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Terugblik op 2005
Aanleiding en inleiding
Het idee van een terugblik op het
vorige jaar is niet nieuw. Ook ’n
paar jaar geleden is er van veel
wel en wee een overzicht gemaakt. Ook toen, net als nu, is de
aanleiding vooral gelegen in ’n
paar interessante of opvallende
gebeurtenissen die er in het begin
van het jaar al om ‘vragen’ om in
ons plaatselijke geschiedenisboekje opgenomen te worden.
Helaas heeft na de oproep om
ook eens te proberen zo’n jaaroverzicht te maken niemand gereageerd. En het is toch maar alleen een kwestie van eraan beginnen. In een fraaie Drentse
spreuk is dat als volgt weergegeven: “Der tegenan zeein mak
vaok meuier as het doon”. Opgetekend uit de Drentse spreukenkalender 2005, die volgend op
voorgaande jaren opnieuw door
Minie en Geert Jansen ter beschikking is gesteld. Hierna zal
er aan elke maand uit die oude
scheurkalender een leuk gezegde,

Februari 2006
’n wijs woord of spreuk worden
toegevoegd.
Uiteraard gebeurt er in een kalenderjaar heel veel, méér dan
in volgend overzicht kan worden opgenomen. Immers je
weet niet alles, over sommige
zaken lees je of hoor je niets en
onze ogen zijn niet te vergelijken met 24 uurs camera-inzet.
Zo zal er ongetwijfeld veel
meer positiefs en vrolijks zijn
gebeurd dan hier beschreven,
gelukkig maar. En zeker te weten dat ook trieste zaken niet
voor de volle honderd procent
voor het voetlicht gebracht zullen worden, ook op dit punt
heeft de terugblik zijn beperkingen.
Januari “Ik weens je gien
haor minder in de körf”
De ingrediënten van de oudejaarsfik bij de paddestoel Viersprong hebben de jongelui feestelijk vermaakt, alleen de aanwonenden ‘onder de wind’ hebben de andere dag veel tijd,
energie en geld moeten steken
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Berend en de klok
Van de bestuurstafel
Weidevogelbescherming
Nieuws van de NBvP
Vereniging pl belang
Vrijwilligers gezocht
Zoals het vroeger was
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Schaatsen en kaaibakken
S.V. de Veenschutters
Uw gemeenteraad
Colofon

in het roetvrij schrobben van hun
woning. Op de Hoofdkade is het
niet alleen kommer en kwel, immers een kleine geboortegolf
zorgt eind december/begin januari voor een feestelijk aanzien van
gene zijde van Buinerveen –
Centrum. De stevige klap op 5
januari van een Mercedes op een
beschermde eik langs de Hoofdstraat bleek op een beetje na niets
met Oud en Nieuw te maken te
hebben. Waarom enkele dagen
later de dorpsploeg Groen van
onze gemeente twee bomen verderop, een eveneens beschermde
eik, met de grond gelijk maakt, is
(Vervolg op pagina 6)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
4 mrt
Apres ski party
22 mrt Vrouwencafé
16-17-18 juni
Bloedheet Buinerveen
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
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2006 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 2
inleveren voor 5 april 2006
Nummer 3
inleveren voor 7 juni 2006
Nummer 4
inleveren voor 16 augustus 2006
Nummer 5
inleveren voor 4 oktober 2006
Nummer 6
inleveren voor 6 december 2006
Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Programma jeugdwerk 2005

Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten die
de activiteiten commissie Buinerveen organiseert, mail dan
naar het volgende emailadres:
activiteitenbuinerveen@hotmail.com en vermeld
je naam, adres en telefoonnummer( tel. nr. is niet verplicht ).
geef dit ook door aan personen
die buiten het verspreidingsgebied van de dorpskrant wonen
en toch en band hebben met Buinerveen. Zo kunnen we iedereen
op de hoogte houden van alle
activiteiten.
de activiteiten commissie
buinerveen

We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet
helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet
worden maar hier komen ze vast.
18 feb.
Carnaval
5 apr.
Knutsel
opgeven voor 27 maart
17 mei
knutsel
opgeven voor 8 mei
5 jul.
Eindfeest
opgeven voor 26 juni

Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren

212604
212855
212944
211918

De tijden van de knutselmiddagen zijn voor groep
1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur
en voor groep 5 t/m 8 van
15.15 tot 16.45 uur.

Dorpskrant Buinerveen
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Bloedheet Buinerveen!!!
Een markt in Caribische sferen, een voetbalafterparty (Nederland-Ivoorkust) een
Caribian night en een 6 kamp op het water.
Buinerveen doet het weer in het weekend van 16, 17 en 18 juni.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteiten commissie van het stichting
bestuur van het dorpshuis een feestweekend met markt, een feestavond en een 6
kamp.
Dit jaar staan de actviteiten in de sfereer van zon, zee, strand.
De markt wordt gehouden op zaterdagmiddag 17 juni tussen 13.00 uur en 16.00
uur op de groene strook tussen de hoofdstraat en de hoofdkade.
Het wordt bijzonder omdat de markt en alle activiteiten die er plaatsvinden verzorgd en georganiseerd worden door de verengingen uit het dorp.
Speciaal aan deze markt is de mogelijkheid voor creatieve mensen hun creaties te
tonen en eventueel te verkopen aan de bezoekers.
De markt met een zomers karakter staat bol van de activiteiten voor jong en oud.
Zo ligt er een kinderstrand waar de kinderen zandkastelen kunnen bouwen en
zelfs in een klein watertje kunnen spelen. Vader kan zijn krachten tonen bij het
armworstelen. Verder kan men sinasappelwerpen, kokosnoten kraken en aan andere spelen meedoen. Een gokje is al snel gewaagd bij het rad van avontuur terwijl
de kinderen zich amuseren in de knutselstand.
Al deze activiteiten vinden plaats tussen de stands die door de verenigingen zijn
uitgestald. De verenigingen verkopen onder andere oud hollandsch speelgoed,
poppen, cake, droge worsten en er staat zelfs een suikerspinnenkraam en nog veel
meer. Kortom een markt voor elk wat wils.
De temperatuur stijgt `s avonds naar een echt hoogtepunt bij het dansen en zwingen op Caribische klanken. De echte durfal kan tijdens het feest zijn lenigheid bewijzen bij het limbodansen.
Zondags wordt de feestweek afgesloten met de 6-kamp
in en om het grote water in t’Meras.
De creatievellingen van Buinerveen kunnen zich opgeven bij;
Dennis Middeljans
tel: 212232
dennis@middeljanssportprijzen.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Knutselmiddag jeugdwerk
Woensdag 18 januari was het
weer zo ver. We gingen met basisschoolkinderen knutselen.
Omdat we nog midden in de winter zitten en net alle feestdagen
achter de rug hadden, leek het
ons een goed idee om een keer
niet aan ons zelf te denken. Dit
keer waren de vogels aan de
beurt. Eerst kwamen kinderen
van groep 1 tot en met 4. Enkele
moeders kwamen ons helpen.
Waar we iedere keer erg dankbaar voor zijn, want een paar extra handen kunnen we best wel
gebruiken. De helft van de kinderen ging het touw om het gaas
winden. We hebben mooi gekleurd draad op de kop kunnen
tikken. De andere helft van de
groep begon met pinda’s en popcorn te rijgen. Hoogtepunt was
toch wel, de twee spijkers voor
een appel erin te slaan. Dat viel
toch niet voor iedereen mee,
maar de meesten wilden het toch
wel proberen. Er werd tijdens het
timmeren vaak over papa gesproken. Op het laatst was het toch
weer haasten, maar de voederhuisjes konden met appel, zaad-

jes en vetbol mee naar huis genomen worden. Daarna was
groep 5 tot en met 8 aan de
beurt. De eersten waren al heel
vroeg aanwezig. Ze konden nog
even buitenspelen. Voor hen
hadden we dezelfde voederhuisjes bedacht. En het hele
ritueel begon weer van voor af
aan. We hebben met elkaar een
fijne middag gehad. We willen
de kinderen weer bedanken
voor de fijne sfeer. De volgende keer gaan we feesten. Dan
geen knutselmiddag, maar carnaval! Kijk elders in dit blad
voor de datum. We zijn benieuwd hoe jullie weer gekleed
gaan en deze keer is er ook een
prijs voor het beste kostuum.
De streetband van Crescendo
uit Stadskanaal zal weer van de
party zijn! En onze dj Henk de
Roo zal ook van de party zijn!
Misschien heb je zelf ook een
leuke cd? Neem je goed humeur mee! Tot dan!
Els de Roo - Jeugdwerk

NOAD NOAD
NOAD NOAD
NOAD NOAD
Noad gymnastiekvereniging komt uw

OUD IJZER
ophalen op
zaterdag 22 APRIL a.s.
(alléén oud ijzer, geen lompen).
Oud ijzer wordt opgehaald,
’s morgens, in Buinerveen en
Nw.Buinen tot Mondenweg.
Wij hopen zoals ieder jaar
weer, dat u veel oud ijzer voor
ons heeft bewaard en dat op de
zaterdag 22 april buiten zult
zetten.
Heeft u hele grote stukken en
of stukken die u niet zomaar
aan de weg wilt zetten, kunt u
kontact met ons opnemen.
Wij rekenen op u, b.v.d., namens bestuur NOAD
Wim Bruil tel.:212949
Marijke Koop tel.:212794

NOAD NOAD
NOAD NOAD
NOAD NOAD
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raadselachtig. Half januari komt
Nijhuis met zijn medewerkers De
Kolonie officieel openen; Een
select gezelschap is uitgenodigd,
de bewoners die te zijner tijd mogen ‘genieten’ van de uitbreiding, weten van niets. Marianne
Koppelaar, die al twee weken op
zoek was naar haar sheltie Yuma,
slaagt er met hulp van 60 andere
shelties (én hun baasjes en bazinnetjes) in haar weggelopen collie
op te sporen; Op vele plaatsen in
onze buurt hebben we oproep en
foto aan bomen ‘aangeplakt’ gezien.Op 23 januari wordt het
landschap bedekt met sneeuw en
hagel, enkele dagen blijft dat zo.
Maar nog net geen omstandigheden om aan schaatsen te denken.
Februari
“Je kunt makkelt
wat kriegen, behalve geld”
Het begint met hoge temperaturen overdag (6 tot 9 graden Celcius), bijna windstil en zelfs af
en toe een doorbrekend zonnetje.
Hoe anders zit dat in Duitsland
en Oostenrijk, landen die door de
overmatige sneeuwval niet te bereiken zijn. Een bijzonder soort
glad ijs was in de eerste week
van deze maand te ervaren in
groep 8 van onze scholen: de Citotoets. Op 4 februari wordt door
de burgemeester de gloednieuwe
terreinverlichting ontstoken; Het
levert Tryntsie een verenigingsshirt v.v. Buinerveen op, uiteraard met haar naam erop. Als
het hemd nader is dan de rok,
dan vraag ik me af wat het shirt
opbrengt bij een veiling ten bate
van de verbetering van de douches. Op 5-2 is er jeugdcarnaval
onder leiding van prinses Femke.
Op donderdag 10-2 trekt de gemeente een sleuf van Hoofdkade
naar Hoofdstraat, doet iets (maar
wat ?), Wubbe Kamies controleert de voortgang van die werk-
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zaamheden en daarna wordt het
gat weer dicht gegooid. De
hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden reageert
op 12-2 op de brief van Karin
Zwaan en Rob Brunekreeft uit
Buinerveen, die zich hebben
gestoord aan de voorpaginafoto
van de zoektocht naar Yuma.
Op de 13de worden de dikmakende slagroomtaarten van het
steun vragende NOAD rondgebracht; Als wij groeien, zal de
vereniging bloeien ! In clubs,
dorpshuis en bij verjaardagskoffie wordt het PvdA voorstel
om Drenthe met Friesland en
Groningen om te bouwen naar
één landsdeel schamper en met
hoongelach besproken; De
slechte ervaringen met eerdere
bestuurlijke samenvoegingen
worden opgerakeld, sombere
gezichten en vooral de vraag
wie hier weer beter van moet
worden. Een ongelukkige val
van Hennie Boekholt levert
haar een spiksplinternieuwe
heup op; Het had iets gevroren,
maar verrassend genoeg meer
dan voldoende om die uitglijder
te maken. De maand eindigt
met de onthulling van drie geheimpjes: Laura de Waard is in
verwachting, in mei komt de
kleine, Martje en Reind Middel
verhuizen van Nieuw-Buinen

naar Buinerveen en Geesje Timmermans houdt het beheer van
het dorpshuis per 1 juli voor gezien.
Maart
“Metnimmen beschoont je van ’t naobrengen”
Eindelijk echt winter: in de nacht
van 1 op 2 maart valt er even 40
centimeter sneeuw. Door gebrek
aan belangstelling ziet School 75
zich genoodzaakt om er op 2
maart een vrije dag van te maken. Voor de mensen van de
kranten en de post niet meewerkend weer. Toch, Arjen, Kristel,
Jeroen en meisje Ter Keurs trotseerden de witte tegenslag en
zorgden voor correcte bezorging.
Een van onze minder goed ter
been zijnde bewoners meldde dat
het Dagblad zelfs werd over’hand’igd. Bij de school (OBS75) had
zich een enthousiaste moeder
met haar auto in een sneeuwberg
vast gereden: André Trip bracht
uitkomst. Overigens hielp diezelfde André bij het ontsneeuwen
van de plaatselijke fietsroute;
Petje af voor deze jongeman !
Dan vorst, temperaturen van min
6 tot min 8 overdag en afrondend
1 nacht van zelfs 19,7 graden
onder nul. De vergadering van
stichting Dorpshuis is bijna als
vanouds, de penningmeester gaf
weer geen omzetgegevens prijs
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en zoals altijd is er 1 mijnheer
die positief kritische vragen blijft
stellen. Bij de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang scoren
Lofar, de voorzitter en Tineke.
Net voor Pasen gaat de vlag op
het hoogste punt bij Ingrid en
Huub (Hoofdstraat, bouw Wubbels), het pannebier doet ze goed,
daarna gaan ze onder zeil. In de
Zuiderstraat (18/20) worden
voorbereidingen getroffen om
een perron aan te leggen, zo
komt de Hanzelijn wel heel
dichtbij. Het Paasvuur Timmermans is een succes geworden,
volgend jaar eet ik ook aan de
Tweederdeweg. Op de 26ste worden er Paaseieren gezocht, het
z.g. Gouden Ei bleek niet te vinden; Simone Vijfschaft en Brian
van Buuren vonden de meeste
eieren, gouden pupillen en gouden handjes ?
April “De koekoek rop niet
veur mei en nao Sunt Jopk”
Geen dorpsgrap ontdekt. De uitnodiging om voor slechts 1 Euro
in ons dorpshuis naar Jim en Jamai te komen luisteren (en kijken !!) zorgde voor een ware bestorming van het Viersprongpodium; jammer voor de thuisblijvers, die kennelijk dachten beet
genomen te worden. Wél even
schrikken op 1 april als bij
Hoofdstraat 16/17 de brandweer
voor de deur staat: een onverwacht lek gestoken gasleiding
zorgde voor groot alarm. De rekening bedraagt € 430,- en dit is
via de W.A.-verzekering gestort
op giro Essent. Op 16 april worden er weer oud ijzer, lompen en
verouderde/bruikbare kleding
opgehaald; NOAD organiseert
dat en de clubkas wordt er vele
honderden €’s beter van. Dus,
goede zaak om mee door te gaan.
Vlak voor het weekend dat OBS75 de bloemetjes buiten zet
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(jaarlijkse bloemenactie, dit
jaar opbrengst € 800,-), houdt
“Boetegeld – Sneugeld” ook
een actie in Buinerveen en
Nieuw-Buinen (Dwarskade,
Zuiderdiep en Hoofdstraat) die
veel meer opbrengt: 132 snelheidsovertreders, samen goed
voor ongeveer € 10.000,- .
Geen geheim meer dat Grietje
Kuik beheerder wordt van het
dorpshuis. Aannemer Wubbels
maakt bij zijn huis een verlicht
en hoofdzakelijk wit naambord,
waarmee ook aangegeven dat er
niet zwart wordt gewerkt. Onderwijl zijn Ingrid en Huub bijna onder de pannen: Niemand
weet wie zich op die 137 pannen heeft verkeken en/of zich
heeft verrekend. Eind van deze
maand is het ook weer druk op
het land: alles wat de grond in
moet, komt min of meer voor
de deur langs en dus word je
die drukte wel gewaar. De
groenverzorgers van de gemeente zijn weer in de slag om
het z.g. openbaar groen in voorjaarsuitstraling te brengen. Mét
het opknappen van de woningen aan de Hoofdstraat spint de
Hoofdkade daar goed garen bij:
Van de drie te koop staande
woningen worden er twee verkocht, dus gaan Visser en
Koops zeker verhuizen. Met het
dorpshuis vlot het weer even
niet, de CV ketel is kapot en in
de keuken is er iets mis met de
warmwatervoorziening, en
daarom blijft vanaf 25 april enkele dagen het slot in de deur.
Krijgt de gemeente dan toch
gelijk ? Op 30 april hebben 71
woningen in ons verspreidingsgebied een driekleurvlag in de
houder of uit het kozijn hangen.
Omdat ze in de jaren daarvoor
niet geteld zijn, is het niet zeker
of Koninginnedag méér is gevierd dan in andere jaren; Mede

door de fraaie aanbiedingen van
Leen Bakker, Praxis en Gamma
lijkt het vlaggen te zijn toegenomen.
Mei “Beter veur ’t vaoderland
leven, dan er veur te starven”
Deze maand begint met brandstichting: De al maanden leegstaande woningen 13 en 15 aan
het Zuiderdiep worden door jongelui bezocht en die proberen de
boel in de fik te steken. De politie kon ze heel snel in de kraag
vatten, hun handtekeningen op
de stoffige tafel werkten daaraan
mee. Op maandag 2 mei wordt
een kolossale boom geveld, ter
hoogte van School 75. Prima getimed door de gemeente, schoolvakantie, en dus hoefden de leerkrachten de jongelui niet bij de
les te dwingen. Oh ja, Jan Darwinkel loopt een gebroken neus
op; Marjan zegt niet onvoorzichtig met Jan te zijn omgesprongen. Klopt, want een van ’n ladder naar beneden vallende collega blijkt Jan met diens schoen
een neuscorrectie te hebben aangeboden. Op 4 mei is er hectiek
en paniek aan de Hoofdkade:
Martin Harteveld wordt al heel
vroeg in de ochtend naar het Refaja gebracht: hartinfarct met tal
van levensbedreigende nevenverschijnselen. Martin herstelt snel
en voorspoedig, donderdag de
twaalfde is hij weer thuis, 10 kilo
lichter. Aan de Hoofdstraat
wordt er diezelfde dag een jongen geboren, hij krijgt de naam
Nick, Laura is de moeder, Pieter
de vader. Het is een vreugdemaand voor de voetballers, heel
wat elftallen worden kampioen,
die feestjes kan niemand in
Nieuw-Buinen en Buinerveen
zijn ontgaan. De Vrouwen van
NU, afdeling Buinerveen, vieren
op 18 mei het 75 jarig bestaan
van de koepelorganisatie, de Ne-
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derlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Op 20 mei wordt de
gemeente geholpen bij het verwijderen van de op 2 mei gevelde eik: particulier initiatief. Het
had een mooie traditie moeten
worden, de jaarlijkse culturele
avond waaraan zoveel mogelijk
lokale podiumverenigingen deelnemen; De tirannie van de liefde
slaat toe en ’n mooi initiatief
sneuvelt. Of het begin van een
drama in 3 bedrijven, voor wie
daarvoor de pen oppakt.
Juni “Poletiek en honde zörgt
dat er roezie in de wereld blif”
Op woensdag de 1ste laten 396
mensen uit Buinerveen en Nieuw
-Buinen (tot aan de Mondenweg)
weten de Europese Grondwet
niet te willen, 292 laat het onverschillig en slechts een handjevol
zegt ‘ja’. Drukte van jewelste in
en om het dorpshuis op 4 juni,
Geesje doet goede zaken bij het
bedrijfsfeestje van Fixit Borger,
mét ’n grote tent op de parkeerplaats erbij fiksen zij het wel. De
beren in een voortuin van het
Zuiderdiep zijn niet te koop, ze
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kunnen wél besteld worden en
voor een soortgenoot betaalt u
dan € 300,- (prijspeil 2005 wel
te verstaan). Op 8 juni gooit
makelaar Jager de 2^1 kap Zuiderdiep 13/15 in de verkoop, op
het huuraanbod ad € 800,- per
maand is kennelijk niemand
ingegaan. En zondag 12 juni
het NOAD volleybaltoernooi.
Terwijl op de 15de de eerste
schooltassen aan de vlaggenstokken verschijnen, zomaar
een paar felicitaties: Christel
Bekkenkamp, Jorrit Aafjes, Jelke Mulder, Nathalie Onrust,
Christoffer van Houten, Arjan
Hilbolling, enzovoorts. Dan
komen ook de schoolreisjes op
gang; Voor School 75 komen
Ameland en de Julianatoren in
beeld. School 59 gaat op ontdekkingsreis, in Dieren (bij
Arnhem) is een z.g
‘spelerij’/’uitvinderij’; Brian
vertelde honderduit over de uitvinderij waarbij vooral de verrassingen met het omgaan met
metaal, hout, draden en buizen
grote indruk op hem hebben
gemaakt. Grappig detail: de

zelf gebakken broodjes voor de
lunch vergeet hij nooit weer ! Op
25 juni is het noodweer, om
05.16 uur schampt de bliksem
een boom aan de Zuiderstraat ter
hoogte van woning Franken en
een schuur vlakbij De Tolplaats
in Drouwenermond stort gedeeltelijk in; Tot ongeveer half elf
die zaterdag blijft het onweer- en
regenachtig. Zondagavond 26-6
brandt Zuiderdiep 13/15 onverwacht uit, de speculaties zijn niet
van de (brand)lucht, onder meer
gevoed door een rondrennende
ex-bewoner die foto’s maken
probeerde te verhinderen. Op 276 is “pim” weg als gevolg van
vervanging van het schrikhek in
de Hoofdkade. 28 juni wordt er
tussen 08.30 en 16.00 uur naar de
oorzaak van de brand gezocht; 4
man sterk, ’n sjofel en twee mobiele laboratoria. OBS75 houdt
een sponsorloop in het kader van
het project ‘Gezonde voeding en
bewegen’, een dag later, 29-6,
gevolgd door een z.g. inloopavond (toepasselijke naam).
Juli
“Waachten duurt niet
laank, de tied schöt niet op”
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Deze maand begint goed, o.m.
met een geslaagde ‘heropening’
van De Viersprong, vanaf 1 juli
onder leiding van Grietje Kuik;
Het Frietje van Grietje vond gretig aftrek. In de Noorderstraat
wordt op 6 juli een nieuw
Rheetje geboren, dat zal leren
luisteren naar de naam Thijs. In
de avond van de 9de juli landt een
ballonvaarder met passagiers direct achter de tuin van de familie
Vijfschaft (Hoofdkade); Het landen liep maar net goed af, op
zich spectaculair, en verder ook
heel goed voor de sociale contacten. Op 10 juli wordt het Harry
Ossel (Zuiderdiep) wel heel duidelijk gemaakt dat hij jarig is én
50 wordt. Tien dagen later ondergaat Grietje Kamies (Hoofdkade)
hetzelfde lot; Dat fietste er wél
even in ! Tussen die verjaardagen in gingen de peuters van juf
Carina een geslaagd alternatief
schoolreisje maken; Wat kan het
dan toch mooi en spannend zijn
in onze regio. Op 22 juli wreef
menigeen zich even in de ogen
bij het zien van een Kerstman op
de fiets, de hond uitlaten met een
zweepje, vogelspotters die ’n
paard begluurden en tal van andere hallucinerende fenomenen;
Pas op als de vos de passie
preekt. Op de 23ste zit Grietje
Kuik niet langer in de put: Ze
krijgt bij het dorpshuis een nieuwe z.g. vetopvang. Eind juli is
het goed te merken dat de grote
vakantie is begonnen, het is rustig op straat en tal van huizen
verraden de afwezigheid van hun
bewoners. Er zijn ook families
die de kans grijpen om hun woning op te knappen, de stuntende
bouwmarkten spelen daar handig
op in. Met gemeentelijk transport
wordt zo hier en daar een kiepwagen met zand (zwart én geel)
aan huis gebracht. Verbetering
van de woonomgeving mág ook
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wat kosten. En met de bouwvak
in het verschiet ziet aannemer
Zweers uit Ane nog kans om
tegenover de Eikenlaan aan het
Zuiderdiep een meer dan dubbel gat te creëren. Voor ’n
melkveebedrijf uit Utrecht, en
dat nóg meer dieren in de wei
brengt dan buurman Kloosterman.

En in het kader van de z.g. aardrijkskundederby Nederland –

Augustus “Hie warkt op zien
akkerties”
Op 2 augustus lees ik in gemeentelijk gras een briefje,
“Poep voortaan voor je eigen
deur !”; Een hoogstaande gedachte voor hondjes die zowaar
lezen kunnen. Zaterdag 6 augustus hangt de driekleur aan
Hoofdkade 9, verhuiswagen
voor de deur, de NoordHollandse (West Beemster)
herkomst daarvan geeft een indicatie waar deze nieuwe bewoners van de Hoofdkade vandaan
komen. Ook in Hoofdkade 11
wordt ‘genesteld’. Lijkt ’n telg
uit de Brouwerfamilie. Allemaal welkom in ons dorp. En
dat het een bruisend dorp is,
was te zien en te horen bij een
SIVO slotfeestje aan Hoofdkade 4 (en 3). Maandag 8 augustus is de stoep voor Zuiderdiep
13/15 vrij gemaakt van troep en
puin, dat na de brand en het
daaropvolgende onderzoek daar
terecht is gekomen. Qua weer
kregen we heel veel hemelwater, iets dat gewoon moest,
want “komen de hondsdagen
met veel regen, dan gaan we
slechte tijden tegen”. De dagbladen gebruiken de z.g. komkommertijd om door te geven
dat de huisartsen fors geld tekort komen en dat de premies
voor de ziekenzorg de pan uit
zullen rijzen. De aandacht voor
de veel te vroege paddestoelen
zal ons ook niet zijn ontgaan.

Vlaanderen (in het Limburgse
Tongeren) is de conclusie: Jongeren uit plattelandsgebieden
presteren beter dan jongeren uit
de randstad. Half augustus is een
jongetje ‘voor anker’ gegaan aan
Noorderstraat 9, een boreling van
het daar onlangs aan wal gekomen jonge stel Marcel en Marjan
Boekholt; Naam is Tobias. Op 23
-8 zindert de Hoofdkade, naast
eten en drinken ook klompjesgolf
voor de bewoners van het Streekie; En wie de klomp past, trekke
hem aan, Jacob Bakker gaat met
de hoofdprijs slepen. Wie zei:
Nou breekt me de klomp !” Op
26 augustus groot feest aan
Noorderstraat 13, zoonlief van
Van Elk trouwt. En op 31-8 leest
heel de regio dat men in Buinerveen samen kan bevallen; Gelijk
goed nieuws voor het pas getrouwde koppel. Vraagt wél precieze planning.
September “Echte vrienden
bint met gien gold te betaolen”
Bij OBS75 wordt het schooljaar
begonnen met een opvolger voor
Gerard Exel, directeur: Anja van
Manen. Ze was directeur van De
Westhoek in Tweede Exloërmond. Dhr Exel is op eigen verzoek naar de school in Drouwenermond gegaan. Willy Hilbolling heeft een jubileum te vieren, 12,5 jaar oppasmoeder.
Maar andere feestjes zijn: 10 jaar
met de collectebus voor de Nierstichting op pad, enkele jaren
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den besteed aan
speeltoestellen
die buiten op de
speelplaats
moeten komen.
Als ze vandalismebestendig
zijn, dan wordt
het vast wel
wat. Jammer,
dat ik nog beroerde herinneringen heb; Die
pret heette toen
Telgentuin.

achtereen inzamelen voor het
astmafonds en het afsluiten van
een jarenlang lidmaatschap van
het bestuur van de VV Buinerveen (voetbal) supportersvereniging. Zit ’n KO’tje in. De23ste
wordt het druk in de grote zaal
van het dorpshuis, de basisschooljeugd gaat voor de prijzen
in de playbackshow. Annemiek
Vos met ‘Tinka Tijgerkind’ en
Joey met ’n Hazeslied werden
elk 1ste in hun categorie. Op 24
september is er op het schoolplein van OBS75 weer de traditionele rommelmarkt; Zoals altijd
weer een drukte van belang, en
het belang is ook een netto bedrag van bijna € 1600,- dat zogezegd aan de strijkstok is blijven
plakken. Zo in deze krant eerder
aangekondigd, zal het geld wor-

Oktober “Hie
kan graanzen
as ’n schepershond”
Hoofdstraat 18
werd in de
maanden juli,
augustus
en
september grondig onder handen genomen.
De buitenkant
kreeg ’n heldere
uitstraling,
voorts hout en hekwerk in de
verf, de Friese paarden op de
garagedeur moesten het onderspit delven. En dan, in de loop
van deze maand staat er ’n bord
‘TE KOOP’ in de voortuin. De
familie Prinsen (William, Rose
en zoontje) gaan naar Assen.
Henk de Roo en Nel Roos trouwen; Na vele en nog eens vele
jaren verloofd en verliefd gaan
ze op de 28ste hun trouw in het
gemeentehuis bevestigen. Hoewel de trouwaankondiging iets
laat doorschemeren van ‘n
“moetje”, blijkt dat we ons daar
niet zo dik over hoeven te maken. Deze maand biedt ook
voor de familie Kloosterman
(melkveebedrijf vlakbij Mondenweg) iets feestelijks; Hun
bedrijf wordt in het zonnetje

gezet vanwege de langjarige levering van hoge kwaliteit melk.
Op de 15de de ‘grote’ versie van
de playbackshow, bij de jongelui
ging de prijs naar Marlieke en
Jolien, bij de (jong) volwassenen
waren Janny, Marja, Hans en
Arie de besten. De Zuiderstraat
ligt eruit, de verbinding Buinerveen naar Exloo en Eerste en
Tweede Exloërmond wordt herbestraat. Er is nogal wat kritiek
op de teksten van de z.g. gele
borden, die hadden moeten aangeven tot waar je kon komen en
wat de alternatieven zouden zijn.
Maar om de teleurstellingen goed
te boven te komen, organiseert
NOAD (met het geld uit de ijzerhandel ?) voor energie en ontspanning bijeenkomsten voor
Body Fit. € 8,- per maand, elke
woensdagavond van 20.15u tot
21.00 uur. Het houtwerk van de
serre van het dorpshuis wordt
aangepakt, rot wordt nieuw, en
het overige houtwerk wordt door
Huiting van een laag ‘grond’ en
’n laag laak voorzien. Werkgroep
‘de Malle Molens’ presenteert
zich in deze krant met ’n eenzijdige visie op het eventuele windmolenenergieplan in onze regio;
Geen namen op de wieken, weinig windkracht en evenmin iets
om buikwind van te krijgen.
November “Hie zit good in de
zak”
Deze maand begint griezelig,
bijna 100 personen laten zich
vrijwillig en ook nog tegen betaling de rillingen over het lijf lopen; De Viersprong en de Activiteitencommissie zitten er zo
warmpjes bij, € 3,- p.p. ! De
bladbakken raken dit jaar snel
vol, hier en daar zelfs tot aan de
bovenrand. Bij het vallen van het
blad nemen de eigendomsverhoudingen toe, vals blad is (op ’n
enkele plaats) ongewenst. Bij

Dorpskrant Buinerveen
Hoornstra willen ze geen keet
meer, Wubbels mag er ’n dak op
zetten; Eerlijk, is eerlijk, het
smoelt stukken fraaier. Op 9 november komt er een hortensiasnuiver door ons gebied, in een
van de zijtuinen van de Hoofdstraat Buinerveen worden alle
uitgebloeide hortensia’s weggeknipt. De heer A.v.d. Werf uit
Emmen adviseert om de bloemschermen van de hortensia boven
twee goede ogen uit de plant te
knippen. Dus: Heb oog voor je
plant vóór die in rook opgaat.
Gelukkig dat we nog in Sinterklaas geloven; Op zaterdag de
26ste werd weer maar ‘ns duidelijk dat we de man oprecht liefhebben. Het bericht dat Stephan
de nacht onder een bouwzeil
heeft doorgebracht, wordt voor
kennisgeving aangenomen; Ook
het politierapport meldt niets
meer dan die feitelijke constatering over de jonge inwoner van
Nieuw-Buinen. Op 26-11 wordt
duidelijk dat elk huisje z’n kruisje heeft, wordt toch ’n vrolijk
stuk genoemd, en voor ‘volle
bak’ vertoond in de zaal van de
‘Viersprong’. Zo zal elke straat
of buurt ook wel wat hebben,
blijven ‘schoakelen’ is dan wel
zo wijs.
December “Ze bouwt niet op
bros ies”
Maandagochtend 5 december
rond 09.15 uur schrikken we op
van een racende politiebus, verlicht door blauwe zwaailampjes
en ’n hele hoop sirenekabaal;
Zwarte Pieten worden in het kader van hun scholenbezoek ter
plekke afgeleverd. Wiens pet
past wie ? Met de natuur in de
Noorderstraat gaat het goed, immers 4 ransuilen hebben ergens
in de bomenrij ’n veilige plek
gevonden, achter de camping
hebben nog eens 4 uilen een
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thuisbasis gevonden. Aanwonenden hebben de muizenklemmen even buiten werking. De
bouw van melkveebedrijf Van
der Aa (Zuiderdiep) ligt op
schema, bij diens collega
Kloosterman wordt met dubbele snelheid een woning in het (=
zijn) weiland neergezet. De
Kerst gaat gelijk op met acties
voor z.g. goede doelen; De Méraskabouters hebben het op ’n
akkoordje gegooid met bakker
Timmer, hier worden natuurlijk
zoete broodjes gebakken: ’n
paar honderd €’s te besteden
aan de toiletgroep en het keukentje. Het verlanglijstje van de
kabouters rechtvaardigt om met
bakker Timmer eind 2006 nóg
‘ns langs te komen. Meitje Ottens heeft 15 Euro’s gewonnen
in de Borger-Sintpuzzel, te besteden bij Borgerder winkeliers,
met groeten van De Nieuwsbode en de gelukwensen van De
Dorpskrant. Ons gebied ligt
goed voor wat betreft wonen,
immers Prinsen, Moes en De la
Porte hebben in no time hun
pand van ‘verkocht’ kunnen
voorzien. Dinsdag 27 december
brand aan het Noorderdiep:
Loos alarm, zo blijkt na ‘van
horen zeggen’. De penningmeester van de oudervereniging
OBS75 maakt de balans op
v.w.b. inkomsten uit oudpapier:
Ongeveer € 1300,-, en dat is
voor 24 uur ophalen toch ’n

opbrengst van ruim € 50,- per
uur. Wie helpt in 2006 óók mee ?
De vorst is er ook weer, sneeuwpret alom zo net na de Kerstdagen. Tinus ‘Fietsen’ is verhuisd
naar het Noorderdiep 10; Onderhoud van ros en haardos nu mogelijk binnen 60 meter ! Op de
laatste dag van 2005 volop carbidschieten, en de net zo traditionele als illegale fik nabij de viersprong was er al heel vroeg in de
avond.
Ter afsluiting
Zo gezegd “In spreekwoorden
ligt de wiesheid van het volk”,
maar doorgaans toch met een
knipoog naar de werkelijkheid
van alledag. Want al “is het hum
niet van een vrömde angeboren”
het evenbeeld van zijn vader zal
hij vast niet worden. En ook zij
die “het bekkie niet op de beddeplaank hef laoten liggen” zal
soms ook ingetogen zijn en passen voor het laatste woord. En
wie van ons zal met een doorgeladen pistool op de borst durven
volhouden dat “Aolden moot
eerd worden, jongen mot leerd
worden” ? Waarmee gezegd of
gevraagd “Wat is wijsheid ?” En
dat geldt zo ook voor het jaaroverzicht 2005, immers een andere samensteller dan ondergetekende leest, kijkt en schrijft tóch
anders !

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

Martin Snapper

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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KOLONIE BUINERVEEN
Nog steeds staan de woningen te koop, dit is ook te bekijken
op http://www.nijhuis.nl/verkoop/verkoopprojecten/drenthe/
Hier is alle informatiete vinden, ondermeer wat de woningen
kosten, en welke opties mogelijk zijn. Er is nog niets bekend
over een nieuwe aanpak. Het lijkt mij duidelijk dat de verkoop niet verloopt als verwacht, tenminste zoals Nijhuis had
verwacht.
Bram van Buuren

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

Maart-april:
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

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

Dorpskrant Buinerveen
Berend Kruit van Noorderstraat
10 te Buinerveen zorgt reeds vele
jaren als klokkensteller (niet te
verwarren met klokkenluider),
dat de zomertijd en wintertijd
nauwkeurig ingesteld wordt.
Lopend komt hij dan met een
ladder naar het Dorpshuis ’’ De
Viersprong ’’ waar de klok zich
bevindt. Bijgaande foto is gemaakt toen Berend eind oktober
2005 de zomertijd weer veranderde in de wintertijd. Omstreeks
de jaarwisseling moest Berend
extra opdraven wegens een
stroomstoring in het Dorpshuis,
waar de kerstboom debet aan
was. Berend zette de klok weer
bij de tijd en laten we hopen dat
Berend dit nog lang mag blijven
doen.
Reind Middel.
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Berend houdt Buinerveen bij de tijd

Van de bestuurstafel
De nieuwjaarsreceptie van zaterdag 7 januari is weer achter de
rug en we kunnen tevreden terugkijken op het verloop van de
receptie. De playbackwinnaars
hebben nog eens hun winnende
song ten gehore kunnen brengen
en voor de kinderen was er een
suikerspin. Het Veenkoar liet de
aanwezigen horen waartoe ze
inmiddels in staat zijn (!) en het
geluid was perfect geregeld door
Kasper Peper. Kortom een geslaagde nieuwjaarsreceptie. De
opkomst viel mee. Het bestuur
denkt wel na over de aanpak van
de nieuwjaarsreceptie voor het
volgende jaar. Heeft u suggesties
dan zijn die altijd welkom.
Het afgelopen jaar is er relatief
veel onderhoud verricht aan het
dorpshuis, een gedeelte mede
met hulp van de gemeente en een
gedeelte op eigen kracht met
hulp van inwoners. Zo is de zuid-

zijde in opdracht van de gemeente opgeknapt en dat was
ook hard nodig. Met name de
serre was dringend aan een onderhoudsbeurt toe. Er is veel rot
en slecht hout weggekapt maar
het resultaat mag er zijn en hopelijk gaat dat gedeelte van het
dorpshuis weer een aantal jaren
mee. Een gedeelte van het rioolsysteem en met name de
vetafscheider is door het bestuur zelf vernieuwd waarbij
wij hulp hebben gekregen van
diverse zijden. Het laatste wat
daar nu nog aan moet gebeuren
is de bestrating rond de put.
Het bestuur is wel al weer bezig
met de organisatie van de jaarvergadering op 20 maart aanstaande om 20.00 uur in het
dorpshuis. Zet deze datum in
uw agenda. We hopen dat er
veel inwoners zullen komen
naar de jaarvergadering en ook

veel bestuursleden van de verenigingen. Vooral omdat er een belangrijk punt op de agenda staat
namelijk de invoer van zaalhuur
voor het gebruik van de achterzaal. De oorzaak is natuurlijk de
stijgende prijzen voor energie.
Ook de vergunningverlening van
een paasvuur komend voorjaar
heeft onze aandacht. Omdat wij
vinden dat dit een activiteit is die
meer bij het plaatselijk belang
hoort dan bij het dorpshuis is besloten daarover in overleg te
gaan met plaatselijk belang.
Maar wel met de bedoeling dat er
een paasvuur mag worden gehouden uiteraard.
Nu het bestuur is uitgebreid met
twee mensen (Ap Poelman en
Betsy Martens) is het bestuur
weer voltallig. Had u zich ook
willen aanmelden als bestuurslid
dan moet u nu even wachten.
Gerbrand Plat
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Verder met weidevogelbescherming, ondanks rampjaar 2005
Stichting Weidevogelbescherming De Monden heeft in
2005 voor het eerst in haar 9 jarig bestaan meegemaakt dat verlies van legsels door roofdieren
(predatie) hoger lag dan het aantal nesten dat uitkwam. In de jaren negentig lag het verlies door
predatie nog op een aanvaardbaar
niveau van 20%. Na het mkz-jaar
schommelde dat mede door een
beperkte ontheffing die werd verkregen zo tussen de 35 en 40
procent. Het afgelopen seizoen
werd door onwil bij de provincie
en de halfslachtige houding van
de faunabeheereenheid geen ontheffing verkregen. Dat heeft zich
vertaald in een toename van de
predatie naar 53%. Het uitkomstpercentage slonk naar een schamele 36%. Zowel boeren, vrijwilligers als stichtingsbestuur
vroegen zich af of het nog wel
zin heeft om door te gaan. Ook
bij andere vrijwilligersgroepen in
Drenthe zien wij de motivatie
afnemen en sommigen zijn al
zover dat ze gelaten zeggen
"weidevogelbescherming is een
aflopende zaak".
Onze stichting heeft dankzij extra vrijwilligers en de inzet van
gps en walkie-talkies het areaal
in 2005 met 2200 ha kunnen uitbreiden tot 5650 ha. Het aantal

gevonden nesten (453) nam
desondanks niet toe hetgeen
betekent dat de weidevogelstand weer verder is achteruitg e ga a n . Z o w e l N i e u w Weerdinge als 1e Exloermond
vormen een gunstige uitzondering op het algemene beeld met
predatiecijfers beneden de 20%.
Daar staat tegenover dat er ook
gebieden zijn waar de predatie
rond de 70% ligt. Voornaamste
predatoren van legsels in ons
gebied zijn vos, steenmarter en
kraaiachtigen (kraai, kouw en
meeuw). De nieuwe flora- en
faunawet is er mede debet aan
dat de weidevogels in het
nauw komen. In Den Haag
worden door minister Veerman
inmiddels de eerste terugtrekkende bewegingen gemaakt
maar dat gaat zo traag dat daarvan op korte termijn geen verbetering is te verwachten. Vanuit de 2e Kamer kregen wij in
ieder geval een bemoedigende
reactie op onze brandbrief.
Onze aanvraag voor een ontheffing om vossen te mogen bejagen in ons weidevogelgebied
werd op 22 oktober 2005 door
het flora- en faunateam van de
provincie gehonoreerd. De vergunning loopt tot 1 maart 2006
en heeft betrekking op een ruim

15000 ha groot gebied tussen
Gasselternijveen en NieuwWeerdinge. Wij hopen daarmee
de vossenstand een gevoelige
slag toe te brengen. Wij houden het komend seizoen de predatiecijfers in ieder geval nauwlettend in de gaten. Op 16 maart
houden wij onze startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen.
Alle vrijwilligers nemen dan
weer hun vergunningen, apparatuur en materialen in ontvangst.
Verder wordt er een videofilm
over patrijzen vertoond. Ook
worden de eerste ervaringen met
de bescherming van kerkuilen
gedeeld. Heeft u belangstelling
voor dit werk meld u zich dan
even aan bij het secretariaat op
0599-212010. Degenen die zich
voor 1 maart aanmelden krijgen
een gratis cursus weidevogelbescherming.
Henk Bulder
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NIEUWS van de NBvP, Vrouwen van Nu;
afdeling Buinerveen
Onze kerstavond op 15 december
was een gezellig samenzijn. Mevrouw Kalsma uit Borger vertelde mooie verhalen en leuke
anekdotes op een voor haar kenmerkende persoonlijke en humorvolle manier. Tevens konden
we genieten van het “Veenkaor”
dat kerstliedjes voor ons zong,
die speciaal voor ons en voor
OBS 75 ingestudeerd waren.
Onze jaarvergadering is gehouden op woensdag 18 januari.
Op dit moment zijn er 41 leden,
terwijl we vorig jaar nog 35 hadden. Een behoorlijke groei dus,
waar we heel blij mee zijn. In
1932 is onze vereniging opgericht met 20 leden en is zelfs
doorgegroeid tot 100 leden. Wie
weet komen we ooit nog weer
zover.
Thea v.d. Teems is herkozen als

bestuurslid (secretaresse).
Voorzitter is Roelien Haikens,
penningmeester Geesje Middeljans, vice-voorzitter Hendrien
Plat en bestuurslid Bertha
Kloosterman.
Willy Windt uit Buinerveen
vertelde over het ontstaan van
haar camping De Paardetange
aan de Noorderstraat. In 1995
is ze hier mee gestart en op dit
moment heeft ze 48 plaatsen.
Tegenwoordig is het al behoorlijk volgeboekt, mede door
mond-op-mond reclame en internet. Ook hebben ze 3 verhuurcaravans. Het is een camping voor iedereen van jong tot
oud.
Willy heeft de prijs
“Oostermoer Haas” gewonnen
voor het doorzettingsvermogen
voor het opzetten van een camping in veenkoloniaal gebied.

Ook heeft ze zitting in het Toeristisch Platform bestuur.
Onze museumgroep is ook weer
op stap geweest. En wel naar het
Hunebedcentrum in Borger.
Donderdagmiddag 23 februari
gaan we naar het Knipselmuseum in Westerbork.
Omdat we met een groep gaan
kunnen we ons een gids veroorloven en meestal hoor je dan
meer, dan dat je gewoon een
museum bezoekt.
Kijk ook eens op de site:
ww.vrouwenpleindrenthe.nl
Hier kun je onder vrouwenorganisaties en onder zoek per gemeente onze afdeling ook vinden.
Volgende bijeenkomst is gepland
op
woensdag 22 februari.
Fre Schreiber gaat ons Groninger
verhalen vertellen en leest voor
uit eigen werk.
Daarna op woensdag 15 maart is
er een avond met als thema Waken over uw gezondheid.
Dit zal gaan over hart en bloedvaten.

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697

Op 25 april is er een gezamenlijke avond met de afdeling Nieuw
Buinen in ’t Aailand.
De heer Landman uit Emmen zal
een lezing houden over het Noorderdierenpark.

Onze avonden vinden plaats in
de grote zaal van dorpshuis De
Viersprong.
Aanvang 19.45 uur.
Ina Habing
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VER. PLAATSELIJK BELANG BUINERVEEN / NW.BUINEN tot KERKLAAN.
Uitnodiging voor alle inwoners van Buinerveen en Nw.Buinen tot Kerklaan
voor het bijwonen van onze JAARVERGADERING 14 MAART a.s. 20.00u. in
Dorpshuis ‘ Viersprong’ te Buinerveen.
1/ Opening
2/ Notulen van 24-03-2004
3/ Ingekomen stukken.
4/ Jaarverslag over 2005
5/ Verslag kascontrole.
6/ Jaarverslag v/d penningmeester.
7/ Benoeming kascontrole voor 2007
8/ Bestuursverkiezing;
Aftredend: Dhr. Martin Snapper ( herkiesbaar)
Dhr. Jan Haikens
( herkiesbaar)
Mw. Inge Brouwer
( herkiesbaar)
Dhr. Gert Springer (niet herkiesbaar)
9/ Benoeming bode.
10/ Spreker deze avond  wijkagent dhr. Henk Kuipers
12/ Rondvraag.
13/ Sluiting.
N.B: Op de jaarvergadering kunt u vanzelfsprekend lid worden van onze vereniging.

UIT DE JAARVERGADERING 2005 VAN PLAATSELIJK BELANG
BUINERVEEN / NIEUW BUINEN tot KERKLAAN
Jaarlijks organiseert de vereniging Plaatselijk Belang Buinerveen / Nieuw Buinen tot Kerklaan voor haar leden een Algemene Vergadering. In 2005 was
dit op 24 maart in het Dorpshuis
‘De Viersprong’. Hier volgt een
samenvatting van de vergadering;
Met een hartelijk welkom aan de
vele aanwezige, opent de voorzitter Jan Haikens de vergadering. Een bijzonder welkom aan
dhr.Peter Bennema, projectleider
van LOFAR, en zijn assistente.
Traditie getrouw zijn de 2 kopjes
koffie voor rekening van
Pl.Belang.
Een verslag over de vergadering
van 2004 was ook reeds te lezen
in de Dorpskrant, en gaf voor de

leden voldoende informatie. Er
waren geen vragen of opmerkingen hierover, dus werden de
notulen vastgesteld en getekend
voor goedkeuring door de voorzitter.
Er waren geen ingekomen stukken, zodat punt 4  het Jaarverslag 2004 werd voorgelezen
door de secretaresse.
Aandachtspunten daarin waren: Op
15 mei een vlaggenmast geplaatst bij het Dorpshuis (deze
was aangeboden door
Pl.Belang); / Aanwezig op de
inspraakavond van ‘Kern &
Kader’ in de Splitting; / In september hebben we een ledenwerfactie gehouden, wat ons
107 nieuwe leden heeft opgeleverd; / In het uitbreidingsgebied
Buinerveen hebben wij een pas-

sende straatnaam voorgesteld en
deze ingeleverd bij de gemeente.
De gemeente heeft ons later bericht dat ons voorstel van de
straatnaam ZUIDONDER is aangenomen. Hier waren wij als
Pl.Belang zeer blij mee.
Het volgende punt was de kascontrole. De heren Bos en Smit
merkten op dat er behoorlijk was
ingeteerd aan kastegoed.
Ze
kwamen dan ook met het voorstel voor contributie verhoging.
Met bijval van andere leden in de
zaal die beweerden dat er in de
afgelopen ±25jaar geen verhoging van contributie was geweest. De voorzitter haakte hierop in dat er in 2006 zeker wel
een verhoging van de contributie
komt, welk bedrag dat wordt zal
in de jaarvergadering van 2006
bekend gemaakt worden. Willen

Dorpskrant Buinerveen
wij meer activiteiten / verbeteringen / veranderingen / aanpassingen / veiligheid / en nog meer te
bedenken, in de komende jaren
in ons woongebied realiseren,
dan is er gewoon meer geld nodig.
Bij het verslag van de penningmeester kwam naar voren, dat er
in 2004 aan (èèn)malige kosten
waren  de vlaggenmast bij het
Dorpshuis en een spandoek voor
de 19e Eeuwse markt
Ons eindsaldo was € 546,96. De
bemanning van de kascontrole
wordt als volgt: dhr. Smit blijft,
met als 2e man dhr.Leo Teems,
en als reserve is dhr. Wim Bruil.
Vervolgens komen de (her)
benoemingen in het bestuur aan
de beurt. Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr.Sjoerd Zandstra
en Mw.Carina Sturing. Zij worden met een hartelijk dankwoord
en bloemen en cadeaubon toegesproken door de voorzitter.
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Mw.Marijke Koop is eveneens
aftredend maar stelt zich herkiesbaar, en neemt de komende
3 jaar weer de functie van secretaresse van harte aan.
Mw.Tineke Roest heeft zich
aangemeld om deel uit maken
van ons bestuur, dit wordt met
algehele stemmen aangenomen.
De contributie wordt evenals
andere jaren wederom opgehaald door de fam.Weggemans.
Bij punt 10 op de agenda staat
vermeld dat dhr.Peter Bennema
ons uitleg gaat geven over
LOFAR. Wat is / doet / gebeurt er / waar is LOFAR?
Hierover heeft dhr. Bennema
ons met beelden en tekst uitgebreid verteld. Uiteraard konden
de aanwezige ook vragen stellen.
In lokale kranten en op de uitnodiging voor deze jaarvergadering stond al een uitleg over
LOFAR. We zijn dan ook blij

Vrijwilliger gezocht: Tuinman/vrouw
Peuterspeelzaal de Meraskabouters in Buinerveen, is op zoek
naar iemand die onze speelplaats
wil verzorgen.(grasmaaien, bloemenperkje onderhouden, blad
harken) Zodat onze peuters als
het weer het toelaat, lekker buiten kunnen spelen.
Heeft u interesse, neem dan con-

SIVO-dansfestival
Gastgezinnen gezocht
voor SIVO.
SIVO kan altijd extra gastgezinnen gebruiken. Dus wilt u ook
eens een onvergetelijke week en
kennismaken met een andere cultuur, aarzel dan niet om gastgezin van SIVO te worden.

tact op met de peuterspeelzaal
Wij zijn hier van ma. t/m do.
tussen 8.45 en 11.15 te bereiken op tel: 0599 212885.
We hopen op een reactie.
Met vriendelijke groeten,
Leidsters en ouderraad.

Neem contact op met de commissie Huisvesting: 0591513017 (fam. Eefting, Odoorn)
Woont u in het verspreidinggebied van de Dorpskrant, dan
kunt u ook contact opnemen
met Roel Stuut (tel 614884), of
Bram van Buuren (tel 211918)

dat er veel respons van de aanwezige leden vanavond was voor
dit onderwerp.
Via de rondvraag slopen we naar
het einde van de vergadering. In
de rondvraag gaat het o.a. over:
Het strooibeleid van de gemeente
op b.v. Noorderdiep; De brievenbus bij het Dorpshuis; 30km.
zone; het bankje op de kop van
de Buinerstraat.
Tenslotte dankt de voorzitter de
aanwezige voor hun komst en
inbreng deze avond.
Dhr.Bennema en zijn assistente
worden ook heel hartelijk bedankt voor hun uitleg en moeite
om ons iets meer wegwijs te maken in het LOFAR.
Door iedereen wel thuis te wensen sluit de voorzitter de vergadering als gesloten.
Namens het bestuur van
PL.Belang, Marijke Koop, secr.
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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Zondag’s keuken tot 20.30 uur
geopend.
(M.u.v. reserveringen)

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

Zij informeren u graag
over de mogelijkheden
Ook logo’s kunnen ingevoegd, gescand of gemaakt
worden.

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

Dorpskrant Buinerveen

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

Op deze foto is de Buinerstraat te zien Ook is het kanaal dat naar Buinen loopt duidelijk zichtbaar.

Op deze foto staat de openbare lagere school 75 naast het meestershuis. Dit geheel valt net binnen de grens
van Nieuw Buinen. Vroeger stond er een school op de Zuiderstraat in Buinerveen.
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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 20 maart 2006 om 20.00 uur
Agenda voor de jaarvergadering

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

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Activiteitencommissie en dorpskrant
Zaalhuur
Punten van verenigingen/rondvraag
Sluiting
Secretaris G. Plat

Nieuwsflits OBS 75
Hoewel het alweer achter ons ligt
en het nieuwe jaar weer ruim een
maand oud is, toch even een terugblik op de kerstviering, dat
weer gezellig
en smakelijk
is verlopen.
Op het plein
was het
eveneens
sfeervol, mede dankzij
het Veenkoor, dat
weer mooie
liederen ten
gehore
bracht.
Het plein
stond rond

half zeven ook gezellig vol met
ouders die zich tegoed konden
doen aan Glúhwein en oliebollen, terwijl ze wachtten tot hun

kind(eren) uitgegeten en uitgezongen waren.
Dan nog een update van de batterijen inzamelingston. De laatste
stand is 378 punten. De school
kan zelf bepalen
wat ze daarvoor wil
aanschaffen, al naar
gelang het aantal
punten. Doorsparen
kan altijd. Meer
punten levert natuurlijk meer op.
Ook lege cartidges
kan men op school
inleveren.
Namens de Ouderraad
Marja van der
Scheer

Dorpskrant Buinerveen
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Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

Pagina 22

Dorpskrant Buinerveen

Voorwerp
herkend ?

In het decembernummer (2005)
van dit blad is al verteld dat de
metalen waaier met de vierkante
gaten een aardappelmeter is. De
meter met tal van standaardmaten werd ondermeer bij veilingen gebruikt om steekproefsgewijs de grootte van de aangeboden aardappelen vast te stellen.
De assistent van de veilingmeester pakte een paar piepers uit de
zak of mand, haalde die door het
kleinst mogelijke vierkant en
plakte vervolgens het resultaat
van zijn meting op de veilingverpakking. De kandidaat koper
mocht er dan vanuit gaan dat
alle aardappelen van die partij
ongeveer van het aangegeven
formaat waren. En alle waar
naar z’n geld: Grote piepers,
grote prijzen, kleine piepers
brachten doorgaans wat minder
op.
Gelet op de enkele reacties die
bij de redactie en bij de verteller
van het verhaal zijn binnengekomen, was het ook niet zo’n heel
moeilijke opgave. De meesten
zaten direct goed met de aardappelmeter, ’n enkeling zat bij benadering op het goede spoor:
Met iets meten, of iets afgemeten uittekenen, mag je best tot de
goede inzenders gerekend worden. Petje af.

Dan krijgt de redactie een ander voorwerp voor deze rubriek aangeboden: Zie bijgaande foto. En weer mag u de redactie laten weten wat u er in
ziet, waarvoor het werd/wordt
gebruikt en of het een typisch

artikel is van deze streek. Uw
mening mag weer naar de
hoofdredacteur van De Dorpskrant Buinerveen. En met ’n
knipoog naar KPN, laat ‘ns wat
van je horen !
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
Gevonden voorwerp:
Trouw – of verlovingsring
met inscriptie
“Angela” 06-01-2004

Zaalvoetbaltoernooi in de Splitting:
Op zondag 8 januari nam een zaalselectie van het 3e elftal deel aan
het veteranentoernooi georganiseerd door de voetbalvereniging
Nieuw-Buinen. Dit toernooi werd, zoals gebruikelijk, gehouden in de
Splitting. De deelnemende teams waren Nieuw-Buinen 1 t/m 3, Annen, Zuidbroek en Emmen.
Ook op de planken vloer van de Splitting werd de succesvolle weg
van het 3e vervolgd. Na 6 overwinningen op een rij werd duidelijk
wie deze keer met de 1e prijs naar huis ging. Terwijl er nog 4 wedstrijden moesten worden gespeeld zat het 3e al met hun eerste consumptie aan de bar…..Ook sneu voor de rest maar het leven is soms
genadeloos hard.

Uitslagen zaalvoetbaltoernooi in de Splitting
Nieuw Buinen 1
Nieuw Buinen 2
Nieuw Buinen 3
Nieuw Buinen 1
Emmen av
ZNC
Annen
Emmen av
Nieuw Buinen 3
Buinerveen 3
Buinerveen 3
Nieuw Buinen 2
ZNC
Nieuw Buinen 3
Nieuw Buinen 1
Buinerveen 3
Emmen av
Annen
Nieuw Buinen 2
Nieuw Buinen 1
Nieuw Buinen 2

Buinerveen 3
Emmen av
ZNC
Nieuw Buinen 2
Annen
Buinerveen 3
Nieuw Buinen 3
ZNC
Nieuw Buinen 1
Annen
Emmen av
Nieuw Buinen 3
Nieuw Buinen 1
Buinerveen 3
Annen
Nieuw Buinen 2
Nieuw Buinen 3
ZNC
Annen
Emmen av
ZNC

Voor het actuele nieuws

http://www.buinerveen.nl.nu

1–3
2–2
3–2
2–2
3–1
0–3
1–3
0–2
1–2
4–1
6–0
1–0
2–1
1–5
2–0
3–1
6–1
0–2
3–1
1–4
0–4

Eindstand:
1e plaats: Buinerveen 3

18 punten

2e plaats:ZNC

12 punten

3e plaats:Emmen av

10 punten

4e plaats:Nieuw Buinen 2

8 punten

5e plaats:Nieuw Buinen 1

7 punten

6e plaats:Nieuw Buinen 3

6 punten

7e plaats:Annen

0 punten
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DEBUTANTEN ZAALVOETBALTOERNOOI
In de kerstvakantie wordt er traditiegetrouw een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor basisschoolkinderen in “De Splitting”.
Dit jaar was voor het eerst
School 59 ook met een team vertegenwoordigd. Negen enthousiaste jongens en meisjes hadden
zich opgegeven. Onder de bezielende leiding van Gert Springer
en Geert Hulshof heeft het team
een paar keer geoefend.
Op woensdag 4 januari konden
de kinderen hun sportieve prestaties laten zien. Zeven wedstrijdjes van tien minuten werden er
gespeeld. De onervaren voetballers gingen er flink tegenaan en
al snel werden er hier en daar
enkele zweetdruppels gesignaleerd. Maar de tegenstanders
lieten zich niet op hun kop zitten.
Door veel oefenen en nog meer
ervaring hadden die helaas weinig moeite om de keeper van
School 59 te passeren.

Carbid schieten
Op zaterdagmiddag 31 december
2000 was er weer het carbid
schieten op het terrein van de
voetbalvereniging. Het weer op
deze middag was grijs en met
een laagje sneeuw was het een
echte winterdag. Het carbid
schieten vond plaats midden op
het hoofdveld. Hier had men een
tweetal grote vaten neer gezet,
een aanhangwagen en nog wat
hulpmiddelen. Op beide vaten
was een soort schoorsteentje geplaatst waar precies een zwaar
blok hout in paste. Nadat men
een emmer met carbid in het vat
had geplaatst werd het blok hout
in de schoorsteen getimmerd.

Na zeven wedstrijden was in
ieder geval het publiek op de
hand van het team van School
59. Er werd hard geroepen en
gejoeld om de bal in ieder geval
één keer over de lijn van het
doel van de tegenstander te
krijgen, wat helaas niet lukte.
Vervolgens behoefde men de
boel nog even te ontsteken. En
dan na luttele seconden was er
een enorme knal en vloog en
het blok hout tientallen meters
de lucht in. Tijdens al dit ge-

Na afloop van het toernooi konden de kinderen terugkijken op
een mooi resultaat: veel plezier
gehad, sportief gespeeld en als
eerste geëindigd. (van onderen)
Pauline Bokhorst
knal kon met in de kantine van
de voetbalvereniging het een en
ander nuttigen. Al met al, is deze
jaarlijks terugkerende middag,
een geslaagde middag geworden.
Geert Hilbolling

Dorpskrant Buinerveen
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Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Er doen 26 damesteams en 22 herenteams aan deze kompetitie mee. Zoals andere jaren doet Noad hier ook weer aan mee.
Doordat Noad vorig jaar in de middenmoot is geëindigd spelen ze dit seizoen ook weer in de B-poule.
Uitslagen:
19-9-2005
3-10-2005
17-10-2005
24-10-2005
7-11-2005
12-12-2005
19-12-2005
23-01-2006

Mussel 1 – NOAD
DEKO – NOAD
TSV – NOAD
Tyfoon 2 – NOAD
NOAD – 1e Exloermond
Lange End 1 – NOAD
NOAD - Lange End 2
NOAD - Mussel 1

3–0
3–0
2–1
2–1
1–2
2–1
1–2
0–3

setstanden
setstanden
setstanden
setstanden
setstanden
setstanden
setstanden
setstanden

25 – 16
25 – 17
25 – 20
20 – 25
8 – 25
25 – 15
18 – 25
17 – 25

25 – 10
25 – 22
25 – 20
25 – 16
16 – 25
25 – 17
16 – 25
14 – 25

25 – 22
19 – 16
12 – 22
22 – 15
25 – 22
22 – 25
24 – 22
13 – 25

Standen per 30-01-2006 competitie 2005 / 2006
Team
Mussel 1
DEKO
1e Exloermond
TSV
Lange End 1
Tyfoon 2
Lange End 2
NOAD

Wedstrijden
8
8
9
8
9
9
9
8

Punten voor
21
17
19
15
10
9
6
5

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

Ook aan huis verkoop

Punten tegen
3
7
8
9
17
18
21
19
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Schaatsnieuws
Keichie bakken
In het weekend 28/29 januari
was er weer voldoende ijs om
van de ijsbaan gebruik te kunnen
maken. Op zondagmorgen was er
dan ook weer het `keichie bakken´ georganiseerd. Aan het spel
namen zo´n 25 personen deel. Zij
werden in een 4 tal groepjes verdeeld. Het is dan de bedoeling
om met een kei of steen een paaltje te raken met muntgeld er op.
Nadat ik mij het spel had laten
uitleggen begreep ik het spel.
Toch bespeurde ik later dat men
af en toe niet exact wist hoe het
spel gespeeld moest worden.
Binnen elk groepje wist men
toch tot overeenstemming te komen over de te hanteren spelregels, zodat men er toch een gezellige morgen van heeft kunnen
maken.
Voor de officiële spelregels heb
ik op internet gezocht naar het
spel.
Op de site van het Veenkoloniaal
museum heb ik de spelregels gevonden van ´Kaaibakken´.

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK

G. Hilbolling

Denkt U ook aan de opdagen op de ijsbaan de Smelt in Assen.
Hier kunnen leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart van
dit jaar gratis schaatsen.
De laatste datum is 4 maart 2006 van 17.00 – 19.00 uur.
Bestuur schaatsvereniging Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen
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Spelregels Kaaibakken
De belangrijkste regels geldend in competitieverband
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

De grenzen van het speelveld worden bij het begin van het spel aangegeven.
De gooi volgorde wordt bepaald door vanaf de kaai (of blok) naar de meet te gooien. Wie het dichtst
bij de meet ligt begint. Deze volgorde geldt voor drie achtereenvolgende spelen (3 spelen = 1 set).
Echter bij spel 2 gooit no 2 het eerst en bij spel 3 no 3. Wie over de meet gooit is het laatst.
De kaai wordt steeds op de zelfde plaats gezet, 20 meter vanaf de meet.
Per deelnemer wordt er één muntstuk op de kaai gelegd met de muntzijde naar boven . (max . 6 of 7
deelnemers per groep)
Er wordt onderhands geworpen vanaf de meet naar de kaai met het doel de kaai omver te gooien en
zoveel mogelijk de kopkant van de munten boven te krijgen (kop of munt)
Vallen er munten op de grond, maar de kaai zelf valt niet, dan is de kaai niet geraakt. De munten worden weer op de kaai gelegd en de volgende speler mag.
Wordt de kaai wel omver geworpen dan zijn de 'koppen' voor de speler. De ' munten' worden weer opgelegd. Deze speler moet nu eerst een medespelers proberen te 'doden'. Lukt dit, dan mag hij/zij nog
een speler 'doden' of weer de kaai omgooien. Dus nooit 2 x achterelkaar de kaai raken.
kaai--steen--kaai--steen--steen is goed, maar kaai--kaai--steen is fout)
De beurt is voorbij als er alleen maar 'munten met de 'muntkant' boven liggen, of als de speler de ander
niet raakt (doodt).
Naar eigen inzicht kan hij/zij dus een of meerdere 'doden' en / of weer de kaai proberen
te raken, behalve wanneer hij/zij schothouder is. (zie 13)
Strategisch gooien mag; men hoeft niet persé direct naar de kaai te gooien, maar de steen
moet zichtbaar zijn binnen de grenzen van het speelveld .Men mag ook direct een medestander doden.
Als de werpsteen over de grens gaat dan moet deze op de grens van het speelveld terug gelegd worden.
Het raken van een steen van de tegenspeler moet minstens door twee spelers
geconstateerd zijn.
In één worp kan slechts één steen of de kaai geraakt worden.
De speler die de kaai 'leeg' maakt (laatste munt met kop boven er af)) is schothouder.
Hij/zij blijft op de plaats liggen en de overige spelers doen nog één worp op de schothouder. (naworp)
Wie mis gooit is uit. Wordt de schothouder geraakt dan is treffende speler de nieuwe schothouder en
mag een volgende speler een schot wagen, als er tenminste nog spelers over zijn. Anders is de laatst
overgeblevene de winnaar.
Het volgende spel (van 3 sets ) kan beginnen.
In competitieverband worden 2 of 3 spelen van 3 sets gespeeld en een finale van 3 sets. Aan deze finale doen bijv. 3 spelers mee die de meeste punten per groep haalden.
(Er is van te voren afgesproken hoeveel sets er
gespeeld worden, of er nog een halve finale wordt
gespeeld en hoeveel spelers aan de (halve) finale
meedoen). Het aantal winstpunten voor de finale
= aantal deelnemers + 1)
Kampioen is degene die in de finaleset de meeste
punten haalt.

bron internet W.Dussel Veendam
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Schietnieuws uit Buinerveen

S.V.”de Veenschutters”
Hieronder treft u de data voor 2006 aan:
24 februari
10 maart
24 maart
Aanvang: telkens om 20.00 uur
7 april
Waar: in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong
21 april
De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur)
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni
Algemene informatie
Het lidmaatschap voor geheel 2006,
dus van januari tot en met december, bedraagt
De wedstrijdkosten, incl. kaarten
en kogeltjes voor geheel 2006, bedraagt:
Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten:

€ 20,-€ 10,-€ 0,15

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer op uw komst rekenen.
Wubbe Kamies

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Prins Bernardlaan 25
9521 CA Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Gsm: 06 55948238
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Uw Gemeenteraad: dinsdag 7 maart a.s. !
In lijn met alle voorgaande verkiezingen voor de gemeenteraad
probeer ik de ontvangers van onze dorpskrant weer iets door te
geven van de plannen van de partijen in Borger-Odoorn. Daarbij
gaat het om z.g. speerpunten, wat
zij voor onze burgers willen betekenen en hoe we alle gemeentelijke activiteiten met elkaar
moeten gaan betalen.
Eerst ’n paar bijzonderheden.
Eén: GroenLinks doet voor het
eerst mee. Twéé: Dit keer zijn de
verkiezingen op een dinsdag, dat
was altijd op ’n woensdag. Heeft
te maken met het feit dat de
woensdag een (Protestantse)
feestdag is, Biddag voor het Gewas. Drie: U krijgt geen oproepkaart voor één stembureau, u
krijgt ’n stempas waarmee het
mogelijk is om waar dan ook in
deze gemeente een stembureau
van eigen keuze te bezoeken.
In volgorde van de lijstnummers
van de partijen (dus van grootst
naar kleinst) geef ik de speerpunten door, of zo u wilt accenten,
zaken die de grootste aandacht
bij die of deze partij opeisen.
De PvdA kiest vóór alles voor de
thema’s welzijn, werk en wonen.
Dat betekent investeren in de
zorg, welzijn, veiligheid en onderwijs, voortgaan met het beginsel van de zwaarste lasten
voor de sterkste schouders, een
veilige en sociale omgeving en
blijvende inzet voor gelijke kansen voor iedereen. In de nadere
(korte) uitwerking (4 x A4) van
die thema’s en uitgangspunten
wil de partij het leven van de
burger zo voordelig mogelijk
maken. Een financiële paragraaf
over hoe dit alles te betalen ontbreekt.

Gemeentebelangen zet een 12tal hoofdaandachtspunten op ’n
rij, die in hun programboekje in
10 A-viertjes nader worden onderbouwd en toegelicht. De
verbindende schakel bij al die
goede voornemens is de oprechte wens om méér te praten
met de inwoners en die méér
invloed te geven op wat er in
het gemeentehuis van Exloo
wordt beslist. Gemeentebelangen staat voor de leefbaarheid
van de dorpen door o.m. behoud van basisvoorzieningen,
het stimuleren en ondersteunen
van de landbouw mede door
vernieuwende ontwikkelingen
in/met de Veenkoloniën. Ze wil
ook dat Borger-Odoorn een
groene en recreatieve gemeente
blijft, waarin verkeersveiligheid, goed wegenonderhoud en
buurtbeheer op de agenda blijft.
De partij staat verder voor duidelijke en toegankelijke informatie richting de burgers, ze
wil betaalbare bouwkavels voor
starters en een aangepast bestand aan seniorenwoningen.
Ook bij speerpunten als jeugdbeleid, behoud van cultureel
erfgoed en werkgelegenheid is
het leidend beginsel te markeren: de mens. Met de wetenschap dat alles via de gemeentelijke huishoudpot moet worden rondgebreid, is in een heldere financiële toelichting
voorzien.
Het CDA heeft haar plannen
beschreven in de rubrieken van
de actuele begrotingsopstelling.
Het is even zoeken, maar uit
die teksten zijn wel enkele
speerpunten op te tekenen. Zo
wil de stroming een levende
gemeenschap met verantwoordelijke burgers, ’n betrouwbare

overheid en levendige politici.
Grondslag en inspiratiebron bij
dit alles is Gods Woord. Kernwoorden bij leefbaarheid en veiligheid zijn: schoon, heel en veilig. Bij generatiebeleid staat de
kwetsbaarheid van alleenstaande
ouderen met ’n laag inkomen
hoog in de aandacht. Bij de invoering van de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) zal het CDA daarnaast een
gericht beleid ontwikkelen voor
hulp van chronisch zieken of gehandicapten met een minimuminkomen. In de ruimtelijke ordening moet de cultuurhistorische
betekenis van ‘zand, ‘veen’ en
‘buitengebied’ versterkt worden
overwogen. Een vitaal platteland
is om velerlei redenen van belang. Bij economie hoort een gezond lokaal vestigingsbeleid. Een
uitgebreid financieel hoofdstuk
geeft aan dat daling van rijksbijd r a ge n n i e t a u t om a t i s c h
‘gecompenseerd’ mag worden
door verhoging van gemeentelijke belastingen.
De VVD komt met een mooi
boekwerk, prachtig papier en
schitterende foto’s. Na een introductie met nationale en algemene
partijuitgangspunten volgt een
heldere opsomming van kernpunten. En alsof dat nog niet genoeg is, bij de behandeling van
het verkiezingsprogramma worden er nog talrijke speerpunten
aangeboden. In de komende
raadsperiode wil de VVD dat de
gemeente er is voor haar inwoners, en niet andersom. De inwoners moeten meer invloed hebben op hun omgeving, beleid
ontwikkelen en uitvoeren moet in
samenwerking met betrokkenen,
elk dorp een dorpshuisfunctie,
flexibele bestemmingsplannen,
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veilig gedrag in het verkeer en
harde aanpak van criminaliteit.
Voorts gaat de partij voor snoeien in het woud van regels en is
zij voor het afschaffen van de
Welstandscommissie. In de
speerpunten daarachter: De “nee
– cultuur” ombuigen in een “ja –
cultuur” en zeg niet wat je niét
kan, maar zeg wel wat je wél
kan; Vóór ’n slank, daadkrachtig,
flexibel en integer ambtelijk apparaat. Bij economische zaken:
Bevorderen van de werkgelegenheid en ’n stimulerend beleid
voor starters. In de paragraaf Sociale Zaken, Zorg en Welzijn
vinden we een even soepele als
spectaculaire sprong: Sociale zekerheid is geen vangnet, maar
een trampoline ! In een degelijke
en duidelijke tekst over de financiën blijkt van een ijzeren wil om
de lokale lasten zo laag mogelijk
te houden, begrotingen worden
alleen geaccepteerd als die sluitend zijn gemaakt door bijstelling
van beleid en niet door extra verhogingen van belastingen en leges.
In het groene boekje van D66
wordt begonnen met een aantal
stellingen, die weergeven wat
van deze partij verwacht mag
worden: Meer directe invloed
van en ruimte voor de inwoners
en bedrijven van onze gemeente,
garantie op/voor zorg, aanspreekbaar op openheid, deskundigheid
en dienstbaarheid en voorts staat
de partij voor duurzaamheid en
zorg voor het milieu. In de daaropvolgende 10 pagina’s A5-tekst
wordt ingegaan op de belangrijkste taken van de gemeentelijke
overheid, w.o. goede service naar
en veiligheid voor de inwoners,
gezond leven en leefmilieu, zorg
voor mensen die in de problemen
zijn gekomen. In het hoofdstuk
Werkgelegenheid geeft de partij
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Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

aan dat het aantrekken van
nieuwe ondernemers van niet te
onderschatten belang is, voorts
wil ze een onderzoek naar het
samenwerken met één werkvoorzieningschap in plaats van
twee, zoals nu het geval is. Het
Hoofdstuk Zorg predikt op alle
fronten eerst en vooral maatwerk, bij Veiligheid denkt men
o.m. aan een tiptop brandweerkorps en duidelijke afspraken
voor alle veiligheidsaspecten
bij gebouwen, voorzieningen en
andere gelegenheden. Omgevingsbeleid wordt gekenmerkt
door beheer van ’n goed riool
en ’n goed verzamelsysteem
voor afval; Uiteraard met verwijzing naar de gewenste afschaffing van diftar, omdat D66
vindt dat gewicht geen maat is
voor vervuiling. En, kernenergie wordt voorlopig afgewezen.
Onder Onderwijs wordt gesteld
dat er in het verleden aan verkeerde zaken geld is uitgegeven, er had meer gedaan moeten worden aan het onderhoud
van de scholen. Als het om de
belastingcenten gaat, dan stelt
deze partij dat er in het gemeentehuis efficiënter gewerkt
moet worden, o.m. door ’n gereorganiseerde top die kortere
en flexibeler lijnen kent.
De ChristenUnie heeft in haar
programma 2006-2010 gekozen
voor het thema “Voor elkaar,
voor samenwerken en verant-

woordelijkheid”. Thema en uitwerking ervan zijn gebaseerd op
erkenning van Gods heerschappij
over het staatkundig leven en dat
christenen daarbinnen de verantwoordelijkheid hebben actief te
zijn in de samenleving. De CU
“fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord
van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het
staatkundig leven wijsheid bevat”. Vanuit thema en fundering
pleit deze stroming voor meer en
betere samenwerking tussen burgers en overheid/overheden en
voor het faciliteren van economie, landbouw en veeteelt. Vanuit het besef dat mensen pas écht
tot hun recht komen in relatie
met anderen, krijgt samenleven
en welzijn van individuen een
diepere dimensie; In alinea’s
over ‘De buurt’, ‘Onderwijs’,
‘S port en re cre at i e’ en
‘Ruimtelijke samenhang’ wordt
dit geconcretiseerd. Alle elementen van Zorg worden beschreven
in de paragraaf ‘Samen zorgen’
en daarin vooral een roep naar de
overheid om een “schild voor de
zwakken” te zijn, w.o. gehandicapten, zorgbehoevende ouderen/
jongeren, minima en minderheden. In afsluitende alinea’s wordt
ingegaan op de samenhangende
functies van kunst, cultuur en
natuur.
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Onder het motto “Maak het mee”
gaat Groenlinks aan de verkiezingen meedoen. Vanuit meedenken, mee-maken, mee-doen
en mee-beslissen roept deze partij de inwoners van BorgerOdoorn op om zich ook een
beetje mede-eigenaar van deze
gemeente te voelen. Het is dan
ook logisch dat bij heel veel onderwerpen het burgerinitiatief
hoog in het vaandel staat. Deze
partij gaat met 3 koepelonderwerpen de zetelstrijd in: Duurzaamheid, Sociaal en Solidair,

COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Pagina 31
Veiligheid en Openheid. Duurzame ontwikkeling koppelt
men (in 6 x A4) aan bouwen,
milieu, verkeer, landbouw en
veeteelt, natuur, toerisme en
recreatie. Sociaal en Solidair
krijgt (in 7 x A4) meer gezicht
in paragrafen als Werk, Onderwijs, Zorg, Kunst en cultuur,
Wonen, Vreemdelingenbeleid,
Senioren, Jongeren en Ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel. In een slotparagraaf
gaat Groenlinks in op de financiën; Buiten de berustende opmerking dat een mooie gemeente nou eenmaal wat mag
kosten, Borger-Odoorn hoeft
niet uit te blinken door hele lage heffingen en belastingen, wil
ze toewerken naar inkomensafhankelijke regelingen op dit

Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram van Buuren
E-mail-adres :

terrein.
Tot zover een resumé van de verkiezingsprogramma’s. Daarbij
viel op dat de PvdA en ChristenUnie weinig inkt en papier hebben verbruikt, GroenLinks scoort
met de meeste bladzijden. Naar
de omvang van het leeswerk zitten Gemeentebelangen en VVD
aan de meerdere kant daartussen,
D66 en CDA doen het met wat
minder. Maar wilt u zich van A
tot Z verdiepen en dus alles lezen, dan bent u ongeveer 2 uren
ermee ‘onderweg’. Let wel, de
moeite waard om beter te kunnen
beoordelen aan welke partij u het
beste uw stem kunt verbinden.
Alle partijen geven adressen op
waar de respectieve programma’s kunnen worden op-

Praktijk voor klassieke Homoeopathie
H. Haaijer
Noorderdiep 52
9521 BE Nieuw-Buinen

brammes@hetnet.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Bram Riensema
Jos Driessen
Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

Email
info@dehomoeopaath.nl
Internet www.dehomoeopaath.nl

Consulten volgens afspraak.
Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur.
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gevraagd. Hieronder van elke
partij één adres:
PvdA: Albert Hoven, 0591512685, riahoven@freeler.nl;
Gemeentebelangen: Cor Bakker,
0599-661765,
cbakker.1@hetnet.nl;
CDA: Tjacco Smith, 0591512574, t.smith@zonnet.nl;
VVD: R. Mensen, 0599-622485;
D66: F. Auwema, 0591-513669,
f.auwema@tref.nl;
CU: B. Horlings, 0599-620098,
berthorlings@hetnet.nl ;
GroenLinks: Hans Marskamp,
0599-211826, borgerodoorn@groenlinks.nl .
Tenslotte heb ik maar één stemadvies: Gebruik je recht !!
Martin Snapper

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

***ORIFLAME***
natural swedish cosmetics
verkoop door middel van huiskamer presentaties
*make-up workshops *persoonlijk advies
info: jeannetelting.oriflame.nl
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735

