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Buineween neemt ufscheid van jarige Dorpshuisbeheerder

Voor Grietje Kuik, beheerder van
Dorpshuis "De Viersprong" zal za-
terdag 22 juni 2A02 een speciale
dag bliiven. Niet alleen vierde ze
die dag haar 55e verjaardag, maar
ook nam zij ontslag als beheerder
van het Dorpshuis daï zlj bijna 7

.jaar als het hare had beschouwd.
Waar zij echter niet op had gere-
kend was, dat de vele vrienden,
stamgasten, alsmede de onder
Stichting Dorpsliuis vallende vere-
nigingen niet van plan waren een en
ander ongemerkt voorbij te laten
gaan. Als dank voor de bewezen
diensten werd in het geheim een
afscheidsprogramma opgesteld met
als stuwende kracht Johan (Broer)
Boes.

De -iarige, vertrekkende beheerder
werd om 14.00 uur door een open
koets van Landa van Giezen opge-
haald, voorafgegaan door een poli-
tiewagen met blauwe zwaailichten.
Per koets wordt dan een tocht ge-
rnaakt via de Zuiderstraat, Hoofdka-
de, Hoofdstraat en Noorderstraat
om tenslotte te eindigen bij het
Dorpshuis.

Dat ons Grietje gewend is aan dit
soort acties werd duidelijk.want ze
wuifde en boog een koningin waar-
dig.
Eenmaal aangekomen brj het
Dorpshuis volgde de tweede verras-
sing in de vorm van Drumband Juli-
ana uit Buinen, Deze band bracht
enkele leuke nummers ten gehore,
waaronder "lang zal ze leven" voor
de jarige, luidkeels meegezongen
door de vele aanwezigen. Zowel de
rijtoer als de drumband werden ge-
sponsord door enkele stamgasten.
Daarna volgden binnen de felicita-
ties aan het adres van dejubilaresse.
Constant warell veel gasten in zo-
wel voor- als achterzaal aanwezig.
Tijdens het feest zongen de dames
van Volkzang een eigen gemaakt
loflied op Grietje, en om vijf uur
zong het man nen koor 't
"Veenkoar", onder leiding van Ka-
rin Zwaan en begeleid door Piet Jan
Smak, uit volle borst enkele van
haar beroemdste numrners waaron-
der het Buinerveenlied.
Ook zij hadden een speciaal gecom-
poneerd lied als een ode aan
"Grietje Kuuk". Daarna overhan-

digden zíjhaar hun eerste CD.
Vervolgens hield Marius Kwaak,
voorzitter van stichtingsbestuur van
het Dorpshuis, een toespraak waarin
hij Grietje bedankte voor haar vele
verdiensten en tevens maakte hij
van de geledenheid gebruik de nieu-
we pachter en zijn vrouw, Jaap en
Dieny Boven, welkom te heten en
veel succes toe te wensen.
Als laatste spreker klvam Broer
Boes aan de beurt. Hij overhandig-
de Jaap en Dieny een bos bloemen
en wenste hen veel gelLrk rnet het
Dorsphuis. Daarnaast kregen Joke
van der Veen en Henk Waring (die
eveneens stoppen met hun werk-
zaamheden in het Dorpshuis) bloe-
men en een cadeaubon.
Voor Grietje had hij, naast een zak-
doek, een cadeautje van de gemeen-
te (een urn), enkele reisgidsen met
als klap op de vuurpijl een reische-
que van 1500 gulden, rnet daarbij
210 Euro zakgeld.. Met Gerrit was
reeds afgesproken dat deze ook echt
verzilverd zou worden, duiven of
geen duiven!
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A ctiv it e i t e n c o mmi s s i e

31 aug.

07 sept.

12 okt.

Ringsteken
Aanvang 19.00 uur

Klootschieten
Aanvang 19.00 uur

Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

02 nov. Spokentocht

Opgave tot 1 oktober 2002 brj T.
Boekholt tel. 0 599 -212869 In-
dien het aantal opgegeven deel-
nemers te gering is, gaat de spo-
kentocht niet door.

23 nov. Bingoavond
Aanvang 20.00 uur

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niel, neem contact op
met de a kt ivit e it e n c o mmis s ie.

aanvang 13:00 tot 16:00 uur
aanvang 13:00 tot 16:00 uur
aanvang:13:00 tot 16:00 uur

AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Mededeling

'en gevolge van een technische
ng zijn de aankondigingen
de Fietstocht op Hemel-
sdag jl. en het Straanolley-

tournooi niet in de Dorps-
verschenen.

redactie biedt daarvoor de

tr okke n v erenigingen haar
lgemeende excuses aan.

Nieuws van de visclub "De Graskarper"te Buinerveen

Het bestuur van de schaatsvereniging Buinen'een e.o. heeft voor deze
zomeÍ weer een aarrtal viswedstrijden r-astgesteld en wel op de volgen-
de dagen:

31 augustus
28 september
1 9 oktober

Noteer deze dagen alvast in uw agenda.
Alvast een goede vangst toegewenst.

Het bestuur.

Afscheid

Beste lezers,

Na ruim vijf zeer actieve jaren, heb ik besloten een punt ïe zetíen achter
mijn redactiewerkzaamheden. Het wordt steeds moeilijker om voldoende
tijd vrij te maken, die nodig is om de Dorpskrot de vereiste ht,aliteit mee
te geven.
Deze periode overziend denk ik dot de Dorpsbott k uirgegroeid tot een
onmis b aar c ommunicatiemedium van onze gemeenschap.
Dit is niet alleen le danken aan de hardwerkende redrctieleden. maar ui-
teraard ook aan u. Zonder tnu kopij zou de Dorpslvant een sÍuk minder
informatief zijn.
Ik ben er van overtuigd dat de huidige redactieleden. v.elliclt met enige
aanvulling, prima in staat ztjn de Dorpskrant te laten toorbestaan.

Met vriendelijke groet,

Bram Riensema

THERAPEUTIS CHE EI-ASTI-
SCHE KOUSEN EN

CORRECTIE ZOIJ,N

Mv.JJ. Oele

kencl ZickenÍbncls leverancier
r ltcl zranmctcn cn levcrcn van

Elastische Kouscn en steunzolcn op
:ept cn al'spraak

aan huis

Zuiderdiep 167
9521 AD NieuwButnen
Tel: 0599 - 234500 / 659052
oÊ 06 - 55948238
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Even opfrissen

Een geheugensteunt-je kunnen we
wel gebruiken bij dit vervolgarrikel.
Vorig jaar rond deze tijd verscheen
in deze dorpskrant een overzicht
van woningen die zijn voorzien van
een naam of een tekst. Met toelich-
ting en/of achtergrondinformatie.
Daarna zijn er nog een paar reacties
binnengekomen. Van 7 van de 2A
aangeschreven bewoners hebben we
destijds de tekst en uitleg gepubli-
ceerd; Drie nagekomen reacties
worden in dit vervolgverhaal be-
schreven.

Voor hen die stelselmatig in grote
snelheid de dorpskranten met de
beste bedoelingen aan het recy-
clingproces toeveftrouwen, volgt
hier eerst een hele kofte versie van
de eerder beschreven panden.

De woning Zuiderstraat 8 wordt
gesierd door een fraai houten bord
waarin de naam 'oDaniëlle', is uitge-
beiteld. Het houdt de gedachte aan
de tijdens de geboorte overleden
dochter levend.
Hoofdkade 15 heet "Sub Rosa,, en
dat staat voor'irr vefirouwen'.
Op het huis aan het Noorderdiep
194 staat "'n Doalders Plaotsie,', de
bewoners geven er mee aan dat hun
'kasteeltje' op de mooiste plek van
Drenthe staat.
"Lage Stige Noge Toge', staat er op
Noorderdiep 742, een samentrek-
king van woorden waarïnee de be-
woners hun blijdschap aangeven bij
het op die plaats te kunnen wonen;
I-ang gewacht, stil gezwegen, nooit
gedacht, toch gekregen.
Op de Floofdkade t hangt een
plankbord met de tekst
"Maranatha", betekent ,Jezus komt
spoedig' en zegl iets van de levens-
stijl en geloofsovertuiging van de
bewoners.
Aan de voorgevel van Noorderstraat
45 hangt de tekst o'Zonnehoeve";

Die naam is ontleend aan een oude
tekening van deze boerderij, die
door de huidige bewoners op ,n

'n Huis met nailm (vervolg)

zolderdeur is aangetroffen.
"Ons pronkjewail" staat aan Noor-
derstraat 25; De bewoners dragen
hun trots voor dit juweeltje hiermee
uit.

Het vervolg

"'t Merasnest", een fraaie naam op
het hoofdgebouw van Noorderdiep
1. De koppeling met ,lt Meras is
snel gemaakt als men bedenkt dat
erf en opstallen grenzen aan het
bosperceel dat deze naam heeft
meegekregen. De toevoeging 'nest'
heeft alles te maken met de gastvrij-
heid van de huidige bewoners. Bij
deze vriendelijke en vrolijke men-
sen voelt men zich binnen de kort-
ste keren thuis. De tamelijk grote
familie, de kinderen en hun aanhang
strijken zeer regelmatig op het nest
neer. Maakt niet uit wanneer en op
welk moment van de dag. Waar
voor 2, of 4 of 6 personen wordt
gekookt, daar kunnen er net zo ge-
makkelijk 8 of 10 aan tafel plaats-
nemen. Het aantal slaapplaatsen
wordt vermeerderd naar rato van de
gezinsuitbreidingen in de farnilie,
dus ook die nestjes zijn opgemaakt.

"Splitting" - hoeve staat er op
Noorderdiep 48. De huidige bewo-
ners, die er inmiddels 7 jaar wonen,
weten het niet. Dan even contact
gezocht met de vorige bewoners,
familie L. de Vrieze. Dat waren
dierenliefhebbers, zij hielden onder
meer paardes en dwerggeiten. Die
dieren werden van tijd tot tijd mee-
genomen naar keuringen, en daar
ontdekten de heer en mevrouw De
Vrieze dat alle collega dierenlief-
hebbers hun huizen of boerderijen
van een naam hadden voorzien. Dus
lag het voor de hand dat zij voor
Noorderdiep 48 ook wat moesten
bedenken. Zii kozen voor
"splitting", omdat hiermee iets
wordt aangegeven dat betrekking
heeft op de overgang van afgegra-
ven veen naar zand. Aldus de heer
De Vrieze.

"Oale Heemstee" staat er op de wo-
ning Hoofclstraat l8 in Buinerveen.
Het gezin Prinsen is daar vorig jaar
komen wonen. ze waren nog druk
met de verhuis toen ze de vraag
kregen om informatie te verstrekken
over de naam van hun huis. Zij heb-
ben zich in de naamgeving verdiept,
ze hebben zelfs een historisch geo-
graaf geraadpleegd. Oale staat voor
oude. Heem betekent huis of thuis.
Stee verwijst naar boerderij, huis,
thuis en plek. De farnilie prinsen
heeft gekozen voor de vertaling
'Oude thuisplaats'. Letterlijk geno-
men zou het zijn 'huisthuis' of
'thuishuis'. Er bestaat geen idee
over hoe lang de naam al op deze
stee vermeld is, hoewel de bouw
dateert van 1895. De huidige bewo-
ners houden in eik geval de naam in
ere. Dus er komen alleen maar jaren
bij.

Tenslotte

Wat er rvellicht voor interessants
schuil gaat achter 'De schoakel,,
'Voor anker' en 'Doalders stee, aan
de Noorderstaat zullen we nu niet te
rveten komen. Dat geldt helaas ook
voor 'Alles op zien tiet,,
'ivíerelhof. 'shalom' en ,Roemah

Doea', allemaal benoemde panden
aan het Noorderdiep.

Alle mensen die wel hebben gerea-
geerd. u'il ik graag hartelijk danken.
Ik rveet uit reacties van dorpskrant-
lezers dat ze de achtergrondinfor-
matie van woningen met een naam
op prijs hebben gesteld. En zonder
de hulp van de bewoners van die
huizen, zou ik niets te melden heb-
ben. Dus: die medewerking wordt
zeer gewaardeerd ! Met schouder-
klop !

Martin Snapper
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(Vervolg van pagina 5)

in de school als daarbuiten. Jaap:

"Zo'n man had bij alles de leiding.
Die had geleerd".

Uit de vele jaren school, pikt Jaap
er twee jaarlijks terugkerende eve-
nementen uit: De floralia en de ba-
zaar,beiden gericht op de mensen
uit dorp en regio én goed voor de
kas van school 75. "Fijne dagen
voor de penningmeester, die dan
altijd met warme gevoelens door
het dorp paradeerde", zo kenschetst
Jaap iets van de sfeer.

Bij de floralia draaide het om het
opkweken van planten, iedereen
kon daaraan meedoen. Als de stek-
jes en dergelijke uitgegroeid waren
tot volwassen en verkoopbare plan-
ten, werden die - onder nummer -
gekeurd. De kweker liep kans een
prrjsje te ontvangen, als beloning
voor de liefdevolle zorg en het aan-
bieden van een sterk product. Daar-
na werd al het goedgekeurde groen
verkocht. En de school was er goed
mee.

De bazaar is te vergelijken met een
kennis: Sport, spel, behendigheid
en 'n gokje wagen. Uit de woorden
van de zich enigszins verkneukelen-
de Jaap Naaijer is op te maken dat
het er leuk en spannend aan toe
ging. Het begint met het yerzame-

len van prijsjes en cadeautjes, dan
het opzetten en inrichten van de
kermisattracties. Kennis van de
mens en diens portemonnee is heel
belangrijk, want alles moet zodanig
in elkaar steken datje het publiek
zo lang mogelijk vasthoudt.
"Onzichtbaar vastbinden aan wat je
te bieden hebt", licht Jaap toe. In dit
verband volgt nog wat uitleg 'van
achter de toneelgordijnen'. Jaap: "
Bij het touwtjestrekken moet je zor-
gen dat de absolute hoofdprijs er tot
het laatst toe in blijft, dán blijven de
mensen rond de kraam hangen én
blijven ze gul investeren". Samen
met het schoolhoofd, toen Rieks
Kuik, werd iets bedacht met touw-
tjes van verschillende lengtes en

met meerdere prijzen aan één trek-
touw. De spelers konden dat natuur-
lijk niet zien, die werden tevreden
en nieuwsgierig gehouden met prul-
len en prulletjes, maar bleven daar-
mee op scherp voor het topcadeau.
Zeker ook te weten dat de organisa-
toren veel lol hebben gehad: Tevo-
ren, tijdens en na afloop van dit
jaarlijkse kassucces.

Jaap en ijsbaanvereniging

De huidige vereniging heeft, vanaf
de heroprichting in 1945, zijn
'roots' in de school. Immers in
vroegerjaren werd er naar uitgeke-
ken om in de winter mee te kunnen
doen met lokale en regionale toer-
tochten over de kanalen. Met de
ijzers onder werd zo onder meer
Nieuw-Buinen, Stadskanaal en Bui-
nen aan gedaan. Dan-toch - gaan

de kanalen op 'n gegeven moment
dicht. Ook metzand dat wordt ont-
trokken aan het gebiedje waar nu de

ijsbaan / visvijver ligt. Het bestuur
van school 75 zagtoen haar kans
schoon om met de gemeente en het
waterschap om de tafel te gaan zit-
ten; Doel, het gebiedje inrichten als
ijsbaan. Met instemming van die
twee overheden en met hulp van de

familie Timmermans, die er groot
materieel voor inzette, is er 'n vol-
waardige 400 meter baan ontstaan.
De herstart van de ijsbaanvereni-
ging was daarmee een feit. Dan
volgt een iange periode van droog-
zelTen en onder water laten lopen,

naargelang het seizoen. Idem het
jaarlijkse groot onderhoud en
schaatsgereed maken van de plas.
Daarna uordt bekend dat de gras-
karper een tandje kan toesteken bij
het onderhoud van de plas, en dat is
het begin van het ontstaan van de
visclub. Jaap maakt duidelijk in zijn
nopjes te zijn met deze ontwikkelin-
gen.

Jaap en de voetbsl

Met groot enthousiasme en fwinke-
lingen in de pretoogjes vertelt Jaap
over de tild dat de v.v. Buinerveen
in de 4'klasse K\-\'B speelde. Om
de club op de iandkaart te houden
en de voetbailers te blijven motive-
ren, werd er alles aan gedaan om
zoveel mensen te betrekken. Bij
gelegenheid van opnieuw een kam-
pioenschap ontstond het idee van
een supportersr ereniging. En die
krryam er dus. Vanuit die vereniging
werd het voetballen zelf moreel en
financieel ondersteund, de inzet van
reisbussen bij uitn edstrijden gere-
geld en de verkoop van programma-
boekjes opsezet. De supportersvere-
niging ondersteunde ook hét uit-
stapje van het jaar. te weten de z.g.
Blaurve Toer fietstocht. Jaap herin-
nefi uit die 'goeie ouwe tijd' nog tal
van gebeurtenissen, leuke, minder
ieuke en krvesties die niet in de
krant hoeven. Een combinatiever-
haal van leuk en minder leuk; Ze
werden voor uitwedstrijden ver-

(Vervolg op pagina 7)
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De actualiteít
Op het moment dat u dit leest, is er
al weer het een en ander gebeurd in
de voorbereiding naar de woning-
bouw achter de Hoofdkade. Op 20
junij.l. is er een voorlichtingsavond
in het dorpshuis geweest, alles over
het plan om 37 huizen neerte zet-
ten in de hoek Hoofdkade - Zui-
derstraat.
Met de verschuiving van te bouwen
woningen van Valthermond naar
Buinerveen, is er weer schot in de
zaak gekomen. Zoals bekend had de
provinciale overheid grote proble-
men met o.a. het te grote aantal hui-
zen in eerste aanleg, namelijk 59.
Een forse overschrijding van wat
volgens de provinciale plannen mo-
gelijk was; Nog 6 woningen erbij
tot 2010 I

T as s enstap : D e explo itat ie over-
eenkomst
Voordat de gemeente met de forme-
le planprocedure aan de rit kan
gaan, moet er met de bouwer, in dit
geval'n kiene projectontwikkelaar,
een afsprakenlijst worden vastge-
steld. Onder meer om over en weer
goed te weten wat wel en wat niet
kan. Bijvoorbeeld de z.g. openbare
voorzieningen moeten aan de lande-
I ij ke, provinciale en gemeentelij ke
regelingen voldoen. Immers na op-
levering moet de gemeente straten,
paden, leidingen, riolering, verlich-
ting, e.d. overnemen. En is daar dan
ook meteen voor verantwoordelijk.

U it de exploitatieovereenkomst
wordt duidelijk dat het hele plan
bijna 42.000 m2 omvat, dat er voor-
af een beeldkwaliteitsplan moet
komen en dat de realisatie in fasen
over 10 jaren wordt uitgesmeerd.
De proj ectontwikkelaar moet regio-
nale bedrijven als onderaannemer
inschakelen, hemelwater mag niet
in het riool, de planschaderegeling
is onverkort van toepassing en er is
een zorgplicht voor akoestische
aanpassingen aan bestaande wonin-
gen in het bouwgebied.

Bouwen in Buinerveen dichterbij

Het vervolg: Het bestemmings-
plan
Begin juni is het ontwerp bestem-
mingsplan al ter inzage gelegd. Zie
de mededelingen in Week in -
Week uit van 4 juni j.l. Het ligt in
de bedoeling dat het College van
B&W het plan direct na de zomer-
vakantie aan de Raad voorlegt. De-
ze voortvarendheid vloeit voort uit
de veronderstelling dat het een z.g.
hamerstuk zalworden; Het College
verwacht geen bezwaren, uit welke
hoek dan ook.

Voor belanghebbenden is het nu
dus zaak om de aankondiging van
het ontwerp bestemmingsplan te
volgen, en het plan op de voors-en-
tegens te bestuderen en te beoorde-
len. En zijn er dan andere visies,
wij zigingsvoorstel len of bezwaren,
dan is het van belang om die binnen
de aangegeven termijn ter kennis te
brengen van het gemeentebestuur.
Dat huiswerk ligt op uw bordje, en

dat moet voór 4juli a.s. ingeleverd
zijn.

Het voorliggende ontwerp plan is
weer lezenswaardig en hier en daar
verrassend. Zo trof me de zinsnede
over het intrekken van een milieu-
vergunning van een in de buurt ge-

legen bedrijf, ook verbazing over
het feit dat de huizen aan de Hoofd-
kade gaan dienen als geluidswand
voor de huizen die in de Zuideron-
dereinden worden gezet, en ont-
roerd door de mededeling dat de
afwatering naar de bestaande sloten
extra kwaliteit geeft aan de nieuwe
woonomgeving. Een uiterst plezie-
rig gegeven voor de aanstaande be-
woners van de 16 twee onder 1 kap-
pers en de 21 vrijstaande panden:
Bij 7 tot 8 meter boven NAP staat
bij de hoogste grondwaterstand het
water minder dan 40 centimeter
onder de klompen.

Goed nieurvs voor de buurt: Bouw
en eventuele vrijstellingen, te verle-
nen door het College van B&W,
mogen niet leiden tot onevenredige
aantasting van de gebruiksmogelïk-
heden van aangrenzende gronden
en/of bouu+r,erken.

Martin Snapper

Complete lYoninginrichting
eÍr

*Ieube lstoffering

Meubelhuis

Al vanaf 1922

de Groot
Zuidordiep 21

g$2í AA Nw. Eulnen

tel. 312367
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Centrum voor Asielzoekers in Ter Apel en op 18 juli op reis met de STAR in Stadskanaal richting Veendam. Ieder-
een gaat tevreden naar huis en op 18 september is de eerstvolgende afdelingavond.

Programma najaarNBvP, Vrouwen van Nu. Afcleling Buinerveen.

Woensdag 18 september

donderdag 24 oktober
woensdag 20 november

woensdag 19 december

ptember kunt U deze aan de we
laatsen.

. Er is zo'n 500 euro winst
kt. Mensen allemaal heel hartelii
ankt.

de poppen- en berendokter mevr. v.d. Wal
uit 2'Exloermond komt op bezoek
eendagsbestuur
Wiecher Pottjegort uit Nieuw Buinen van
3V0 over verkeer
kerstavond

In januari 2002 was een van onze leden 5 0 jaar lid. Deze mevrouw werd met een bezoek van onze oud-voorzitster
en oud-secretaresse vereerd. Haar naam is mevr.T. Magendans-Post en zij kreeg aangeboden een gouden korenaar-
tje (speldje) en een boeket bloemen. Hieronder staat ze op de foto, waarbij zij hetkorenaartje krijgt opgespeld.

oBS'75
ROMMELMARKT

jaarlijkse rommelmarkt wordt
n op zaterdag 7 september

het schoolplein van OBS 75,
iep 3 te Nieuw Buinen.

s Middags van 13.00 tot 15.00 uur.

zijn er allerlei spelletjes te doe
n is er een rad van avontuur

htige prijzen. Tevens worden
pannenkoeken gebakken. Spul Optreden Folkloregroep Borgerder Wasschup I5 mei 2002

bij Jub ileum Plattelandsvrouwen Buinerveen

Toen wij door Áaltje Darwinkel in april 200 t werden uitgenodigd om een
optreden te verzorgen voor de Platíelandsvrouwen van Buinerveen in
verbsnd met hun 70 jarig jubileum hoefden wij daar niet lang over txa íe
denken. En afgelopen woensdagavond I5 mei 2002 was het zover. Wij
werden onthaald met kffie en gebak en eenflink glas boerenjongens en
hebben met ontzettend veel plezier deze svond verzorgd. op het laatsr
heeft onze voorzitter de heer Tiktak, het voltollige bestuur ook nog in het
oplreden betrokken, door net íe doen of wij meï zijn allen naur de bruilo.ft
gingen. Ook werden ze uirgenodigd om Jan Pierewiet met ons te dansen
en konden ze in hetfront van de goed gevulde zaal met het tiedje 3x3 is 9
hunfavorieíe song kenbaar maken. LYij hebben het geheel als zeer plezie-
rig ervaren en hebben ook sterk de indruk dat de Plattelandsvrouwen
hetzelfde idee hadden. Mocht het weer zo uitkomen, dan zijn wij als Fol-
klore groep graag bereidweer een optreden íe verzorgen.

n voor de rommelmarkt, zoals
iesgoed, glaswerk, pannen, prullari

en, kleding, lampen, bloempotten
ine elektrische spullen en speel

bij U thuís opgehaald. Er
geen meubels, koelkasten, radi
en andere grote spullen opgehaald
vrijdag 23 augustus en op vrijdag

geraniumactie die op zaterdagmor
l3 april is gehouden was een

uderraad OBS 75 Nieuw Bui
lnerveen. De ltríje zunner Liefde
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toto-impressie viln de Zeskamp

De foto's gemaakt tijdens de
zeskamp zijnte bewonderen op
intemet.

Het adres is: www.hilbolling-
mYweb.nl
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Tussenstand s.v. de "Veensch utters" Buinerveen.

Tussenstand van de deelcompetitie 2002 van schietvereniging s.v. de Veenschutters te Buinerveen van

Januari tot en met Juni, 5 meter luchtgeweer vrijstaand.

Klasse H schotgemiddelde 11,80-12,00
Klasse A schotgemiddelde 11,60-17,78
Klasse B schotgemiddelde 17,20-7I,59
Klasse C schotgemiddelde 10,60-1 1,19

Klasse D schotgemiddelde 9,8-10,59
Klasse E lager dan 9,7

I e H Klasse Jochum Lokken 1 1,815 p/schot

le B Klasse

Ze B Klasse

Je B Klasse

Wubbe Kamies

.Ieroen Boelens

Roy Pepping

1 1,560 p/schot

1 1,556 p/schot

71,227 p/schot

le C Klasse

Ze C Klasse

ie C Klasse

4e C Klasse

5e C Klasse

5e C Klasse

Willem Heidekamp

Jaap Grelling

Anne Mulder

Stoffer Greven

Kasper Peper

Lambert Pepping

11,,067 p/schot

17,017 p/schot

10,985 p/schot

10,964 p/schot

10,920 p/schot

10,885 p/schot

D Klasse

D Klasse

Henk Jan Smid

Roelof Timmerïnans

10,51 1 p/schot

10,505 p/schot

e

Ze

le E Klasse Peter Sanders 9,500 p/schot

Grietje bedankt ! ! ! !.

Er zal nog (heel) veel over w'orden geschreven , maar toch even het volgende. Grietje bedankt voor alle mede-

werking die je hebt verleend aan hettot stand komen en het reilen en zeilen van de schietrereniging, en dat het

geworden is wat het nu mag zijn. Bedankt om steeds weer de moed, op te pakken. om in de troep, en de rot-
zooi het voortouw te nernen en "voorop" te gaan.

We kennen niemand, waar het gezegde "Klein maar dapper" beter op zou slaan dan op jourv. gelukkig hoeven

we.ie niet helemaalte missen.

Dorpskrant Buinerveen

Namens het voltallig bestuur, en

leden van, S.V. de Veenschutters,
te Buinerveen.

P.s.

Natuurlijk ook bedankt, een ieder
die heeft mede bijgedragen aan het
behaalde succes van de vereniging
tot uu toe.

$t#í&ï$ t,pe' iry*tv:ti$ard
rsuí siepeí

frar:Sa,rèiep 4:..À
3 l:{:ie,aw:3liizri.a
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ook goed voor I voorkeurstem.

De enige op de Partij van de Toekomst uitgebrachte stem ging naar de kandidaat op nummer 3, te weten J.J.G.
Prinssen.

Op de lijst van de Christen Unie was de spreiding ietsje groter. Allemaal 1 stem voor Leen van Dijke, André Rou-
voet, Arie Slob, Roel Kuiper en Willem Ouweneel.

Van de I 1 Leefbaar Nederland stemmen, waren er 3 voor Adrie Gaasbeek.

De Lijst Pim Fortuyn: J.M. Varela kreeg 7 stemmen, M. Ilerben 3 en drie personen verwierven elk 2 stemmen op
zich, te weten J.L. Janssen Van Raaij, F.A. Hoogendijk en W. van den Brink.

Op de lijsten van de VSP (Verenigde Senioren Partij) en SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) werden alleen de
lijsttrekkers aantrekkelijk genoeg gevonden, voor 6 respectievelijk 1 stem.

De conclusie moet zijn d,atruim 26 Yo van de stembusbezoekers uit het primaire verspreidingsgebied van onze
dorpskrant op welke lijst dan ook een kandidaat heeft gevonden die * op z'n minst - nét iets meer aansprak. In to-
taal 159 voorkeurstemmen van de 609 en uitgebracht op 58 personen. De herkomst van de voorkeurkandidaten is
waarschijnlijk een belangrijke overweging geweest; Tal van voorkeurstemmen zijn ge_eaan naar mensen r-rit de re-
gio. Enkele voorbeelden, Tineke Witteveen woont in Hoogeveen, Janneke Snijder in Wagenborgen, Jan Masfwijk
ook Hoogeveen, Gerrit Sipkes is van Ter Apel, in Diever woont Adrie Gaasbeek en \larijke van den Broek komt
uit Assen.

Tenslotte, naar aanleiding van vragen over de bernensing van stembureau 19. Vooral "u ie is die mevrouw die hele-
nraal rechts zat?".In de ochtend was dat mevrouw Annie Wapsenkamp, in rniddag en avond mevrouw Nicoline
Brandt. Van de vroege ochtend tot de late avond: Jan Haikens en Martin Snapper. Alten kijken terug op een druk-
ke, maar ook mooie dag.

Marlin Snapper

VERB()UW
ONDERHOUD
NIEUWBC)UW
RENOVATIE
MATERI^AAL VERKOOP

ZUIDERSTRA,A]- 2
9524 PJ BUINERVEEN

BOIJ\A/ETEDFTIJ FWUBBELS



sue{neï
uaJnep

sJerunlduEls
ualaols

sleJEl

uelsE)l

\nLztz(6690) rà
uàà^rourng vávzg6T,

uelaqneu ua{!eJersse

dooE,ra,r s;nrl u€u ïoO

se tr $.4 * sss* xs*t / Ëá ta t6 - 6*ss "lsli-
ust!!v?g-ntrn€lN t áLë xS*1p*eplng

frftrd.$fgpËs#d}'3tt*ffF eÍe sfF
sJ-{*&ïs *s

uee&Z utJe)ii

'Sepyods eEtuuoz e8rlleze8 uo epJeêslue8roe8 peo8 uee do ue1h13nre1 uêuunï o^[

'srnq ;eeu 8er'a,

do Sl SgO u€^ sJesleg uotls êp ïoJue^ sJoloq ueuuo,r,r.e3 op letu puede,tre8 ue uueplo^ Jperrr lrr;ro1
'sft.rd 

.l ep 7 elnod Joo^ ue do siud ,Z ap I elnod roo,t epro,tel tep uê plaedseS ïerleusJ prolv\ JA
'selnod êïrels g epSrproomus8egel S, SgO

'salnod ur pleepJêA Ioor{JS ted uerervr g ur4 S uedeor8 eq
uurue;8ord8€ppltu leq

Joo^ ueple^leq8els ep u3^ ueïstupaeJêE 1eq leur reê^. ep ul Inrp uolqcerïJeel êp uerB/( uêssnljepuo
'uesleeldleuBzJêA ueïoJdsa8ge ep fiq qcunl ep ueloqcs ep uepSrpnu Sepplur ep uossnJ

'uee8 e1 lolrol ]aq Js€u ruo Jo ueïurJp olJo ue1e êl
l€,/v\ ue^e 'ueE8a; e] 1rn ueJleds olnnetu uo prequeEele8 epueoplol Je selA .loop sellalleds ep uessnl

'sre,rnoqcsêo1ep rêpuo ]Jelu€lrq le,n IurUJeB leep;epuo 1rg
'uedo1 e1 8em ue usddels e1 do leus ïeez uee snp seÁ\ lêH

'puo;8
àp uI uolï?z8s,tt speels uêUêls ep uen uelund êp Ju€p 'pe1s ep fiq ueuelqord lemge8 uedo1ue11e1s 1eg

'se^ re^o ptl8ou re s1e ueleds uee qJz uepSeelr uelqcerïJee1 e8ltuuos >1og
'uáoq uàuuord ruo uaprom pÁe>1coqe8 uo4 re ue 1oze8iln uwqsruJepurq uêo s8,r JerH

'uêop al]8,^A Je se,r,l leqgods ap ur ïoo 
.uoïïeJlKnol ue Ieq

1er1ftrzr 'e11e;else 'uetoo8leq 'uedo11ez 'uadolpreq 'uedolr4s 'ue8uuds;en 'ueslegleqqoq :.8.o se/v\ JA
'ssl1s11eds êp letu ààtu lselsnoqluo Jeer{ uêpep ue8ur1;eeJ ep 'ur peoS le Je lÊz Sunuruels s6

'looqcs ep uB^ [ue?u ep u€^ uerzJoo^
sefp"roq elsleulde8 ep lrq qcrz ueloqcs epuêtuêuleep ep ueplêrilez;e^ ouàLuole8uue ple,rgods teq dO

'xelduocgods
leq êz uêlïtoJêg Jnn 00'ó ua8e1 ue sroslog UoIIS ep [q uee ue1o1s 'e1nor ep do epueuom 'ueSurpeel

'uezelqe8 uedderl ïuru snp sB&\ leq 'put. e;gierls ueo puols Jo uo lïlo,,!\êq suÀ\ Jee^\ leH
'sJepno ;eed uoe ue uelqc€'r>lJeol ue^ SurpreleEeq Jopuo slog red uery4o4láA g ur71 E uedeo;S eq

'uêurn g-,$nêlN ul,,3urgr1dg
ep,, xelduocUods J€eu olne.red sreprele8eq unq pw V w/I1 deo.r8 uen ue8ur1;eel op uê)ploJue^ Jnn gt.g uro

'pu/ 0t Soptapuop do gl SgO Sopt"todg

LI eut8eduee^Jeurng }u€J)ISdJoc



Pagina 18 Dorpskrant Buinerveen

Íportnieu utt
Heren Volleybal Noad Kumpioen

Het is de heren volleyballers van gymnastiekveren_iging NoAD gelukt dit jaar het hoogst bereikbare op het ge-bied va' recreatief vàlleybar in de-i<anaalstreek te bereiken.
Kenners zagen al langzaam naderen, dat er promotiekansen in het verschiet lagen, maar dat NOAD karnpioenzal worden in poule B van de regionale volleybalcompetitie Kanaalstreek had niemand voor mogelijk gehouden.
Uiteraard betekent dit promotie naar de A poule.

Wat is hieraan voorafgegaan?
Vier jaar geleden zijn wij toegetreden tot dez.e recreatieve competitie, waarbij moest rvorden tregonnen i' de
laagste ( C ) poule. Na eerst een gewenningsjaar zijn wij het tweede seizoen !.prorov""rd naar de B poule,ook in deze poule was het eerste jaar nodig om met name te wennen aan hetieiatief hoge tempo, en de variatiein aanvallen van onze tegenstanders.
Ondanks de moeite die we daar mee hadden sloten wij vorig seizoen af met een yierde plaats.
om toch op het niveau vall onze tegenstanders te komln zij"n wij zelfs zo u.. g"guun Jat er een wijziging in on-ze trainingsfaciliteiten heeft plaatsgevonden. van het kleinê zaaltieachter de icíool ,f n nu. verhuisd naar desportzaal in 1" Exloërmond, bovendien is de traininsstiid ***_-
uitgebreid var vijftig minuren naar anderh"ii;;; ó"oïii* :{:a:.

verschil tussen de nummer I en nummer 5 slechts 3 spelers van link, ,u*, ,rrhtr,
punten bedroeg. Staand: Arnold Habing, Klaus Rtjkens, Anne Mslder
Goed, met nog vier wedstrijden te gaan was het dus e-n Jos de Graaf,
zaak punten te halen om uitzicht te houden oD een. voor Gehurkt: Geert Hilbolling, Timo Koop, Riekes Jansen.
onze beleving, hoogst haalbare tweede plaats. !:o' 

o, de foto. Geert Boekholt en llim Bruil.
In deze eindspurt Éten w1 slechts t prn6" tigg.n, sponsor 

"The 
Doors

fir.a.w. 1l zwaarbevochten punten uit 4 wedstrijden.
Resultaat van dit alles was dat we op l3 mei de cornpe_
titie erop hadden zitten,14 wedstrijden 2g punten, en een "voorlopige" l" plaats.
op dat molrtent hadden we ons verzekerd van een 2" plaats,maar waren we afhankelrjk r,an het resultaat datMussel in hun laatste wedstrijd zou halen. Musselhaà 2 punten minder dan ons met Jog eén weclstrijd op 3 junitegen VKM ( 6" ) in het verschiet, een 3-0 winst voor Mussel had voor on, 

""n 
z; f ietr"oetetena.vKM voldeed aan zijn sportieve pricht en versroeg Musser met 2-1 .

op deze manier werd NOAD dus toch enigszins onverwachts kampioen in poule B.
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Uitslagen van de *Blauwe Toer" op 7 r 8 en 9 juni 2002
Tussenstanden na vrijdagavond:
Individueel: 1 ste plaats:

gedeelde 2de plaats:

Ploegen: 1 ste plaats:
2 de plaats:
3 de plaats:

Tussenstanden na zaterdagavond:
Individueel: gedeelde 1 ste plaats:

Ploegen: 1 ste plaats:
2 de plaats:
3 de plaats:

Einduitslag van de "Blauwe Toer"
Individueel:
Plaats

1 Kristiaan Mulder
2 Kars Loots

3 Dennis ter Steege

4 Melvin Groothuis

5 Ruurd Spreen, Arjan Hilbolling en Robert Everts

6 Michiel Vedder

7 Gert Wilkens

8 Dennis Ottens en Marije Deuring

9 Thom Martens, Mike Brookman en Max van Dijk

l0 Rob Hebels. Job Aafies, Mitchell de Goyer en Erik
Leusink

Winnaar Kristiaan Mulder gefeliciteerd door
ronderniss Rieke Grooten

Íportnieurul,,

Melvin Groothuis
Kristiaan Mulder
Remco Pruntel
Gert Wilkens
B.B.C.
Strijkers

Quintos

Arjan Hilbolling
Remco Pruntel
Gerl Wilkens

B.B.C.
Stix
TSV

Ploegen:
I ste plaats:
2 de plaats:
3 de plaats:

Stix
B.B.C.
TSV

Sportiviteitstreker: Robert Everts

Pechvogelbeker: Joey Kremer
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COLOFON

itgever: Stichting Dorpshuis
uinerveen

atieadres:
rpshuis'de Viersprong'

tel:212813

il:

ie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram Riensema E-

bol4@;onneLnl

ieadres:
y Hoving

Hoofdstraat 14

Buinerveen
tel:212446

edebezorgers:

Berend Kruit
Berl Brinks
Geert en Tineke
Boekholt

uk:
Middeljans, Buinerveen

tel.212232

#F E NlEuwE JrE( iE tË
Zuiderdiep 249, Nieuw-Buinen

JULI EN AUGUSTUS
VOORDEEL:

Iedere vrijdag in juli en augustus
(5,12,19,26 juli en 2,9,1 6,23,30 augustus)

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts

€ 12.50 p.p.

Bíj inleveringvan deze advertentie alleen op

vrijdag

€ Ll5 p.p. koríing

(meerdere personen op I adrertentie mogetijk)

LET OP :I

:) leclere mannd een ander al]-raah-nenu (=

L)ok catering mogelilk r.oor til'ris eli bedrijí

i

:, t,r *,, *
't .:"' r: I ii'
:, 

',. :.:. t:!.DORPSHUIS ODE VIERSPRO}ÍG'

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

MAATSCTIAP ELTII{G
Varkens- en bi ggenhandel

Noorderstraat I 6 Buinerveen
tel. 212634 I 212898 I 212383

;' Hier ltad een advertentie
, ',-, van uw bedrijf kunnen
1,, stgan.

":"t Adverteren in de Dorps-
.,i: krant is de moeíte waard,
l'" vraag het onze huidige ud-

' o:; verteerders.

!,:
"'*: 

,Regelmatig wijden wij een
. : artikel in deze krant aan
'. €€n vfln onz.e adverteer-'. : ders, extra gratis reclame

.,1 ' dus! !
i, _
,,;,, Mocht u interesse hebben, 

"

\,, neem dan contact op met
' ,,:: €€k van onze redactiele-

."' den
tl":a, *,,,, È, *;: È

i,ii i't i:lr :j.';. ,:,.,).

È: t'i'j
|,r', '',,:
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Ar/,ar"^f fu@
Er komt een man de kroeg uit lopen en aan alles is te merken dat htj heel diep in het glaasje heeft gekeken. Met wat
zigzag bewegingen verplaatst hij zich langzaam richting huis. Zijn vrouw die best wel weet dat hij er meer lust dan
hij aan kan, bereidt ziclr voor op zijn thuiskornst. Ze wil hem eens flink laten schrikken. En daarom verstopt ze zich
in de grote slaapkamerkast, met een groot wit laken over haar hoofd. Een tijdje later komt manlief
thuis, ze hoort hem naar boven strompelen. Boven gekomen, hij ploft op het bed. Met kleren aan. Languit op de
dekens.
Dan . . . komt zijn vrouw de kast uit, ze maakt daarbij 'n hoop kabaal en hele rare geluiden.
Zegthij: "Wie uh, . . . wie uh, . . . wie ben jij eigenlijk ?"
Zij antwoordt: "lk ben de helse duivelin en ik kom jou veftellen dat je nou eindelijk eens moet ophouden met dat
gezuip van.ie !"
De dronken man: "Aangenaam ! . . , Ik ben rnet je zuster getrouwd !"

Op zekere dag komt boer Van Veen thuis, terug van de jaarmarkt, met een haan onder de arm. Een jonge haan.
Van Veen zet lret beestje bij de andere dieren, 'n flink stel hennen en een haan op leeftijd. De jonge haan begint
al snel de baas te spelen, óók over de oude haan. Die vindt dat niet leuk, want hij rvil toch tenminste wel één
hennetje bij hern in de buurt houden. De jongste 'aanwinst' van de boer laat duidelijk blijken álle hennen te wil-
len.
De oude haan'doet nog een voorstel: Een hardloopwedstrijd, van de droogrnolen tot het hok en rveer terug. Wint
hij, dan mag hij voor het verdere leven 'n hennede bij zich houden. Bij verlies wordt hij slaaf van de jongere
haan. Daar worden beide hanen het over eens. De oude haan vraagÍ nog wel 'n kleine voorsprong. Hij is immers
niet van de jongsten rneer. Ook dat bekijkt de jonge haan heel soepel. Hij kraait er een duidelijk'Oké' uit.
Dan begint de wedloop. Al heel vlot wordt de oude haan ingehaald door de jongere. Tijdens de race valt een
schot, de jonge haan buitelt over het parcours en blijft dan morsdood op de grond liggen. Boer Van Veen kijkt
toe, met het nog rokende jachtgeweer in zijn hand. Zegt: "Hè, alweer eentje van de verkeerde kant !"

\

A.N. Thonv


