen die in de hens gaan zijn
aan verandering onderhevig.
Naast het gebruikelijke oudhout
en afgetuigde kerstbomen, waren dit keer afgedankte pallets
ruim voorradig. Het raakt ook
in zwang om voertuigen en karren een grondige stripbeurt te
geven; Immers alles brandt, de
verhitte onderdelen die als het
ware uit de as herrijzen, blijken
’n uitstekende bijdrage te leveren aan de inkomsten van de
oudijzerboer. Wél is er op
Nieuwjaarsdag verbazing over
het feit dat de betonnen markering bij het opstijgpunt voor
bluswater óók verdwenen is. En
(Vervolg op pagina 3)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten staan
gepland voor 2004:
07 feb.

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur
13 mrt
Bingoavond
Aanvang 20.00 uur
07 apr
Vrouwencafe
Aanvang 20.00 uur
10 apr
Eieren zoeken
Aanvang 14.00 uur
11 apr
Dansavond
met Bert & Bert
12 apr
Eieren gooien
Aanvang 16.00 uur
08 mei
Bingoavond
Aanvang 20.00 uur
4/5/6 jun Dorpsfeest en zes
kamp
3 jul
Klootschieten
11 sep
Bingoavond
Aanvang 20.00 uur
09 okt
Bingoavond
aanvang 20.00 uur
13 nov
Spokentocht
Aanvang 19.00 uur
11 dec
Bingoavond
Aanvang 20.00 uur
Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op met
de activiteitencommissie.

DATUM VOLGENDE EDITIE
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant
in 2004 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 uitzonderingen zich natuurlijk
altijd kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 2 april 2004
Inleveren woensdag 7 april
Verschijning: 27 april - 30 april

brammes@hetnet.nl

Namens deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten,
fruitmanden en attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
Ook de vele bezoeken in het ziekenhuis en thuis hebben mij goed
gedaan.
Na een periode van fysiotherapie, ben ik weer voor halve dagen aan
het werk.
Willem Heidekamp

Jeugdwerk
Voor alle kinderen uit Buinerveen en Nieuw-Buinen die op de basis
school zitten.
28 Februari
7 April

23 Juni

Carnaval kosten €1,50
groep 1 t/m 8 14.30-16.00 uur
Paas/lente knutsel opgeven voor 24 Maart €1,50
groep 1 t/m 4 13.30-15.00 uur
groep 5 t/m 8 15.15-16.45 uur
Eindfeest opgeven voor 11 Juni
nadere informatie volgt

opgeven bij: Lina Gelijk tel: 212346
Ina Blaak tel: 212981
Hanneke Lutjes tel: 212944
Inge van Buuren tel: 211918

Gezellige avond Jeugdwerk
Buinerveen
Op vrijdag avond 2 April willen
we voor alle leerlingen van het
voortgezet onderwijs t/m 15jaar
een gezellige avond organiseren.
De avond zal beginnen 0m
20.30 uur en eindigen om 22.00
uur de kosten zijn € 2,50 (voor
drinken en een hapje)
Je kunt je voor deze avond opgeven bij
Inge v. Buuren 0599-211918.
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Een meteosonde werd begin
januari gevonden op een akker
van de familie Meijer uit Nieuw
-Buinen (Zuiderdiep). Die sonde is aan de stichting NADIR
voor onderzoek aangeboden.
Wat blijkt ? De meteosonde is
aan ’n hele grote ballon
(doorsnede circa 120 centimeter) in Denemarken opgelaten.
Bij een weerstation van een militair vliegveld is de ruimtereis
begonnen, met een noordoostelijke bovenwind zijn ballon en
sonde naar ons gebied
‘gevlogen’. Een sonde is een
kleine klimaatvoeler met radiozender, die gegevens over het
weer terugseint naar het weerstation. In dit geval hoogte,
temperatuur, straling, zonlichtsterkte, vochtigheidgraad,
windsnelheid en plaats. Die gegevens worden min of meer
continue vrijgegeven, dus over
diverse hoogtes (luchtlagen)
worden dan de metingen bekend. De bij Meijer gevonden
ballon is op circa 5200 meter
geklapt en vervolgens aan een
kleine rode plastic parachute
(doorsnee 40 centimeter) op
hun akker terecht gekomen.
Een bijzondere vondst, waarvan
we nu allemaal weten vanuit
welke hoek de wind waait.

bieden in onze streek prima geschikt zijn voor zo’n evenement
van internationale allure. Na
Bretagne en Italië, nu Nederland: De kampioenschappen
worden ‘verhengeld’ in Adorp,
Sellingen, Schoonoord/
Eeserveen en Buinerveen. Op
een aantal zorgvuldig geselecteerde plekjes in “’t Méras” zullen tientallen sportievelingen
hun beste beentje voorzetten
om salamanders te vangen. Het
zal er eind maart/begin april
2004 internationaal aan toe
gaan in ons dorp en directe omgeving; Volgens mijnheer Mes
zijn het met name Britten, Fransen en Italianen die in Buinerveen hun tenten opslaan. Bieze
in Borger is voor die periode al
volgeboekt en Best Western in
Stadskanaal pikt ook meer dan
’n graantje ervan mee. Camping
De Paardetange in Buinerveen
zal de borst voor verhoogde
voorjaarsdrukte nat moeten maken. In De Nieuwsbode, Week
in Week uit en in De Hondsrugkoerier zal worden bekend gemaakt wanneer precies welk
deel van het kampioenschap
vrij toegankelijk zal zijn. Zo
ergens tussen 28 maart en 3
april mogen toeschouwers even
de salamanderse rust
‘verstoren’. Voor de lezers van
onze Dorpskrant wél ’n unieke
kans om dit eens mee te maken;
Zo’n evenement vlak om de
hoek komt minder vaak voor
dan een maansverduistering.

De Europese Kampioenschappen Salamandervangen gaan
door. De overkoepelende
“Société” heeft dat inmiddels
besloten. Dat bericht is eind
december 2003 bij de heer E.M.
Mes binnengekomen. U weet
uit vorige afleveringen van deze Dorpskrant dat een paar ge-

Portemonneetje gevonden in de
Zuiderstraat, nabij huisnummer
2. De eerlijke vinder is onze
doordeweekse postbode Allie
van der Laan; Hij vertelt dat
zijn oog zomaar getrokken
werd door iets bijzonders op de
klinkers. Na oprapen er even in
gekeken om iets te vinden van
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misschien volgende jaarwisseling: Luierzakken fikken ook,
behalve als we die ’n dag of
tien gewoon thuis laten.

een naam of ’n adres. Niet dus.
Zijn reactie: Dit moet wel terug
naar de eigenaar. Dan bedenkt
hij dat Buinerveen beschikt
over een goed gelezen dorpskrant. En wat is dan handiger
om het vinden van de portemonnee in dat blad te melden
en de rechtmatige eigenaar zo
op te sporen. Oproep: Degene
die in de tweede helft van december 2003 dit eigendom is
verloren, die belt naar 212867
en verstrekt gegevens over
vorm, kleur en uitvoering van
de portemonnee, alsook over de
plusminus inhoud ervan. Het
wordt leuk om Allie van der
Laan eind van de maand te laten weten dat alle centjes weer
(op de pootjes) terecht zijn gekomen.
De Post wordt scherp en gaat
de regeltjes voor het plaatsen
van brievenbussen strikter opleggen. In ons gebied hebben
diverse bewoners aanmanende
brieven van TPG ontvangen,
waarin de boodschap: De groene bussen moeten zo dicht mogelijk aan de straat of fietspad.
Buiten het feit dat TPG nogal
willekeurig te werk is gegaan,
heeft TPG zich ook niet gehouden aan de z.g. 8-meter-regel.
De willekeur zit ‘m in het feit
dat in geval van identieke
‘overtredingen’ de één wél ’n
dreigbrief krijgt en de buren
van even verderop niet. De
door TPG zelf gestelde regel
dat de groene bus niet verder
dan 8 meter van de straat op het
eigen perceel mag staan, werd
ze pas duidelijk toen één van de
b(g)edreigde bewoners er een
advocaat op had gezet. Bij die
familie is de groene bus (dus)
blijven staan, maar even verderop is aan de TPG-druk toegege(Vervolg op pagina 4)
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ven, en is er een tweede brievenbus geplaatst, dicht op het
fietspad. Kosten € 27,-, maar
wel een onnodige investering.
En die advocaat, wie zal dat
betalen ? Ik zou de brievenbus
van TPG daar dan wél voor weten de vinden !
Jan Schipper overleden. Half
januari bereikt ons dit droeve

NIEUWS VAN

bericht. Aaltje en Jan waren
nog maar net verhuisd. Hun
markante huis aan de Noorderstraat verruilden zij voor een
appartement in De Wanne in
Nieuw-Buinen. Voor Jan is het
wonen daar slechts van heel
korte duur geweest; Helaas. Ik
weet zeker dat Aaltje niet de
vrouw is om bij de pakken neer
te gaan zitten, maar onze wens
om sterkte bij de verdere invul-

ling van de toekomst zal zij zeker nodig hebben. Voor de lezers die het levensverhaal van
Jan Schipper nog eens willen
doornemen, die verwijs ik naar
het verslag van een gesprek met
hem in de jaargang 1997 van
dit blad.
Martin Snapper

OBS 75

Batterijen inzameling:
Op dit moment is er 179 kilo aan batterijen ingezameld!
U kunt nog steeds de batterijen naar OBS 75 brengen. Bij de ingang staat een ton waar U ze in kunt
doen. Kinderen vinden het ook heel leuk om ze mee te nemen. Dus ook aan uw kinderen, buurkinderen
en kleinkinderen kunt U ze meegeven.
Voor elke kilo ontvangt de school punten. Met deze punten kunnen we schoolspullen ontvangen; zoals
software voor de computer, buitenspeelgoed, dvd-speler, enz.
Ook in dorpshuis De Viersprong staat nu een emmer waar U batterijen in kunt doen.

Inzameling van kleine huishoudelijke apparaten:
Kleine huishoudelijke apparaten, die oud en stuk zijn, kunnen op school worden ingeleverd.
Ze moeten passen in een boodschappentas en verwijderd zijn van o.a. batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet. Lever zoveel mogelijk in, dan kan het ons een computer opleveren!
Oud papier:
Het oud papier wordt door 2 vuilnisauto’s met elk 2 vrijwilligers van OBS 75 en CBS 59 opgehaald. Dit
vindt plaats op de 2e zaterdag van de maand van 8.30 tot + 10.15 uur.
Feestelijke ouderavond:
Op vrijdag 23 april vindt de feestelijke ouderavond dit jaar plaats.
Alle leerlingen doen hun best om een voorstelling te brengen op het toneel.
Dit jaar zal deze avond in Dorpshuis Centrum in Nieuw Buinen worden gehouden.
Aanvang 19.30 uur.
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Startbijeenkomst weidevogelseizoen 2004

de vrijwilligers een vergunning
om het veld in te kunnen gaan.

Op woensdag 10 maart 2004
vindt de startbijeenkomst plaats
van Stichting Weidevogelbescherming de Monden in
dorpshuis de Viersprong te Buinerveen, aanvang 20:00 uur.
Het is een bijeenkomst voor
vrijwilligers die bereid zijn een
ochtend per week op te offeren
in de periode eind maart tot begin juni om nesten van weidevogels op te sporen en te markeren zodat de boeren om de
nesten heen kunnen werken. Op
de startbijeenkomst ontvangen

Nieuwe vrijwilligers krijgen
daarnaast voor ze het veld ingaan een gratis cursus van 2 uur
waarin de basisbeginselen van
de weidevogelbescherming
worden verteld. Daarna zijn ze
klaar om het eerste jaar onder
begeleiding van een ervaren
kracht het veld in te gaan.
Als u interesse heeft, kom dan
gerust eens de sfeer opsnuiven
tijdens de startbijeenkomst.
Henk Bulder

Culturele avond in Buinerveen
Frisse wind in
cultureel Buinerveen
Vernieuwend, gezellig, meeslepend en gevarieerd.
Dat zijn zomaar een paar typeringen van een culturele avond
in Dorpshuis Buinerveen op
zaterdag 24 april a.s.
Met de ervaringen van het gezamenlijke kerstconcert in december j.l. nog vers in het geheugen, gaat het Veenkaor ook
voor dit evenement de kar trekken.
Uitgangspunten: Méér verenigingen, vlot en afwisselend programma, nooit eerder in Buinerveen vertoond en vrije toegang.
Samen met Volkszang,
Tremolino en De Schaokel is
het Veenkaor een plan aan het
uitwerken om er een flitsende
culturele avond van te maken.

Gewoon iets héél anders, een
uitdagende combinatie van
zang, muziek en toneel. De
meewerkende verenigingen
hebben elkaar gevonden, op
hoofdlijnen is de invulling van
de avond klaar: De komende
maanden worden de puntjes op
de i gezet, en dat moet leiden
tot iets van be’koor’lijke
schoonheid, verrassende klankkleur en pakkend cabaretspektakel.

Pak de agenda, teken aan op de
kalender: 24 april 2004, zaterdagavond, Dorpshuis Buinerveen. Zaal open om half zeven,
aanvang uitvoering 19.30 uur.
Bestel meteen de gratis toegangskaarten, bij Egbert Grelling, Noorderstr. 6E, telefoon
212542. Stel dat niet uit, want
de zaalruimte is nu eenmaal
beperkt. Wie het eerst komt, die
het eerst maalt, alle stoelen bezet is volle bak. Wél zo gezellig !
Bestuur Veenkaor
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GEERARD WUBBELS
25 JAAR BESTUUR
SCHAATSVERENIGING
BUINERVEEN
Inleiding
Op zijn elfde jaar verhuist
Geerard met de hele familie
vanuit 2de Exloërmond naar
Nieuw-Buinen. Zij strijken neer
aan de landskant, een kanaal
voor de deur. Dat is al 1 ingrediënt voor ’n sportief gerecht;
Met een winterse tint wel te
verstaan. Vader Wubbels werd
beheerder van het dorpshuis
“vóór”, later de voetbalkantine
en onderhield de erbij gelegen
velden. Dat is het 2de ingrediënt
voor sportieve activiteiten; Betrokkenheid bij de voetballerij
en Pa een beetje helpen. En
Geerard heeft 2 broers en 2 zussen, later nog enig aangetrouwd
spul; Het 3de ingrediënt dient
zich aan, al die lui waren verzot
op voetballen en dus wordt
Geerard daar nogal eens bijgehaald, telkens bij de héle wedstrijd, dat is inclusief de 3de
helft.
Sportief verder, wél anders
Als eenmaal duidelijk wordt dat
Geerard en Anneke zullen trouwen, aanvankelijk in de Molenlaan gaan wonen en later overgaan naar de Zuiderstraat in
Buinerveen, én aannemer
Lutjeboer kan blijven beschikken over zijn medewerker
Wubbels, dan wendt het sportieve steven zich in bestuurlijke
richting. Alle ingrediënten zijn
van voldoende kwaliteit om een
duurzaam menu voor te schotelen: Geerard wordt door Lutjeboer gevraagd om het bestuur
van de Schaatsvereniging Buinerveen te versterken. Het is
dan 1978, ondernemer Lutjeboer –toen bestuurslid - kreeg
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het er te druk voor, en de dan
nog zittende locale schaatsbobo’s zagen wel wat in die jonge
en energieke dertigjarige Wubbels. Zoals als verhuld aangegeven, niet zozeer om vóór te
gaan in het schaatsen, maar
meer voor het andere werk; Organiseren, regelen, aanjagen,
besturen.
Samen met Jacob Naaijer
(voorzitter), Klaas Boekholt
(secretaris), Henk Jan Trip
(penningmeester) en de bestuursleden Ab Poelman, Bronno Oost en Maarten Meijer gingen de schouders eronder. Met
een brede grijns op zijn gezicht,
Gerard: “Een mooie periode in
het verenigingsleven, tijdens de
vorstverlet de ijsbaan in orde
maken en op orde houden, samen met de mensen van de
voetbalclub en van NOAD
spelletjes bedenken en in elkaar
zetten. En zeker niet vergeten
de lol van het optuigen van
wedstrijden en toertochten”.
Vanuit die tijd herinnert Geerard zich de vergaderingen bij

café Gelms, daar zetelde de
wedstrijdorganisatie en in het
achterkamertje kon voor deelname worden ingeschreven. Hij
zegt erbij ”dat café Gelms (met
Henk en Gerda) voor de vereniging een schitterend onderkomen was, ’n centrale plek voor
aanmelden, en het bood een
warme, gezellige gelegenheid
om onder het genot van koffie
of ’n borrel nog eens na te praten over de prestaties. Ook voor
de parcoursbouwers, stempelaars, bedieners bij zopietentjes en andere vrijwilligers
bleek het een prima opvangcentrum”.
Herinneringen uit 25 jaar bestuurslid
Als gevraagd wordt naar de
mooiste dingen uit zijn tijd als
bestuurslid, dan komt Geerard
spontaan als eerste met de hulpvaardigheid en medewerking
van heel veel mensen uit het
dorp. “De betrokkenheid tijdens
de toertochten was groot, zo’n
25 tot 30 enthousiaste vrijwilligers waren in no time opge-

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603
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holt (van Geertje) en Maarten
Meijer (toen de voorzitter) waren daar destijds verrekte druk
mee”, zo overpeinst Geerard
een stukje geschiedenis van het
clubgebouw van nu.

trommeld en met wat geregel
en geritsel werden alle klussen
vlot geklaard”, zo licht hij die
dorpsbetrokkenheid toe.
Je kunt het aan hem zien dat hij
blij en met voldoening terugkijkt, dat hij ook beelden op het
netvlies krijgt die hem nu nog
laten lachen. Er komt een volle
trommel bijzondere verhalen
achteraan, waarvan hij het
‘slaan’ van ruim 300 medailles
(door Ab Poelman !) vond getuigen van uithoudingsvermogen, clubliefde, pit om door te
zetten en . . . slagkracht. Een
beetje zuur, maar toch om grinnikend bij stil te staan; Bij leentjebuur spelen, kreeg niet iedereen altijd zijn eigen spullen terug. Met ‘als ge toch aan huis
bent’, werd dan fijntjes aangegeven dat de uitlener toch maar
even zelf op zoektocht moest.
En zo gebeurde dat dan ook.
Een hoogtepunt in de voorbije
jubileumjaren is de aanschaf
van de oude SRV wagen van
melkboer Trijnes Heidekamp;
Dat werd het eerste clubhuis,
mobiel en dus breed inzetbaar,

met ’n kleine interne verbouwing bleek er ruimte voor enkele zitbanken, ’n berghok en
voor een toonbank van waaruit
jong en oud van de meest uiteenlopende lekkernijen konden
worden bediend. “Die SVR kar
is een jaar of drie gebruikt,
daarna kregen we de kans om
de oude voetbalkeet, ‘n noodkantine van v.v. Buinen naar
hier over te planten; Mannen
als (grote) Geert Boekholt,
Wiebe Ebbing, Henk Groothuis, Ab Poelman, Geert Boek-

Eigenlijk is er nog veel meer
terug te kijken. “Ik had niet gedacht dat we nog zover zouden
komen, al pratende komt er best
veel opnieuw in beeld”, grapt
Geerard, terwijl hij langzaam
én bedachtzaam zijn vingers
door de nog resterende hoofdharen ‘ploegt’. Bijna aan het
eind van onze gezellige en zeker zo gemoedelijke zit blijkt
dat hij nog wat wilde vertellen
over het ontstaan van de 400
meterbaan, de subsidie van
ƒ 15.000,- uit Borger en het feit
dat ene Willie Wortel van de
gemeente daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee was.
Voorts wil hij nog wel iets
kwijt over de techniek van de
waterhuishouding voor de ijsbaanvijver, over de onmisbare
hulp daarbij van het Waterschap, ook de beslissing om
graskarpers uit te zetten zou
zeker nog een aardig onderwerp
zijn. “Je begint aan zo’n gesprek met niks, en dan blijkt
gaandeweg dat er meer dan genoeg bij de kop te pakken is’,
gooit Geerard er opgelucht uit,
terwijl hij in één adem nog wat
thema’s lanceert: Het gebruik
van soorten schaatsen, de relatie met de gewestelijke Bond
(KNSB) en de omslag van wedstrijdrijden naar meer speelse
elementen op of nabij ons natuurijs.
Het bestuur van nu
Geerard: “Laat ik beginnen met
te zeggen dat we ’n goeie ploeg
bij elkaar hebben, geen lui met
smoesjes, verborgen agenda’s
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of vies van vuile handen, het is
eigenlijk een vriendenclub
waarbij zonder al te veel woorden iedereen direct weet wat er
gedaan moet worden. En allemaal hebben ze de oprechte intentie om de schaatsvereniging
er bovenop te houden, de clubkas hoeft niet uit te puilen, als
we maar kunnen doen wat voor
de ijsbaan, de vijver, de leden
en de liefhebberij nodig is”. Hij
vindt het daarom van belang
om het hele bestuur met naam
en functie toch maar even ‘in
de etalage’ te zetten:
Thijs Alberts, Secretaris;
Martin Kremer, Algemeen Adjunct; Egbert Grelling, Penningmeester; Jans Martens,
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Bennie Maatje en (grote) Geert
Boekholt, leden; Geerard Wubbels, Voorzitter (bijna zichzelf
vergeten !).
Waarschijnlijk bedenkt hij deze
opsomming zó, om zichzelf wat
in de luwte te plaatsen. Zo van
’n voorzitter zit nooit lekker op
de bok als die lui in de kar geen
kant op willen !
En als ik na een goed en openhartig gesprek, mét genot van
koek en zopie, in de druilerige
regen naar huis fiets, vraag ik
me af hoe het toch komt dat
mensen zich soms zo lang en
aaneengesloten aan een club
verbinden. Is het de sport ?, de
club ?, de leden en donateurs ?,

Noorderdiep 140
Nieuw Buinen
Dames-, heren– en kinderkleding

Ook in grote maten!

het geregel ?, het organisatorisch gekluun en gehark ?, de
cultuur van besturen ?, de andere mensen in het bestuur ? En
bedenk er nog maar ’n paar ! Of
zegt het iets van de inborst van
een trouw en toegewijd mens,
die geen eendagsvlieg wil zijn
en zijn jawoord in de volle
breedte de gewenste diepgang
wil geven. Het zal van alles wel
iets zijn, maar het laatste is zeker waar.
Felicitaties voor Geerard Wubbels en een schouderklop voor
Anneke die ‘haar’ voorzitter
van ‘ruim baan’ voorziet.
Martin Snapper
Bedankt
Langs deze weg, willen wij
diegene die in de week waarin
17-12 viel, hartelijk dank zeggen, die het dierenasiel gebeld
heeft, toen onze kat Willy was
aangereden op het zuiderdiep.
Helaas dood, maar door hem
als verhuist op te geven hoorden wij dat hij was gevonden.
Heel attent en wij hoeven niet
verder te zoeken.
Jan en Ria Bakker

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en emailadressen 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, voorz, tel 0599-…. Email:
Gerbrand Plat, secr, tel 0599-212698, email: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penn, tel 0599-2…, email:
Wim Bruil, tel 0599-2……., email: …..
Hillechinus Plat, tel: 0599-2….., hilann@hetnet.nl

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

Dit is een opname van pl. 1938 van slagerij Jans Molema Hoofdstraat 14, later was het zijn zoon Albert,
daarna Johan de zoon van Albert. Tiemes heeft er ook een poosje op gezeten. In de loop der jaren is het
pand opgeknapt. De laatste slager was Janny Hoving die na 12 jaar, in juni 2000 de zaak heeft beeindigd.

Dit is een opname van de waterschapsbrug op het Noorderdiep, waar nu de mondenweg ligt. Op de achtergrond staat de boerderij van fam. Danes en geheel links staat ook nog een woning van fam. Danes.
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LEEFBAAR OF VITAAL
Indien wij de ontwikkeling van
ons dorp over de afgelopen 30 á
40 jaar in beeld brengen, dan
zien we dat er grote veranderingen hebben plaatsgevonden.
De discussie ging vaak over de
leefbaarheid, vooral bij een
winkelsluiting beïnvloed dit het
gesprek van de dag. Meestal
duurde dat gesprek ook niet zo
lang, men ging al vrij snel over
tot de orde van de dag. Toch is
het zo, dat naarmate er meer
economische activiteit uit het
dorp verdwijnt, de gesprekken
langer aanhouden. En dat is
terecht!.
De mensen gaan nadenken over
wat men noemt “de leefbaarheid “. Nu is leefbaarheid een
rekbaar begrip, we krijgen het
dan al gauw over “de Kwaliteit”. We zien dan ook dat de
meningen al snel uit elkaar
gaan lopen. Wel spreken we
over gezamenlijke zorg.
De winkels zijn inmiddels verdwenen en ook het bedrijfsleven is nagenoeg weg. Zo ook
de bank en het postkantoor. Onlangs is de dubbelmondige brievenbus bij Breider verdwenen
en is er alleen nog de enkelmondige bij het dorpshuis.
Met name de laatste jaren heeft
het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) zich bezig gehouden
met deze problematiek. Het is
echter steeds een proces van
achteraf reageren, m.a.w. er
gebeurt iets in het dorp en dan
komt men in actie.
We zijn daarin niet uniek. Veel
Drentse dorpen hebben een
zelfde ervaring. De centrale
vraag is , kunnen we er wat
aan doen en willen we er ook
wat aan doen. Kunnen komt
altijd op de tweede plaats, dus
beginnen we met willen.

Dorpskrant Buinerveen
PB wil wel, maar kan het niet
alleen en dus hebben wij de
bevolking nodig. Wij moeten
met elkaar in gesprek om datgene wat er nu nog is, minimaal te
behouden. Dat betekent dat we
eerst een inventarisatie moeten
maken van het dorp en haar
omgeving zoals het nu is. Ten
tweede ; een inschatting moeten
maken hoe het dorp en haar
omgeving zich zou ontwikkelen
als we niets doen en ten derde;
wat kunnen we zelf doen om
ons dorp aantrekkelijk te houden.
We noemen dit een dorpsomgevingsplan. Daarbij kunt U
denken aan het verbeteren van
de fysieke kwaliteit van het
dorp en haar omgeving, de economische ontwikkeling en de
verbetering van de sociale kwaliteiten. Om maar een willekeurige opsomming te maken :
Nieuwbouw?, uitbreiding of
inbreiding, waar en wanneer,
ouderenhuisvesting, 30 km zone,
Wat doen we met het gedempte
kanaal en hoe denken we over
het ( behoud van) karakter van
het dorp. Wat is onze gedachte
mbt de basisscholen en wat te
denken van de peuterspeelzaal,
het dorpshuis en het gymlokaal.
Doen we voldoende voor onze
jeugd of moet het anders ?.
Hoe is ons gevoel voor ( socia-

le ) veiligheid, kennen wij onze
wijkagent Henk Kuipers ?.
Willen we een slaapdorp of ook
voldoende bedrijfsleven in het
dorp of een bedrijventerrein(tje)
Kortom een willekeurige opsomming ,waarvan een mogelijke haalbaarheid/behoud staat
of valt met draagvlak en samenwerking van ons zelf.
Uiteindelijk is het doel dat dit
een bijdrage levert aan de vitaliteit van het dorp zodat deze
beter bestand is tegen de veranderingen van de maatschappelijke ontwikkelingen.
Het bestuur van PB is van plan
om een start te maken met
deze aanpak. Op de jaarvergadering van donderdag 25 maart
in het dorpshuis centrum zal dit
uitgebreid aan de orde komen.
De inwoners zijn aan zet en
wij rekenen op U.
Noteert U alvast in uw agenda.
(op de kalender mag ook)

Donderdag 25
maart jaarvergadering Pl. Belang.
Dorpshuis Centrum 20.00 uur.
Jan Haikens,
Vz. Plaatselijk Belang

Dorpskrant Buinerveen
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VER. PLAATSELIJK BELANG BUINERVEEN /
NW.BUINEN TOT KERKLAAN.
Uitnodiging voor inwoners van Buinerveen en
Nw.Buinen tot Kerklaan
voor het bijwonen van onze
JAARVERGADERING 25 MAART a.s. 20.00u.
in Dorpshuis Centrum a/d. Kerklaan.
1/ Opening
2/ Notulen van 18-03-2003
3/ Ingekomen stukken.
4/ Jaarverslag over 2003 van de secretaris.
5/ Verslag kascontrole.
6/ Jaarverslag v/d penningmeester.
7/ Benoeming kascontrole voor 2005

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968

Maart/April-voordeel:
Iedere vrijdag en zaterdag
In maart & april

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

8/ Bestuursverkiezing;
Aftredend: Dhr. Ko Ensing (herkiesbaar)
Dhr. Henk Vos (herkiesbaar)
Dhr. Willem Lutjes (herkiesbaar)
9/ Benoeming bode.

€ 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<=

10/ Inleiding: Dorps omgevingsplan of Dorps agenda !
Leefbaarheid of vitaal
Deskundige op dit terrein geven nadere toelichting.
11/ Discussie.
12/ Rondvraag.
13/ Sluiting.
N.B: Op de jaarvergadering kunt u vanzelfsprekend

ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf
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Uw advertentie?

Dorpskrant Buinerveen

DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’

Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.

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

Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige
adverteerders.

Een gezellige avond uit

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

Met muziek voor jong en oud
Zaterdag 6 maart
Aanvang 21.00 uur

Dorpskrant Buinerveen
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Het dorpshuis
……een stukje geschiedenis van Roelof Middeljans
(moeder Oosting).
Het was een verrassing
toen we vorig jaar in het
dorpshuis iemand achter de
bar aantroffen met de naam
Middeljans. Niet toevallig
natuurlijk omdat deze familie of families van oudsher Buinerveen hebben bewoond. Maar als geboren
en getogen NoordHollander opmerkelijk:
Een tante van mijn vader
met de naam Grietje Middeljans die volgens de
overlevering van haar vader
Gerrit Middeljans dit café geschonken kreeg. Gerrit Middeljans is mijn overgrootvader.
Nu mag ik een foto beheren die
voor zover ik weet de oudste
foto in de familie is. Hij is ge-

nomen in Buinerveen en vertoond mijn overgrootvader en
moeder en 5 kinderen. De foto
dateert van omstreeks 1899 /
1900. Eén van de kinderen op
foto krijgt het eigendom en beheer over het café Kroeze (uw
dorpshuis), Grietje dus.

U begrijpt het misschien al.
Mijn vader en ik zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van
Buinerveen en foto’s en verhalen over de Middeljansen. We
zitten ook met enkele vragen.
Hoe was het mogelijk om destijds in het arme Drenthe toch
een rijk bestaan op te bouwen?
Zijn er nog oudere foto’s van
de familie Middeljans of de
plaatsen die ze bewoonden? Is
iemand bezig met een stamboom?
Kortom. Heeft u informatie,
dan willen we u graag ontmoeten. Waar anders dan in dorpshuis onder het genot van een
kopje koffie. Wij zijn daar op
zaterdagmorgen 24 april 2004
vanaf 10.00 uur . Kunnen we u
dan ontmoeten? Heeft u foto’s,
neem ze dan mee.

Gerrit Middeljans
Europastraat 3
1562 ZX Krommenie
g.middeljans@chello.nl
Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
Voetbalnieuws
In gebruikneming nieuwe bar
24 januari j.l. werd de nieuwe
bar opengesteld. Diegene die
hier niet bij aanwezig kon zijn
en wel heeft meegeholpen als
vrijwilliger, willen wij langs
deze weg alsnog hartelijk bedanken voor hun inzet.
Trainer
V.V. Buinerveen behoudt L.
Hulshof nog een jaar als trainer
van de vijfde klasser Buinerveen. De vereniging en selectie
zijn erg gelukkig met deze beslissing. Hulshof hoopt met de
huidige selectie te promoveren
naar de vierde klasse.
V.V. BUINERVEEN START
AMBITIEUSE CAMPAGNE.
Tijdens de onlangs gehouden
jaarvergadering heeft de voetvalvereniging een commissie
benoemd met als opdracht te
onderzoeken of de bestaande
verlichting kan worden uitgebreid.
Deze commissie is intussen gestart en heeft de lat hoog gelegd. Niet alleen een uitbreiding
van de bestaande verlichting op
het trainingsveld maar eveneens
een lichtinstallatie rond het bijveld is de ambitie. Hierdoor
ontstaan twee locaties met vol-

doende licht om te trainen, voor
jong en oud, waardoor beide
locaties zodanig gebruikt kunnen worden dat onder nagenoeg
alle weersomstandigheden een
plek is te vinden waar goed getraind kan worden. Ook meerdere combinaties kunnen dan
gelijktijdig trainen. Daarnaast
schept dit een mogelijkheid om
ook eens een lichtwedstrijd te
spelen of een ander groots evenement in het donker op het
sportveld te organiseren. Natuurlijk zal er op worden toegezien dat het bijveld niet door
overmatig (trainings) gebruik
wordt kaal gespeeld.
Om dit doel te bereiken is echter geld nodig, veel geld zelfs.
Het bestuur heeft onvoldoende
middelen om alles zelf te financieren. De commissie gaat dan
ook een aantal activiteiten organiseren waarbij hopelijk enig
gewin zal optreden. De eerste
activiteit, een ouderwetse bazaar, is reeds vastgelegd op
zaterdag 14 februari 2004 in de
kantine van de voetbalvereniging. Verder denkt de commissie na over het organiseren van
een verloting, een rommelmarkt, een sponsorloop en nog
meer zaken. Aangezien het over
veel geld gaat is de verwachting
dat deze actie langer dan een
jaar zal duren maar u zal niet

weten wat u ziet als het straks
klaar is.
Mocht u nog leuke suggestie
hebben voor de commissie dan
houden we ons van harte aanbevolen. De leden van de commissie zijn: Anton Alberts,
Dennis en Mark Middeljans,
Hans Petersen, Jan Hulshof,
Emiel Wals en Hillechinus Plat.
BBC D1 KAMPIOEN
Zaterdag 31 januari was het dan
zover de kampioenswedstrijd.
Een beetje zenuwachtig waren
we wel, en wat een supporters
hartstikke leuk. Maar na een
superspannende wedstrijd
waarin pas 7 minuten voor het
einde werd gescoord, hebben
we onze laatste benodigde 3
punten binnen gehaald. We waren kampioen! De volgende
wedstrijd leverde nog eens 3
punten op, mede dankzij onze
gelegenheid keeper, dus nu
staan we met kop en schouder
bovenaan.
Met 55 doelpunten voor, slechts
4 tegen en met 28 wedstrijdpunten zijn we verdiend kampioen, klasse jongens.
e-mail:
vvbuinerveen@wanadoo.nl
of ghilbolling@cheerful.com
internet homepage v.v. Buinerveen: home.wanadoo.nl/

Dorpskrant Buinerveen
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Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie.
57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Ook Noad doet
hieraan mee. Noad speelt dit seizoen in de B-poule.
Voor actuele gegevens zie de website: http://www.dehoop-advies.nl Uitslagen:
Datum
1-dec
5-jan
26-jan
9-feb

Wedstrijd
NOAD - De Splitting
Mussel - NOAD
1e Exloermond NOAD
Buinen - NOAD

Uitslag
1-2
1-2
2-1

Setstanden
25-21
25-20
21-25

11-25
20-25
25-21

12-25
14-18
14-13

3-0

25-12

25-22

24-20

Standen t/m 9 februari:
Team
Wedstrijden
De Splitting
Buinen
1e Exloermond
Lange End 2
NOAD
Mussel
Lange End 1

8
9
8
8
9
8
8

Punten
voor
20
18
13
11
11
10
4

Punten
tegen
4
9
11
13
16
14
20

Schaatsnieuws
Mededelingen schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Betreft: Lidmaatschapskaarten cq donateurkaarten.
Huidige leden of donateurs die geen gebruik willen maken van kaarten voor het boekjaar 2004 / 2005,
betalen in een later stadium € 5,= extra als ze besluiten alsnog lid of donateur te worden. Het boekjaar is
van 1 november tot 31 oktober.
Schaatsen in de Smelt
Zaterdag 28 februari kunnen leden van de schaatsvereniging gratis schaatsen op de ijsbaan
De Smelt in Assen, dit op vertoon van hun lidmaatschapskaart.
Vervoer is op eigen gelegenheid.
De baan is open van 17.30 tot 19.30 uur.
Het bestuur
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Geachte leden van
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S.V. De Veenschutters,

Hieronder treft u een overzicht aan van data van de competitie 2004. Deze competitie loopt van januari
tot en met december.
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!!!
1.
9 januari
2.
23 januari
3.
6 februari
4.
20 februari
5.
5 maart
6.
19 maart
7.
2 april
8.
16 april
9.
7 mei
10.
21 mei
11.
4 juni
12.
18 juni
Zomerstop

Algemene gegevens

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

13 augustus
27 augustus
10 september
24 september
8 oktober
22 oktober
5 november
19 november

Feestelijke afsluiting:
26 november 2004
in de kleine zaal
(door het vervallen van zaalhuur, zijn lidmaatschap- en wedstrijdbedrag aangepast)

Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt:
€ 15,--.
De wedstrijd kost, 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 bovengenoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je bent van harte welkom. En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker dan winnen!
Met vriendelijk groet en tot ziens,
Namens het bestuur,
Wubbe Kamies
Hoofdkade 12
9524 PK Buinerveen
0599-212726

Dorpskrant Buinerveen
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Visnieuws
Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen 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 verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland.
De visvereniging
Kerstconcert Dorpshuis 2003
Op vrijdagavond 19 december
2003 vond er in het Dorpshuis
wel een heel bijzonder concert
plaats. Een concert waarbij
twee grote muziekgroepen, de
Tremolino’s en Het Veenkaor,
de handen ineen hadden geslagen. Het resultaat was een
prachtig Kerstconcert .
Niet alleen traden de groepen
apart op maar ook waren er gezamenlijke optredens en dat is
iets wat nog nooit eerder was
vertoond! De avond begon met
een welkomstwoordje van dhr.
G. Wubbels, begenadigd timmerman en zanger. In korte lijnen werd even uitgelegd wat
we al wisten en dat is altijd
goed want nu wisten we het
zeker dat we het al wisten.
Daarna trok het immense Veenkaor zich terug achter in de zaal
en het toneel was voor de
Tremolino’s (alhoewel ik toch
dacht dat dhr. G. Wubbels een
andere titel aan deze groep gaf,
iets meer in de trant van Tram-

Viswedstrijden
Het bestuur van de schaatsvereniging heeft voor het seizoen 2004
de volgende viswedstrijddatums vastgelegd, noteer deze datums alvast in uw agenda of op de kalender.
22 mei
middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur
19 juni
avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur
10 juli
avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur
28 augustus
avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur
18 september
middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur
Het bestuur.
polino’s maar hier kan ik me in
vergissen). De Tremolino’s
hadden deze avond gekozen
voor de kleuren rood en wit.
Witte blouses werden benadrukt door rode hesjes zodat het
geheel een nogal rood-witte
aanblik vertoonde; nergens té
opdringerig maar toch sfeervol.
De Tremolino’s namen ons mee
naar Rusland voor een heuse
Troika om even later koers te
zetten naar ‘The Holy City’ (Jerusalem). Het publiek genoot met volle teugen en zo te
zien de muzikanten ook want
wat is er nou mooier om voor
zo’n volle zaal te spelen?
Na dit snarensamenspel was het
de beurt aan de mannen met de
kloeke blik, het machtige volume en de gesmeerde stembanden: Het Veenkaor!
Deze avond hadden de heren
gekozen voor een traditionele
garderobe bestaande uit zwierige folkloristische pet, waaronder een in het o zo beroemde
‘Wupkarr’n-blauw’ uitgevoerd
jasje. Dit stemmig geheel werd

bijzonder authentiek gecomplementeerd met broek (gelukkig
maar) en, dit geeft de burger
moed, prachtige houten klompen!
Het Veenkaor zette in en het
publiek werd stil….. Kerst was
nog nooit zó Kerst geweest. Of
het nu ‘The Little Drummer
Boy’ was of een andere Kerstklassieker: het klonk prachtig.
En zowaar hoorden wij af en
toe een 2e stem klinken! De
verrassingen waren de wereld
nog niet uit. Waren beide optredens, na elkaar, om van te
genieten, écht genieten geblazen werd het toen beide muzikale groepen samen gingen optreden. Onder de bezielende
begeleiding van de dirigent van
het Veenkaor werden mooie en
intense Kerstliederen nóg mooier en intenser. Achteraf begrepen we dat beide groepen maar
één keer samen hadden geoefend! Dit wetende verheugen
we ons nu al op het optreden
van dit jaar: dát wordt nog meer
(Vervolg op pagina 24)
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Geloof in jezelf én beter in je
vel !
Inleiding; Feiten en toeval
“Toeval bestaat niet” roepen
Jos Driessen en Marijke Vogel
in koor. En die opmerking sloot
aan op mijn mededeling dat ik
in wel zeer korte tijd mensen
heb ontmoet die vanuit ‘het
werken met voeten’ iets kunnen
doen aan ons algemene welbevinden. Anders gezegd: Je gewoon kiplekker voelen, lichamelijk fit en uitgerust, geestelijk alles in harmonie, rust in je
body en tussen de oren.
Wie dan wel heb ik onlangs
ontmoet ? Hanny Oele die vanuit haar praktijk fysiotherapie
zich ook is gaan richten op de
voeten, de drukpunten daar en
de mogelijke correcties daarop
voor soepeler lopen, optimaal
bewegen en voor het wegnemen van oorzaken van pijn in
rug en nek. Even daarna zit ik
bij de kapper en naast de bijna
altijd gebruikelijke salonpraat,
ontstaat er een uiterst serieus
gesprek over signalen die voeten kunnen ‘uitzenden’ over de
werking van onze organen die
iets met voedsel en afvalstoffen
van doen hebben; De betreffende jongedame richtte haar verpleegkundige en paramedische
verworvenheden op het maken
van dieetadviezen. En precies
’n dag later zit ik aan de keukentafel bij Marijke en Jos aan
de Zuiderstraat 10 in Buinerveen en praten we honderduit
over voetreflextherapie. Misschien best even een moeilijk
woord, voet – reflex – therapie,
maar wel weer die voeten die
iets zeggen over wat in je lijf of
tussen de oren niet helemaal
goed functioneert.

Dorpskrant Buinerveen
De voetreflexologie is op zich
niets nieuws, die werd ruim
4500 jaar geleden ook al toegepast in het oude China, in
Egypte en bij diverse oorspronkelijke bevolkingsgroepen van
Noord en Zuid Amerika. En net
als toen: De reflexoloog geneest niet, maar helpt de man of
vrouw zichzelf te genezen. In
die zin dat de oorzaak van de
ellende geheel of gedeeltelijk
worden weggenomen, met andere woorden de kwaaltjes worden draaglijk of verdwijnen
zelfs helemaal.
Twisten over toeval, dat niet of
wel bestaat, heeft niet zo veel
zin. Toch moet ik constateren,
dat het ‘langskomen’ van de
voet als diagnoseverstrekker,
als doorgever van verbetering
van je innerlijk (psyche) en je
binnenste (lijf en leden), alsook
als begin van doeltreffende behandeling wel in een heel kort
tijdsbestek zat.
Voeten die iets te zeggen hebben; De praktijk
Mevrouw A, die een pittige
operatie aan de eierstok en aan
de dunne darm had ondergaan,
bleek voor de artsen in het ziekenhuis niet verder behandelbaar. “De specialisten gaven
geen dubbeltje meer voor haar,
zij wisten niet meer wat de
vrouw toch nog op de been zou
kunnen helpen”, aldus Jos
Driessen. Door middel van de
‘via-via-lijn’ riep de uitbehandelde dame de hulp in van de
voetreflextherapeut, Jos Driessen in dit geval. In overleg met
de artsen werd gedurende enkele weken, in het ziekenhuis, om
de andere dag door voetbehandeling de ‘hobbel’ genomen en
de darmfunctie hersteld. Het
aantal meters dunne darm dat is

weggehaald, krijgt mevrouw A
nooit meer terug, maar de reactie op de therapie van Jos heeft
voor een evenwichtig verder
leven gezorgd. De artsen moesten erkennen dat zij geen vertrouwen meer hadden in een
levensvatbaar herstel, daarnaast
toch blij waren met hun medewerking om die ‘andere behandeling’ tenminste te proberen.
Wellicht vanuit een sceptische
optiek van ‘baat het niet, het
schaadt ook niet”, hebben zij
zien gebeuren dat met de
voetreflextherapie mevrouw A
verder is gekomen dan zij voor
de patiënt hadden kunnen betekenen.
Mijnheer B sukkelde al ’n hele
tijd met een lastig verschijnsel:
Vrijwel voortdurend diarree,
van zodanige omvang en intensiteit dat hij niet eens naar zijn
werk kon. Na enkele gesprekken en een begin van voetdiagnose erkenden cliënt en behandelaar dat de energiehuishouding in het lijf danig in de
war zat. Mijnheer B voelt tijdens de reflextherapie de pijn
en stelt vast dat er obstakels /
versperringen in z’n binnenste
zitten op plaatsen waar juist
‘opening van zaken’ noodzakelijk is. Jos Driessen zegt: “Ook
deze cliënt heeft mij ruimte én
vertrouwen gegeven om de oorsprong van de kwaal op te sporen. Balans tussen de oren én
het herstel van de
‘binnenwerkse’ kanalen hebben
ervoor gezorgd dat mijnheer B
weer als vanouds door het leven
gaat”.
Mevrouw C heeft een borstoperatie ondergaan. Blijkt dat zij
na aanvankelijk herstel ernstig
terugvalt. De kwaliteit van leven wordt aangetast door luste-
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loosheid, geen inspiratie meer.
“Mevrouw C loopt op eieren”,
zegt Jos. Hij legt uit dat mevrouw de bal van de voet overmatig nodig heeft om zich overeind te houden. Jos gebruikt
beide handen om duidelijk te
maken hoe dat met die eieren
en die bal van de voet eigenlijk
zit. De moraal van verhaal en
uitleg: Mevrouw C leeft verkrampt, de spanningen na de
operatie zijn haar te veel geworden, de energie voor genieten van het leven heeft zo zoetjes aan haar hele lichaam op
slot gegooid. Jos: “Door de reflexbehandelingen, het aansturen van de drukpunten in de
voeten, is het lichaam weer gestimuleerd en daardoor geprikkeld om weer uitgebalanceerd
te gaan functioneren. In dit geval ook om te komen tot een
evenwicht in fysieke én mentale conditie en dito weerstandsvermogen; Mevrouw C kent nu
de ‘leefregels’, geniet ontspannen van de rust in haar leven en
loopt lang niet meer op eieren.
Mijnheer D is geconfronteerd
met een whiplash, een tamelijk
goed bekende handicap die het
halsgewricht en omgeving min
of meer uitschakelt. Besef van
tijd, volgorde, richting en dergelijke raken erdoor in de versukkeling. Zeg maar dat de coördinatie bij van alles en nog
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wat vér onder de maat blijft: Zo
is autorijden onverantwoord,
maar ook fietsen, eten koken,
etc levert echt problemen op.
Jos vertelt dat deze cliënt op
basis van vertrouwen in therapie en therapeut, alsook met
een portie doorzettingsvermogen, het geloof in zichzelf heeft
teruggekregen. Mijnheer D
stemde uit persoonlijke overtuiging en met zicht op een betere
en meer leefbare toekomst ermee in dat een meervoudige
therapie werd toegepast. Buiten
de behandeling op basis van
voetreflexie, werd halsschoudermassage toegepast en
voorts werd energie toegevoegd
door magnetiseren. Jos: “Een
uitgebalanceerde toepassing
van deze drie strategieën heeft
voor D een meer dan redelijk
niveau van leven en werken
opgeleverd. Ik merk dat met
name het gegroeide zelfvertrouwen van D in eigen doen en
laten een basis is geworden
voor rust in het jachtige leven,
als het ware zich bewust is geworden van het plaatsen van
komma’s en punten in de alledaagse ‘struggle for life’. En zo
zie je dat zo’n correctieve
(achteraf-) behandeling ook z’n
preventieve uitwerking kent”.
Hij heeft zijn cliënt een keer
horen zeggen: “Ik kan mijn nek
best weer uitsteken, maar ik
laat me door niets en niemand
Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk

meer ‘gek’ maken !!”
Géén verkooppraatje
Tijdens ons gesprek heb ik geen
ogenblik het gevoel gehad als
acquisiteur voor een mooie advertentie te zijn ingehuurd. Marijke, die gaandeweg onze ontmoeting méér aan de praat
raakte, bevestigde de positieve
uitstraling van de cliëntbehandelingen van Jos. Zij legde nog
eens de nadruk op de noodzakelijke chemie tussen cliënt en
therapeut en vatte samen als
geen ander beter kon doen, dat
de behandelingen leiden tot het
effectiever beheersen van omgeving én jezelf. Vrij vertaald:
Je kunt het leven aan, vanuit ’n
zekere zelfstandigheid en onafhankelijkheid zie je de toekomst (gepland) tegemoet, je
wordt niet (zeker minder) geleefd door anderen én je kijkt
met optimisme naar de toekomst. Garanties worden nooit
gegeven, doet de arts en de
tandarts ook niet, alleen het
nogal een gebezigde “leer er
maar mee te leven” blijkt erg
kort door de bocht. Een reflexoloog zal, in samenspraak met de
cliënt een behandelingsprogramma maken waarmee, uiteraard met instemming van de
cliënt, best veel bereikt kan
worden.
Toch . . . .
Toch, als het lijf of het
‘bovenste binnenste’ het zwaar
te verduren heeft, ongemak en
spanningen zich in ons lichaam
opeenhopen en verankeren, we
lichamelijke klachten hebben
vanuit welke plek dan ook, dan
kan de voetreflextherapie uitkomst bieden. Kijk nog even
naar de voorbeelden A tot en
met D hierboven, een selectie
uit de velen die ik uit de prak-
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tijk van Jos Driessen heb meegekregen. Voor zowel therapeut
als cliënt geldt eigenlijk: Beide
benen op de grond, open en horizontale communicatie, de ijzeren wil om samen de klachten
te lijf te gaan, om zo het innerlijk en uiterlijk evenwicht te
herstellen of te verbeteren.
Jos Driessen heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied
van reflexologie, massage en
magnetiseren. Hij kan inmiddels bogen op een rijke en jarenlange ervaring. Hij is aangesloten bij de Bond van Europese Reflexologen, hetgeen onder
meer betekent dat hij om de 2
jaar een bijscholing moet volgen, waarbij ook zijn actuele
kennis en vaardigheden worden
getoetst. Dan wordt vastgesteld
of Jos Driessen zijn vak volNIEUWS VAN DE

doende goed beheerst om de
daaropvolgende 2 jaren zijn
diensten geautoriseerd te mogen aanbieden. Zoals Jos zegt:
“En denk erom dat je wordt
doorgezaagd over tal van therapieën, ziekteleer, anatomie van
de mens, spieren en pezen én
uiteraard over hoe de lijntjes
lopen van voet tot de daaraan
gekoppelde organen of anderszins delen van ons lichaam”.
Veel kennis en ervaring is nodig voor dit ambacht. Teveel
om alle te behandelen klachten
op te noemen, maar bij migraine, fibromyalgie, obstipatie,
spierklachten, slecht slapen,
overspannen zijn, en dergelijke
is het handig om eens met de
voetreflexoloog te overleggen.
Je hoeft ook niet eens echt ziek
te zijn, maar wat vlotter herstel-
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len van een medische ingreep /
behandeling kan ook z’n positieve effecten hebben. Wie eens
–al dan niet vrijblijvend- met
Jos Driessen wil praten, bel
hem, 0599 – 212108. Vraag
eventueel eerst de informatiebrochure over zijn werk en zijn
mogelijkheden op. Voor belangstellende verenigingen is
Jos bereid om nader over zijn
ambacht en de effecten daarvan
te vertellen. Daarvoor kunnen
dan aan weerskanten de agenda’s worden getrokken. En
tenslotte nog dit: Een kennismakingsgesprek met Jos leidt
niet direct tot het trekken van
de portemonnee, bij het ingaan
van een behandeltraject komt
de vergoeding voor zijn inspanning uiteraard wel ter sprake.
Martin Snapper

Afdeling Buinerveen.

Op 21 januari is onze jaarvergadering geweest. Margret Hoving en Ina Habing zijn na 6 jaar uit het bestuur getreden. Roelien Haikens en Bertha Kloosterman hebben hier nu in plaats genomen.
Samen met Geesje Middeljans, Hendrien Plat en Thea v.d. Teems gaan zij de afdeling verder in goede
banen leiden. Er was opnieuw iemand 40 jaar lid; dit keer was het Mini Jansen-Middeljans die hiervoor
gehuldigd werd. Marius en Ilse Kwaak uit Buinerveen waren deze avond bij ons te gast. Marius was als
landbouwattache afgevaardigd in o.a. Spanje en Saoedie-Arabie. Hij moest het landbouwbeleid uitdragen en proberen de export te bevorderen. Ilse moest zich als vrouw maar zien te vermaken en alles thuis
regelen voor ontvangsten van mensen die door Marius werden uitgenodigd. Zij heeft daarnaast allerlei
cursussen gevolgd en als gast in het land zich aangepast aan de regels. Beide vertellen over de beperkingen in Saoedie-Arabie, waar je als vrouw buiten gesluierd moest zijn, een lange mantel moest dragen,
die al het vrouwelijke bedekte, geen make-up mocht dragen, niet mocht autorijden, niet mocht praten
met andere mannen, enz. Overal op straat loopt politie om hier op toe te zien. Bij fouten beland je zo in
de gevangenis. Het was al bijna kwart voor elf toen de avond werd afgesloten.
Op 11 februari komt Huib Minderhoud uit Dalen ons historische Drentse verhalen vertellen.
Op 12 februari gaat onze museumgroep een uitstapje maken naar het Klooster in Ter Apel.
We krijgen een rondleiding o.l.v. een gids.
Op 17 maart zal er een lezing worden gehouden over Mantelzorg.
Onze avonden beginnen om 19.45 uur in Dorphuis De Viersprong in Buinerveen.
Iemand kan vrijblijvend 2x een avond bezoeken, waarna zij lid kan worden.
Kom gerust eens kijken.
Namens NBvP, Vrouwen van Nu

Ina Habing
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Brief van een noorderling naar
een hollandse dokter.
Meneer Dokter,
Het is weer niet veel deegs met
mij, dokter. Daarom schrijf ik u
maar even per brief waarover ik
dokter spreken wou.
Met mijn beide knieën en
heup’n wil het nog niks. Als ik
uit bed stap kan ik de rug niet
lijk krijgen en dan trek het mij
de tonen uit. Laatste tijd heb ik
veel pijn in het lijf dokter. Weer
op hetzelfde stee als de laatste
keer en toen hebt dokter mij
bekneep’n en bedaan en toen ik
thuis kwam, had ik nog pijn in’t
lijf en toen kreeg ik nog last
van zuurbranden ook. Eerlijk
waar dokter, ik ben wel eens
bang dat ik de bocht om ga.
Maar ja dokter, als ik lepel er
bij deel leg, wat moet mijn man
‘Stoffer’ dan, die de hele dag in
de rolstoel zit’. Sikkom veertien
dagen geleden ben ik naar de
homopatiese duitse dokter geweest, tegelijks met Stoffer die
weer last had van hippieventilatie. Bij die dokter moest
ik op de rug liggen en omstebeurt mijn benen omhoog doen.
Toen ik daar lag te poesten en
te stennen, kreeg ik ook nog
last van broekhoest dokter. Ik
heb mij doodschaamt dokter,
maar de duitse dokter vond het
niet slim en zei dat het achterin
in ieders geval nog goed werkte. Hij kietelde mij ook nog onder de voeten,maar daar was
geen reactie op, zei hij. Het is
onnozel dokter, maar ik wil ook
graag wat voor mijn lijkdaars
hebben. Ik moet nu alles op hoze-voeten beredderen, want ik
kan de sloffen niet meer aanhebben. Laatst stompte ik met
de dikke toon waar die lijkdaarn aanzit, tegen de rolstoel
van Stoffer. Ik heb’t uitgiert
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dokter,zo’n pijn dee dat. Knelske van naast ons dacht dat er
een zwijn slacht werd zo ging’t
erom weg! Ik werd ook nog
even glen in de hakken, want ik
kween sikkom weg van de pijn
doordat Job van Knelske mij
wat voor de gek had. Knelske
van hiernaast past altijd goed
op mij dokter. Toen ik afgelopen week in de dinaree was,
bracht zij mij twee klopte eier
en een tweebak met niks. Na
drie dagen was ik leeg dokter.
Dat was me wat dokter. Ik zat
krapaan de hele dag op ’t hoeske, er kwam geen eind aan. Tot
mijn gerusstelling kan ik dokter
vertellen dat ik de laatste tijd
geen toevallen meer heb gehad.
De laatste keer was dat toen ik
met de blaas op bed lag en Stof-

fer met de handen in het haar
zat. Dat is nu allemaal weer beterd en als dokter mij nu ook
van de pijn in’t lijf kon afhelpen dan was ik weer een mooi
eind op glee. Met die knieën en
de heup’n zal het wel scharrel’n
blijven en van de oogarts verwacht ik ook niet veel meer,
want die had geen zwaardere
glazen. Mijn gehoorapparaat
heeft Makke Gast weer klaar
kregen, die ook mijn onderste
gebit, die met kinkhoest tegen
de kachel klapte, heeft gelijmd.
Als het uitkomt dokter, wil ik,
dat dokter mij eens helemaal
nakijkt. Kan dokter mij dan
even vroeg te voren opbellen.
Dan kan ik mij eerst even doesen, dan kan dokter overal bij.
Vondst van Yvonne Bakker

Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA
Buinerveen

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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Je voeten op een voetstuk
Oele Fysiotherapie NieuwBuinen breidt uit
Sinds kort heeft Hanny Oele de
prakijkruimte aan de Prins
Bernhardlaan 25 verbouwd.
Naast de fysiotherapie en precisiewerk met steunkousen, is zij
nu ook actief op het gebied van
voetondersteuning. Voeten
méér in de schijnwerpers; Het
lijkt erop dat onze voeten herontdekt worden. Bijvoorbeeld
de voetreflexologie wijst de
weg naar beter welbevinden en
ook, de voeten worden ingeschakeld bij onderzoek naar
passende dieetaanwijzingen.
Ook de fysiotherapeut gaat de
voet op een voetstuk zetten. In
Nieuw-Buinen heeft de erkende
fysiotherapeute Hanny Oele een
werkplaats ingericht om correctiezolen te maken die precies
pas op de cliënt worden toegesneden. En ‘precies pas’ betekent zowel een hulp voor de
voeten als voor het verhelpen
van ‘hoger’ gelegen ongerief in
het lijf.
Aan het maken van die zooltjes
(verkleinwoord omdat het
‘niks’ weegt !) gaat eerst een
onderzoek vooraf. Via moderne
computergestuurde 3D
(driedimensionale) registratietechniek worden de drukpunten
onder aan de voeten in kaart
gebracht. De onevenredig méér
- en minder belaste delen worden dan zichtbaar. Dat zijn als
het ware de ‘verklikkers’ van
klachten van allerlei aard: vermoeide benen, gevoelige heupgewrichten, pijn aan hals,
schouders of rug, maar ook algemene lamlendigheid en verkeerde zit-, sta-, en loophouding zijn aanleiding voor nader
onderzoek.

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Zuiderdiep 167
9521 AD Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Of: 06 55948238
Hanny Oele heeft in het voormalige Groene Kruisgebouw
Nieuw-Buinen op de hoek
Noorderdiep – Prins Bernhardlaan 25 een fraaie onderzoekkamer ingericht, daarnaast een
heuse werkplaats en ’n ruimte
waarin belangstellenden onder
het genot van een kopje koffie
even op hun beurt wachten. In
de onderzoeksruimte is eigenlijk de ultra gevoelige computer
met drukplaat van het grootste
belang. Immers die plaat moet
exact registreren hoe de drukverdeling aan en in de voetzool
er voor staat, de daarmee verbonden computer laat die ‘film’
zien; Het tableau aan kleuren en
bijbehorende technische gegevens zegt de fysiotherapeut dan
genoeg over wat haar te doen
staat. Bijvoorbeeld bij het ma-

ken van de aangepaste inlegzolen worden de delen van overdruk ontzien en voor de niet of
nauwelijks belaste voetzoolregio’s komt er dan zogezegd ‘werk aan de winkel’. Het
productieproces van de zooltjes
begint bij het opmeten van de
omvang van schoenen en voeten. De van een bijzondere
soort kunststof gemaakte zooltjes worden met een ingenieuze
schuurmachine precies op maat
en in vorm met de benodigde
correcties gemaakt. En uiteraard is de computer daarbij
enigszins behulpzaam.
Half januari dit jaar heeft Hanny Oele een officieel begin gemaakt met deze moderne en
vooruitstrevende voetzooltechniek. Degene die eens bij haar
een kijkje wil komen nemen, is
van harte welkom in de weken
10 en 11 (vanaf 1 maart tot en
met vrijdag 12 maart a.s.). Belt
u haar even: 0599 – 2 3 4 5 0 0.
De afspraak die u dan maakt,
kost niets en “uw kijkje in haar
nieuwe keuken” stelt zij op hoge prijs. De stap naar voeten op
maat begint straks voor velen
bij Oele Therapeutisch Centrum, voormalig Groene Kruisgebouw, hoek Noorderdiep –
Prins Bernhardlaan in NieuwBuinen.
Martin Snapper
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Veiligheid in Buinerveen
Het bestuur van plaatselijk belang is al een paar jaar bezig
met de veiligheid in ons dorp.
Het gaat (te) langzaam, maar er
is sprake van enig succes.De
situatie bij school 75 en 59 is
aanmerkelijk verbeterd. Ook bij
het dorpshuis kunnen we spreken van een kleine aanpassing
die de veiligheid ten goede is
gekomen.
Het is voor het bestuur echter
beslist onvoldoende wat er tot
nu toe is gebeurd.
Even terug in de historie. In het
voorjaar van 2003 hebben onze
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H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477

bestuursleden Martin Snapper
en Ko Ensing samen met dhr
Prinsen van de BOKD een gesprek gehad met de wethouder
mw. vd Veen. ( gemeente belangen) Er was namelijk een
mogelijkheid om gebruik te
maken van een provinciale bijdrage in het project “Mooi zo –
Veilig zo”. Voorwaarde was dat
de gemeente hier ook een bijdrage aan zou leveren en dat er
vanuit de bevolking een werkgroep gevormd moest worden.
Aldus opgetogen naar Exloo.
Dat gesprek liep boven verwachting en de heren kwamen
met een uitstekend gevoel terug
in Buinerveen. Bestuur direct
aan de slag. Aanvrage voorbereiden en een werkgroep samenstellen. Deze werkgroep
bestond uit een afvaardiging
van de politie,obs75,cbs59,
3VO, Meraskabouters,
NB.vanPl. vrouwen van
nu,gemeente, dorpshuis en de
BOKD.
De werkgroep is zeer enthousiast begonnen en de voorstellen
en ideeën rolden over de vergadertafel van het dorpshuis. Zoals het hoort “bottom up”, vanuit de bevolking en samen met
de overheid komen tot een betere en veiliger leefbaarheid.
Na de vakantie kregen we bericht van de gemeente dat men
geen medewerking wilde verlenen. De argumenten waren eenvoudig : er bestaan in Buiner-

veen geen problematische situaties ??, er is geen budget ?? en
er is een mogelijkheid van precedentwerking.??
Hoezo geen problematische situaties, je moet de ouders van
de schoolgaande jeugd maar
eens vragen - en in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan staan gelden voor burgerinitiatief - en heeft een inwoner
van Buinerveen al gehoord van
initiatieven in andere dorpen??
Ik niet.
Maar goed, de betekenis was
helder en duidelijk en stond in
schril contrast met de inhoud
van het gesprek dat onze bestuursleden hadden met de wethouder van
“gemeentebelangen”.
Wij hebben op 7 oktober een
nieuwe poging ondernomen,
maar helaas met het zelfde resultaat.
De wethouder wil zelf, aan de
hand van een eigen wensenlijst,
de knelpunten oplossen en kennelijk liever zonder de inbreng
van de bevolking. Daor haj
allèn maor last van.!!
Overigens; nog geweldig bedankt werkgroep!!!!!, GROTE
KLASSE. Jullie enthousiasme
nodigt uit om binnenkort nog
eens om tafel te gaan zitten, wie
weet ?.
Jan Haikens
Vz. Plaatselijk Belang
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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

H. Haaijer
tel. : 0599-211914
Noorderdiep 52
e-mail: Connect@cnnct.nl
9521 BE Nieuw Buinen
internet: www.cnnct.nl
(Vervolg van pagina 17)

genieten van dit samenspel.
Voor een nog groter luistergenot hoop ik dat de ‘samen’gedeeltes nóg meer gaan worden want dit waren wél de
hoogtepunten van de avond.
Een mooie indeling van de
avond zou dan zijn om eerst
een blokje Tremolino’s te doen
(hooguit 3 liedjes), daarna een
blokje Veenkaor (hooguit 3
liedjes), Pauze, en na de pauze
de registers los: alles samen,
van “Gloria” tot “Rudolf” het
maakt niets uit als het maar in
samenzang en –spel gaat want
dat vormt een uniek geluid.
Houd u er maar vast rekening
mee in uw agenda want op één
van de vrijdagen vlak voor
Kerst (17 of 24 december?)
gaan ze weer los. Misschien
wordt er dan wel gesproken van
de Tremokaors of de
Veenolino’s?
L. Grooten

Ps.: De naamgeving van het
koor leidt nogal tot wat verwarring. Om deze verwarring voor
u te ontrafelen moet u uitgaan
van het principe van het Veenkaor bij de vastlegging van deze naam: ‘Als we het fout doen
dan doen we dat consequent en
voor de volle 100%’. Bij nadere
beschouwing van de naam lopen er 2 zaken door elkaar: Praten we nu over een koor (d.i.
een groep muildieren met dirigent) of praten we over een
kruiwagen (in onze streektaal

Ook aan huis verkoop

een ‘koar’) ? In beide gevallen
kunnen we spreken van een
Veenkoar (let u wel op de volgorde van o en de a: Koar). Wil
de groep betiteld worden vanuit
de gedachte van een kruiwagen
dan zou het ‘De Veenkoar’
moeten zijn. Wil de groep betiteld worden als een heuse zanggroep, een koor, dan zou het
‘Het Veenkoar’ moeten zijn.
Bij beide namen zijn de lidwoorden de en het van doorslaggevende betekenis.
Al ras zag het Veenkaor in dat
het niet helemaal goed kwam
met de naam. Slim als ze zijn
hebben ze het er maar bij gelaten en ook de volgorde van de o
en de a maar door elkaar gegooid: Veenkaor (spreek uit
“Veenkaa –or”). En of er nu de
of het voor moet staan het
maakt ze niets meer uit. Wat
wél interessant is dat ze bijzonder veel lol beleven aan hun
oefenen en optredens (en de o
zo nodige smeermiddelen voor
de zoetgevooisde klanken). Om
die lol te blijven houden zijn ze
naarstig op zoek naar een dirigent want zonder leider geen
Koar, Kaor of Koor……

