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Over Reind Middel 
 

Bij gelegenheid van Koningin-

nedag is Reind Middel, woon-

achtig in Nieuw-Buinen én 

abonnee op deze dorpskrant, 

koninklijk onderscheiden. Uit 

handen van burgemeester Slag-

man ontving hij de versierselen 

behorende bij die koninklijke 

erkenning: Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Van harte gefe-

liciteerd. Reden genoeg ook om 

de heer Middel voor onze lezers 

wat nader voor het voetlicht te 

brengen. 

 

Een jaar of vijf heb ik hem van 

heel nabij mogen meemaken; 

Een bewogen en bevlogen per-

soon, iemand met passie voor 

plaatselijke politiek, heeft lief-

de voor de sport en bezit een 

meer dan gemiddeld gevoel 

voor de minder bemiddelde me-

demens.  

 

Reind’s politieke loopbaan 

 

Reind is 26 jaar bij Gemeente-

belangen (GB). Dat wijst op 

trouw aan en op vertrouwen in 

de politieke lijn van de groepe-

ring, dat zegt ook iets van de 

man, misschien ook wel iets 

van de ‘club’ waar hij zich 

thuis voelt. Direct na zijn aan-

melding als lid, in 1977, werd 

hij penningmeester van GB en 

daarnaast ook fractieassistent, 

zeg maar algemeen invaller 

voor een raadslid.  In 1978 

werd hij gevraagd om aan de 

verkiezingen voor de gemeente-

raad mee te doen, voor het eerst 

op de lijst dus. Reind is niet zo 

kapot van “grote stappen, gauw 

thuis” en dus wilde hij pas in 
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Reind Middel onderscheiden 

Reind’s levensloop tot heden 

 

In 1934 is hij in Nieuw-Buinen 

geboren, was zoon van een me-

dewerker bij de glasfabriek 

daar, volgde de MULO in Mus-

selkanaal en kon op ’n gegeven 

moment aan het werk bij Klip-

huis in Nieuw-Buinen. Daarna 

ging hij naar de CO-OP winkel 

in Stadskanaal en vervolgens 

werkte hij 5 jaar vanuit de 

buurtwinkel, met Nieuw-

Buinen als verzorgingsgebied.  

Na ruim 10 jaren CO-OP, stap-

te hij in 1963 over naar Broca-

des / Steeman en Pharmacia en 

runde voor die firma de noorde-

lijke bezorgdienst. Met die er-

varing wilde in 1968 apotheek 

Van der Deen in Stadskanaal 

hem graag ‘inlijven’. Met suc-

ces, immers Reind vierde daar 

een 25 jarig jubileum (in 1993) 

en werd in die baan op 61 jarige 

leeftijd  VUT gerechtigd; Dat 

was 1 november 1995. 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATA VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

 

Hieronder een lijstje met de data van verschijning van de volgende 

dorpskranten in 2003 en de data waarop het materiaal (foto's, 

teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van 

Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De re-

dactie streeft er naar om zich aan alle data te houden, hoewel uit-

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover be-

richten we zo mogelijk bijtijds! 

 

 

Nummer 4 augustus 2003 

Inleveren woensdag 6 augustus 

Verschijning: 25 - 29 augustus 

 

Nummer 5 oktober 2003 

Inleveren woensdag 5 oktober 

Verschijning: 27 - 31 oktober 

 

Nummer 6 december 2003 

Inleveren woensdag 19 november 

Verschijning: 15 december - 20 december 

 

 

 

 

brammes@hetnet.nl 

 

De volgende activiteiten staan              

gepland voor 2003: 

 

21 juni  Ringsteken 

  Aanvang 19.00 uur 

 

13 aug. Vrouwencafé 

  Aanvang 20.15 uur 

 

15 aug. Klootschieten 

  Aanvang 19.00 uur 

 

13 sep. Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

 

31 okt.  Playbackshow 

  Aanvang 19.30 uur 

 

8 nov.  Spokentocht 

  Aanvang 19.00 uur 

 

22 nov. Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

   

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op met 

de activiteitencommissie. 

A Habing   

Tel. 212353 

ADSL in kleinere dorpen 

Geachte lezers van  

de Dorpskrant 

 

Sinds kort is er een nieuwe re-

geling met de KPN getroffen 

om ook telefooncentrales in 

dunbevolkte gebieden geschikt 

te maken voor ADSL mits 

er 325 mensen gevonden wor-

den die aangesloten willen wor-

den. Hiervoor is een speciale 

actiepagina te vinden op inter-

net. Dit is www.adslactie.nl. De 

eerste negen aanmeldingen zijn 

al binnen dus het begin is er. Ik 

hoop dat er via de dorpskrant 

wat aandacht aan besteed kan 

worden om te zien of dit bij 

meer mensen in onze buurt 

leeft. Mochten er vragen zijn 

dan ben ik graag bereid deze te 

beantwoorden. Ik ben in het 

dagelijks leven werkzaam als 

accountmanager bij Ten Hove 

ICT(automatiserings bedrijf) en 

heb daardoor redelijk wat erva-

ring op dit gebied. 

 

Haijo Kielman 

Zuiderdiep 51 

9521 AB Nieuw Buinen 

0599-212250 

06-21572989 

hkielman@worldonline.nl. 
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1990 op een z.g. verkiesbare 

plaats op de GB lijst van –toen- 

de gemeente Borger. Hij werd 

verkozen en werd dus raadslid tot 

aan 1994. In 1994 werd de poli-

tiek in Borger flink opgeschud en 

daardoor viel Reind net niet in de 

prijzen. Gelet op diens politieke 

en bestuurlijke ervaring werd hij 

weer fractieassistent en voorts 

benoemd tot lid van het College 

voor verlening van Bijstand. 

Eind 1997 is de fusie tussen Bor-

ger en Odoorn aan de orde, in dat 

teken staat ook de verkiezing van 

de nieuwe én eerste raad van 

Borger-Odoorn. Reind staat op 

de lijst van GB en wordt geko-

zen; Lid van de nieuwe raad 

1997 tot en met 2002. In de aan-

loop naar de verkiezingen 2002 

geeft hij aan het wat rustiger aan 

te  gaan doen, wél op de GB lijst 

te willen, maar zijn plaatsje en 

’het politieke stokje’  graag aan 

jonge(re) aanhangers van GB te 

willen overdragen. En dat werd 

werkelijkheid, immers GB kreeg 

’n zetel extra, en drie nieuwe én 

jonge(re) gezichten maakten hun 

entree voor GB in de raad van 

Borger-Odoorn. Reind’s betrok-

kenheid bij GB en diens band 

met de mensen van  de groepe-

ring maken het hem niet moeilijk 

om hem opnieuw in het bestuur 

van de groepering te halen; Als 

penningmeester ! Op herhaling ! 

 

Reind’s manier van werken 

 

In de inleiding werden de woor-

den ‘bewogen’ en ‘bevlogen’ 

vermeld. Een typering die recht 

doet aan de –mensgerichte- man, 

aan de wijze waarop hij visies 

gestalte geeft en aan diens zorg 

voor en over de medemens die er 

niet zo goed voor staat. Op wat 

voor gebied dan ook. Woningen 

voor ouderen, betaalbare sport-
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vereniging, meer verpleegac-

commodatie, behoud bibliobus, 

veilige schoolgebouwen en 

meer muzikale vorming. 

Reind Middel kende zijn stuk-

ken goed; Hij besteedde veel 

tijd aan het lezen ervan, alsook 

aan nader onderzoek, bijvoor-

beeld bij de ambtenaren of op 

locatie. Hij hechtte aan een ge-

degen voorbereiding en hield er 

niet van om er maar wat uit te 

flappen. Als woordvoerder in 

“zijn” commissie, Samenle-

ving, en in de raadsvergadering 

kennen we hem als een rustige 

spreker, bedachtzaam en open-

staand voor reacties vanuit het 

college van B&W. Niet als de 

volksvertegenwoordiger die 

zichzelf graag hoort ‘brullen’ 

en er te pas en te onpas tussen 

zit. Kortom, een man die voor 

rede vatbaar is, vasthoudt aan 

de beginselen van zijn partij, 

een gedegen werkwijze heeft en 

vooral niet het ‘beste jongetje 

uit de klas’ wil zijn.  

 

Reind’s nevenactiviteiten en 

hobby’s 

 

Natuurlijk heeft hij in z’n jonge 

jaren aan sport gedaan. Maar in 

diezelfde jeugdjaren was hij 

ook al bestuurlijk actief, te we-

ten als penningmeester van de 

knapenvereniging (vervolg op 

de Zondagsschool).  Na zijn 

trouwen met Martje in 1962 

werd de aandacht verlegd naar 

zijn huishouden, naar hun kin-

deren (Anita en Sylvia) en naar 

de klussen en klusjes op School 

35. (nu Schipper/Haverkate). 

Ruim 14 jaren maakte hij zich 

verdienstelijk op tal van terrei-

nen: Handen uit de mouwen bij 

grote evenementen 

(schoolreizen, sportdag, school-

voetbaltoernooi, e.d.) en handig 

als er weer eens wat moest wor-

den gerepareerd. Dat bleek 

vaak voor te komen. 

 

In deze periode groeide ook de 

belangstelling voor de zwem-

sport én uiteraard het recreatie-

ve zwemmen. Tijdens de fees-

telijkheden ter gelegenheid van 

het 150 jarig bestaan van 

Nieuw-Buinen, in 1970, ont-

stond er actie om in deze kern 

van Borger een echt zwembad 

te krijgen; In 1973 werd De 

Buinerstreng een feit. Onder-

wijl was de familie Middel sa-

men met anderen, druk doende 

om in Nieuw-Buinen een 

zwemvereniging op te richten; 

En dat lukte, op 20 maart 1974 

is de vereniging “De Badde-

springers” ontstaan, per 1 ja-

nuari 1975 aangesloten bij de 

KNZB. Overigens de naam van 

de zwemclub is bedacht door 

Reind. In deze periode was hij 

ook actief lid van de gemeente-

lijke sportcommissie, een ad-

viesorgaan voor het gemeente-

bestuur. 

 

De zwemsport bleef boeien, 

mevrouw Martje Middel blijft 

15 jaren secretaris van de 

(Vervolg op pagina 4) 
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Noorderdiep 140 

Nieuw Buinen 

 

Dames-, heren– en kinder-

kleding 

 

 

Ook in grote maten! 

Ook aan huis verkoop 

zwemclub, Reind is als vrijwil-

liger met van alles en nog wat 

actief. Hij slaagt in 1979 voor 

de cursus Candidaat Tijdwaar-

nemer (C-4), behaalt de certifi-

caten voor Tijdwaarnemer 3 (C

-3), kamprechter en jurylid en 

is daarmee allround waarnemer, 

kamprechter en jurylid. Reind 

is voor zijn vrijwilligerswerk 

bij de KNZB in april 1995 be-

noemd tot Official van Ver-

dienste en in 1999 werden zo-

wel Reind als zijn vrouw Mar-

tje Ere Official van de KNZB. 

Kegelen is sedert 1988 een lief-

hebberij geworden; Hij is lid en 

secretaris van de kegelclub 

NBO, “Nieuw-Buinen en om-

streken”. En als zodanig vliegt 

hij voor in de organisatie van 

wedstrijden en onderhoudt de 

contacten met de kegelbond.  

 

Begin 2001 rolt Reind in de 

ANBO, afdeling Nieuw-

Buinen / Buinerveen; Door het 

onvoorziene terugtreden van de 

afdelingsvoorzitter werd hem 

gevraagd het voorzitterschap 

waar te nemen. En hij doet dat. 

En zoals het er nu naar uit ziet, 

zal dit ook geen eendagsvlieg 

blijken te zijn. 

 

Ter afsluiting 
Een man die midden in het le-

ven heeft gestaan en op ver-
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schillende terreinen bijdragen 

aan de samenleving heeft gele-

verd. En dat nog steeds doet. 

Een vlijtige vogel die dagelijks 

in de weer is om de zaakjes bin-

nen zijn vrijwilligerswerk op 

orde te brengen en te houden. 

Hij doet heel veel dingen in 

nauwe samenwerking met zijn 

vrouw, die Reind overigens 

graag een handje toesteekt. We 

mogen hopen dat dit koppel 

nog vele jaren bij ons mag zijn; 

Goed voor Reind en zijn 

vrouw, goed voor GB, goed 

voor het verenigingsleven in 

onze gemeente en goed voor al 

die mensen die zij ’n warm hart 

toedragen. De koninklijke 

waardering is goed terecht ge-

komen. 

 

                                                                          

Martin 

Snapper 

 

Zweden op bezoek in 

Drouwernerveen 
 

Een aantal jeugdleden van de 

tafeltennisvereniging Trelle-

borg uit Zweden waren op be-

zoek in Drouwenerveen. Deze 

vereniging had een prijs ge-

wonnen voor een uitstap naar 

Nederland in een soort “Grote 

Clubactie”. Ze logeerden op het 

Hunzepark in Gasselternijveen. 

Woensdag 28 mei kwamen ze 

daaraan na een reis van + 10 ½ 

uur met de auto en de boot. 

Zondag 31 mei vertrokken ze 

weer. 

De tafeltennisvereniging TIG 

(Tot Ieders Genoegen) bood 

hun oefenzaal in het dorpshuis 

“Het Vertier”aan om te trainen. 

Ook werden er wedstrijden ge-

speeld tussen TIG-leden en de 

Zweedse spelers. Dat viel voor 

onze leden niet mee, want de 

Zweden zijn hoger ingedeeld en 

oefenen wel 4 x in de week. 

Onze jeugdspelers uit Buiner-

veen: Marc Ratering en Edwin 

Habing en uit Nieuw Buinen: 

Rutger Kamps hebben het als 

heel leuk ervaren. De puntentel-

ling tijdens de wedstrijd deden 

ze in het Engels. Het was een 

gezellig samenzijn. Wie weet 

komt het ooit tot een utwisse-

ling. 

 

Ina Habing 
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CENTRUM FYSIOTHERA-

PIE 

 

THERAPEUTISCHE ELAS-

TISCHE KOUSEN 

 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend Ziekenfonds leveran-

cier voor het aanmeten en leve-

ren van Elastische Kousen op 

recept en afspraak 

Ook aan huis 

 

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 
Tel: 0599  - 234500 
Of:  06 - 55948238 

Uitje jeugdwerk 
 

Het was al weer de afsluiting 

van het jeugdwerk van dit 

school jaar. We dachten laten 

we eens wat anders doen als het 

spellen circuit of de vossen-

jacht, laten we eens naar Drou-

wenerzand gaan! En wat 

schertst onze verbazing; Noad 

heeft dezelfde plannen. Maar 

dat mag de pret niet drukken 

want of je er nu 1 of 2 of meer 

keer heen gaat, het blijft leuk. 

Zo ook woensdagmiddag 4 juni 

het weer is goed (eigenlijk te 

goed) We gaan! Op tijd zitten 

we te wachten op de kinderen 

die in eens allemaal tegelijk 

komen. Het valt niet mee om 76 

kinderen en begeleiding netjes 

van kaartjes te voorzien en bin-

nen te krijgen. Maar eenmaal 

binnen gaat ieder zijn gang: De 

een gaat eerst eten, de ander 

kan niet wachten om in een van 

de draaimolens te komen. Alles 

en iedereen vermaakt zich pri-

ma. Om iets voor 4 staan er al-

weer moeders voor het hek, dat 

vindt niet iedereen even leuk 

want ze wilden nog wel een 

ritje in een draaimolen, trein-

tje,de botsauto`s of op de rug 

van een pony,maar aan alles 

komt een eind. Iedereen is weer 

heel afgeleverd en de reacties 

waren goed.  

 

Wie weet wat we volgend jaar 

weer verzinnen?  

                    Inge van Buuren 
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ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Van de Bestuurstafel 
  

Tijdens de (mager bezochte) 

jaarvergadering op 19 maart j.l. 

werd opgemerkt, dat het vullen 

van de Dorpskrant met nieuws 

en verhalen grotendeels neer-

kwam op één persoon. 

Uw bestuur is het daarmee van 

harte eens en heeft besloten 

voortaan om beurten een bijdra-

ge te leveren, die wat meer in-

zicht geeft omtrent de gang van 

zaken rond het Dorpshuis. 

Daarom nu een eerste ronde 

"Van de Bestuurstafel", die 

voortaan weer een vast onder-

deel van onze Dorpskrant zal 

uitmaken. 

Daarnaast hopen wij natuurlijk 

dat ook anderen, wanneer zich 

de gelegenheid voordoet, een 

stukje zullen willen schrijven 

over zaken, die voor de dorps-

genoten of de verenigingen van 

belang kunnen zijn. 

Tijdens onze maartvergadering 

is besloten de Stichting Jeugd-

werk Buinerveen, die haar juri-

disch dak (Stichting Jongeren- 

en Jeugdactiviteiten) per 2004 

zal verliezen, zo mogelijk on-

derdeel te laten worden van on-

ze Stichting. De Stichting 

Jeugdwerk Buinerveen zal ove-

rigens wel als zelfstandige een-

heid blijven werken. 

De Gemeente heeft een drietal 

computers ter beschikking ge-

steld. Eén ervan is in bruikleen 

gegeven aan "De Veenschut-

ters". Voor de andere is nog 

geen bestemming gevonden. 

 

Er is overleg geweest met de 

Brandweer over de veiligheid. 

Momenteel is vrijwel volledig 

voldaan aan de eisen. 

Danzij de steun van vrijwilli-

gers schiet de verbouwing goed 

op. Het schilderwerk is op een 

oor na gevild, de lampen op de 

parkeerplaats zijn aangesloten 

en de rookafvoer in de verga-

derzaal is puik geregeld. 

Dankzij oplettendheid van één 

onzer dorpbewoners konden we 

20 tafels van de bibliotheek 

Groningen voor een zacht prijs-

je overnemen. 

Tevens is besloten per 1 juli 

2003 de huur van de zalen voor 

de, bij onze Stichting aangeslo-

ten, verenigingen op €  0,00 te 

stellen teneinde veel admini-

stratieve rompslomp voor een 

relatief kleine winst te kunnen 

vermijden. 

Tenslotte gaat natuurlijk mo-

menteel de aandacht van Uw 

bestuur uit naar de opvolging 

van Jaap Boven, die helaas om 

gezondheidsredenen de pacht 

van het Dorpshuis heeft moeten 

opzeggen. 

Wij wensen hem en zijn familie 

sterkte en een zo snel mogelijke 

genezing toe. 

  

Marius Kwaak 
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Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Juli & Augustus voordeel: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In juli en augustus  

 

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 

NIEUWS VAN OBS 75 
 

De bloemenactie van zaterdag 

10 mei jl. was zeer succesvol. 

De ouderraad ging op stap met 

5 auto’s met aanhanger en 13 

kinderen. 

We hadden de hele morgen 

werk en ook nog een gedeelte 

van de middag. 

Onze verdienste voor onze 

school bedroeg meer dan 600 

euro!!! 
Mensen allemaal heel hartelijk 

bedankt. 

 

Dit jaar organiseren we geen 

rommelmarkt. 
 

We gaan een floralia houden 

met tevens spelletjes en een 

rad van avontuur. 
Ook verkopen we creatieve 

spullen. En natuurlijk wordt er 

aan een natje en droogje ge-

dacht. Er komt een gratis verlo-

ting met 3 prachtige prijzen, 

waarbij loten huis-aan-huis 

worden bezorgd. 

 

Dit alles vindt plaats op zater-

dag 30 augustus 2003 van 

14.00 tot 18.00 uur. 

Houdt deze datum vrij!!!!  

 

Een floralia: wat is dat? 

Ieder kind heeft op woensdag 

28 mei een fuchsiastekje mee-

gekregen. Deze fuchsia moet 

opgekweekt worden tot een 

mooie plant, die door iedereen 

weer op vrijdag 29 augustus 

ingeleverd moet worden. De fa. 

Popken uit Exloerveen zorgt 

voor juryleden, die op vrijdag 

29 augustus de keuring zullen 

doen. 

De prijzen worden op zaterdag 

30 augustus uitgereikt. 

We zijn van plan om er met zijn 

allen een leuke en gezellige dag 

van te maken! 

Batterijeninzameling: 

De ton is al 

leeggehaald 

door de stich-

ting STIBAT 

en er zat al 

meer dan 100 

kilo in!!! 

Sommige kinderen hebben in 

de buurt heel veel batterijen 

opgehaald. Fantastisch!! 

Voor elke kilo krijgt de school 

een punt. Deze punten kunnen 

we omruilen tegen spullen, die 

op school gebruikt kunnen wor-

den, zoals constructiemateriaal, 

computerspellen, computer enz. 

 

Tot slot nog iets over het opha-

len van het oud papier: 

De gemeente heeft zonder de 

ouderraad in te lichten, voor het 

oud papier ophalen bij ons nog 

maar 1 auto ingezet. Hierdoor 

liepen er 12 april 4 mensen ach-

ter 1 auto. 

Op 10 mei waren we kort van-

tevoren ingelicht, dat er weer 1 

auto kwam. 

We zijn nog in onderhandeling 

met de gemeente hierover. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad OBS 75 
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Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige 

adverteerders. 

 

Regelmatig wijden wij 

een artikel in deze krant 

aan een van onze adver-

teerders, extra gratis re-

clame dus!! 

 

Mocht u interesse heb-

ben, neem dan contact 

op met een van onze re-

dactieleden 

Golf spelen zonder poespas 
 

Toen ik dat voor het eerst zó 

hoorde zeggen, “Golf spelen 

zonder poespas”, had ik even 

zoiets van ‘hoezo ?’, ‘dure sp-

ort’ , ‘exclusief’ en ‘chique de 

friemel’. Bij doorvragen over 

die beelden bij de golfsport, is 

me door een lid van de golfclub 

Exloo, Tom de Jager uit Nieuw

-Buinen, een heel ander plaatje 

geschetst. Golf spelen in Exloo 

is grotendeels gebaseerd op het 

beginsel van ‘vrijheid, blijheid’. 

De leden zijn recreatief bezig, 

mogen na een paar uurtjes inle-

ren van de basisbeginselen al de 

baan op, ze zijn niet gebonden 

aan kleding- en schoenvoor-

schriften, de tijden waarop je de 

balletjes slaat bepaal je hele-

maal zelf. En op het golfterrein 

in Exloo, vlakbij de manége 

aan de Valtherweg, ben je er 

ook even helemaal uit, lekker 

buiten in een mooie omgeving. 

 

Gewoon eraan beginnen is niet 

moeilijk en niet duur. Niet 

moeilijk omdat je in ongeveer 2 

uur wegwijs wordt gemaakt in 

dit balspel, met een beginners-

set op pad wordt gestuurd om 

daarmee op een oefenterrein je 

eerste kunsten met bal en stok 

(club) te vertonen én te genie-

ten van de spanning om toch 

dat balletje bij het goede punt 

of in het juiste putje te krijgen. 

Niet duur omdat dit wegwijs 

maken onder leiding van een 

bekwame leermeester slechts 

20 euro per persoon kost. In 

Exloo levert het dan wel 

meteen je startbewijs op voor 

onbeperkt gedurende een heel 

jaar golfspelen op de fraai aan-

gelegde banen aldaar. Een start-

bewijs dat je op zak hebt zodra 

je lid bent van de Golfclub Ex-

loo en waarmee je dan ook in 

‘vrijheid, blijheid en zonder 

poespas” gebruik kunt maken 

van alle faciliteiten. Voor de 

contributie hoef je het niet te 

laten: Per jaar slechts 365 euro, 

oftewel 1 euro per dag. Voor 

dat bedrag heb je nog geen liter 

benzine in je tank, maar bij gol-

fen in Exloo ‘n veelvoud aan 

energie én ontspanning. 

 

Voor wie meer wil weten over 

golfen zonder poespas in Exloo, 

neem contact op met Tom de 

Jager, Zuiderdiep 81, Nieuw-

Buinen, telefoon 212149, of 

kijk even op: 

www.recreatiegolf.nl   
Grote kans dat je het dan nog 

deze zomer aan de stok krijgt 

met de golfbal. 

 

Martin Snapper 
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Zoals het vroeger was...… 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal) 

Twee foto’s van de viersprong bij de “Viersprong”. 
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

BUINERVEEN  IN   

“KERN en KADER” 
 

Inleiding 

 

Er is onlangs door het gemeen-

tebestuur een inventarisatie op-

gesteld over tal van gegevens 

over de dorpen en kernen van 

Borger-Odoorn. Er is daarbij 

een onderverdeling gemaakt 

naar hoofdkernen (Borger, 

Nieuw-Buinen, Valthermond, 

Tweede Exloërmond, Exloo en 

Odoorn) en kleine kernen 

(Buinen, Buinerveen, Drouwen, 

Drouwenermond, Drouwener-

veen, Ees, Eerste Exloërmond, 

Klijndijk, Odoornerveen, Val-

the en Westdorp). Daarnaast 

een aantal zogeheten buitenge-

bieden, waar onder Bronneger, 

Ellertshaar en Zandberg. De 

hoofdkernen zijn daarbij nog op 

functie bezien; Exloo en 

Odoorn hebben een lokale 

functie, Nieuw-Buinen, Tweede 

Exloërmond en Valthermond 

hebben bovenlokale functies. 

Borger heeft met iets verder 

reikende uitstraling een subre-

gionale functie toegedicht ge-

kregen. Hierna een weergave 

van wat er over Buinerveen in 

het rapport “KERN en KA-

DER” is opgenomen. 

 

Buinerveen, kleine kern 

 

Het dorp heeft 407 inwoners 

(telling 2002), waarvan 207 

mannen en 200 vrouwen. De 

leeftijdsopbouw geeft 115 per-

sonen tot 24 jaar aan, 191 tus-

sen 25 en 54 jaar, 58 tussen 55 

en 64 jaar, er wonen 28 perso-

nen tussen de 65 en de 74 en 

van 75 jaar of ouder telt het 

dorp er maar 15. De aantallen 

mannen – vrouwen zijn in alle 

leeftijdcategorieën zo goed als 

gelijk. 

 

In Buinerveen staan 158 wonin-

gen, waarvan 127 vrijstaand, 8 

twee-onder-een-kappers, 7 be-

drijfswoningen en 16 vrijstaan-

de woonboerderijen. Er is ruim-

te gereserveerd om 37 wonin-

gen aan het bestand toe te voe-

gen. Voor tijdelijk ‘wonen’ is 

er een camping, De Paardetan-

ge; Die wordt aangeduid met 

parkcamping. 

 

Ten behoeve van de sportbeoe-

fening is er een veldencomplex 

met 2 wedstrijdvelden en 1 trai-

ningsveld, 1 ijsbaan in gemeen-

telijk bezit en 1 gymnastieklo-

kaal bij School75. Van dit lo-

kaal wordt genoteerd dat he-

t’redelijk gebruikt’ wordt, de 

boekwaarde is 0,0 en de onder-

houdsconditie is matig tot rede-

lijk. De boekwaarde van het 

kleedgebouw bij het velden-

complex is ook 0,0, de onder-

houdstoestand is matig, een in-

vestering van € 50.000,- is ge-

wenst en voor groot onderhoud 

moet er € 75.000,- beschikbaar 

komen. Het kleedgebouw is 

eigendom van de gemeente. 

 

Economische bedrijvigheid is 

gemeten naar aantal bedrijven 

en arbeidsplaatsen, 21 respec-

tievelijk 57. 

 

Verkeer, vervoer en wegen; De 

kwaliteit van de wegen wordt 

als ‘goed’ aangemerkt, of-

schoon er toch noodzakelijke 

investeringen voor € 421.600,- 

in 2003 en 2004 op de rol staan. 

Er wordt ingegaan op de onder-

scheiden kilometer/per uur ge-

bieden, waarbij in beginsel 60 

km/u staat aangegeven voor 

buiten de bebouwde kom. 

 

In de alinea Welzijn staat dat er 

in het dorpshuis –De Vier-

sprong- praktisch elke dag acti-

viteiten zijn: 
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van  

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Maandag   : repetitie toneel; 

Dinsdag    : soos en sjoelen; 

Woensdag : biljarten; 

Donderdag: shantykoor; 

Vrijdag     : 2x per maand 

schietclub; 

Weekend  : toneeluitvoeringen, 

kaartwedstrijden en bingo. 

Voorts maken 2 ouderenvereni-

gingen gebruik van het dorps-

huis. De vereniging Plaatselijk 

Belang Buinerveen/Nieuw-

Buinen (tot Kerklaan) en de 

bibliobus worden als welzijns-

elementen genoemd. Bij jeugd-

werk en opvang peuters wordt 

de bezetting van de accommo-

daties (Dorpshuis en Speelzaal) 

opgenomen, alsook de uitge-

keerde subsidies voor deze sec-

toren van welzijn. Het jeugd-

werk maakt 1 dagdeel per week 

gebruik van De Viersprong, de 

peuters gebruiken de zaal 4 

dagdelen per week. 

 

Onder het kopje Onderwijs 

wordt melding gemaakt van de 

aanwezigheid van OBS75. De 

toelichtende tekst luidt: “In de 

volksmond is dit de school van 

Buinerveen”. (’t is maar dat u 

het weet ! M.S.) 

 

Uit het hoofdstuk Openbare 

orde en veiligheid wordt duide-

lijk dat in 2000 en 2001 4x een 

auto of iets uit ’n auto is gesto-

len, 2x een brom- of snorfiets is 

weggehaald en dat vernielingen 

of beschadigingen 3x voorkwa-

men. Het zeer algemeen aange-

geven ‘geweld met letsel zon-

der wapen’ staat 1x genoteerd. 

Noot: Het gaat hier om de offi-

ciële en formeel gedane aangif-

ten. 

 

Uitnodiging 

 

Als u zeker weet dat de inven-

Bouwen in Buinerveen 
 

Inmiddels zijn de meeste bewo-

ners op de hoogte van de bouw-

plannen van de gemeente in 

Buinerveen. Velen zullen deze 

ontwikkeling jammer vinden, 

sommige zelfs droevig. Maar 

volgens de gemeente bestaat er 

een noodzaak om te bouwen in 

Buinerveen en is dit in een on-

derzoek naar boven gekomen. 

Dit onderzoek is in opdracht 

van de gemeente door de Pro-

jectontwikkelaar gedaan die 

vervolgens ook gaat bouwen.  

Als de bouw doorgaat tenmin-

ste. Want ook al is het volgens 

het Dagblad van het Noorden al 

zeker dat gebouwd mag wor-

den, de mensen die aanhoudend 

en volgens de procedure ge-

klaagd hebben, hebben bij uit-

komen van deze krant nog geen 

definitief besluit van de Provin-

cie ontvangen. De stand van 

zaken is nu zo dat alle feiten bij 

de Provincie liggen en deze een 

besluit nemen of wel of niet het 

bestemmingsplan gewijzigd 

tarisatie niet of niet geheel 

klopt, of dat belangrijke aspec-

ten zijn vergeten, dan vraag ik u 

om te reageren. Het gemeente-

bestuur gaat vanaf 2004 op 

KERN en KADER verder va-

ren, het is dan van belang dat 

de koers wordt uitgezet met de 

goede en zo compleet mogelij-

ke gegevens. Tot zover dit kijk-

je in de keuken van KERN en 

KADER voor zover het Buiner-

veen betreft. In een van de vol-

gende uitgaven van de dorps-

krant zal ik Nieuw-Buinen voor 

u in de etalage zetten. 

 

Martin Snapper 

mag worden en bij goedkeuring 

volgt dan de bouw van 37 wo-

ningen. Afwegingen  bij dit be-

sluit zijn of de presentatie die 

gedaan is door de Projectont-

wikkelaar gebaseerd is op de 

juiste argumenten. En uiteraard 

of er echt noodzaak is zoals de 

gemeente aangeeft. Gezien het 

aantal woningen wat te koop 

staat zet ik, en waarschijnlijk U 

ook, hierbij vraagtekens. 

Feit is dat de Provincie uitbrei-

ding in kleine kernen niet aan-

moedigd, maar als de Gemeente 

met de juiste argumenten komt 

wordt de keuze wel wat moei-

lijker. Eventueel kunnen tegen 

de beslissing van de Provincie 

nog stappen ondernomen wor-

den dmv een advocaat. Laten 

we hopen dat het niet zo ver 

komt en dat de Provincie de 

enige juiste beslissing neemt 

door Buinerveen te laten voor 

wat het is.  

Een rustiek stukje platteland. 

 

Bram van Buuren 
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Winnaars eierzoeken  

19 april 

 

T/m groep 4 

(30 kinderen) 

3 Gert-Jan Hoving 

2 Lieneke Darwinkel 

2 Iris Tent 

1 Fabian Blaak 

 

Groep 5 t/m 8  

(10 kinderen) 

3 Danique van Hooft 

3 Edwin Habing 

3 Marlike Darwinkel 

2 Brian van Buuren 

1 Rilana Blaak  
Eieren zoeken  in het Moeras 

Behalve er naar zoeken kun je ook andere dingen doen met eieren. Er mee gooien bij-

voorbeeld, uiteraard is het dan ook de bedoeling dat ze weer gevangen worden. 
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Speler Van Het Jaar 2002/2003 
Bij het 1ste elftal is de uitslag als volgt: 

1 E. Wals 

2 A. Alberts 

3 B. Schipper 

Bij het 2de elftal is de uitslag als volgt: 

1 J. Groothuis 

2 M. Bos 

3 J. Bos 

Bij het 3de elftal is de uitslag als volgt: 

1 H. v.d. Vlag 

2 R. Drent 

3 L. Grooten 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 Wijster 1 22 16 2 4 50 57 18 

2 LEO 1 22 13 4 5 43 51 32 

3 SVBC 1 22 12 4 6 40 57 36 

4 Amboina 1 22 10 5 7 35 49 49 

5 Eext 1 22 9 6 7 33 36 29 

6 Buinerveen 1 22 9 4 9 31 40 42 

7 Oring 1 22 8 6 8 30 27 34 

8 Protos 1 22 8 5 9 29 43 43 

9 VIOS (O) 1 22 8 4 10 28 29 35 

10 EEC 1 22 6 5 11 23 29 36 

11 Hunso 1 22 3 6 13 15 30 48 

12 Gieterveen 1 22 3 3 16 12 27 73 

Eindstand   Buinerveen 2   kompetitie 2002 / 2003 

Eindstanden van alle voetbalteams op een rij: 
Eindstand   Buinerveen 1  kompetitie 2002 / 2003 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 HODO 4 22 19 2 1 59 159 29 

2 THEO 2 22 17 0 5 51 84 42 

3 SVBO 4 22 16 2 4 50 93 46 

4 SVBC 5 22 14 3 5 45 80 35 

5 CEC 5 22 10 3 9 33 62 66 

6 Buinerveen 2 22 9 2 11 29 48 70 

7 Hunso 3 22 7 4 11 25 45 68 

8 Dalen 7 22 6 6 10 24 39 68 

9 Roswinkel Sp. 2 22 7 2 13 23 41 87 

10 Buinen 3 22 6 4 12 22 43 75 

11 Zandpol 2 22 4 1 17 13 31 74 

12 ZBC 5 22 1 3 18 6 19 84 
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Eindstand   Buinerveen 3   kompetitie 2002 / 2003 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 Hoogezand 6 20 17 0 3 51 68 28 

2 Borgercompagnie 2 20 13 3 4 42 77 45 

3 Veendam 1894 6 20 12 3 5 39 54 39 

4 GKC 3 20 10 3 7 33 71 51 

5 Buinerveen 3 20 10 2 8 32 74 47 

6 Kielwindeweer 2 20 8 4 8 28 39 40 

7 Gieten 3 20 7 2 11 23 61 80 

8 FVV 4 20 6 2 12 20 61 80 

9 DWZ 2 20 5 3 12 18 64 106 

10 Gasselternyveen 3 20 5 2 13 17 52 88 

11 Kwiek 3 20 5 0 15 15 23 40 

Eindstand   B.B.C. C1   Voorjaarskompetitie  2003 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 SJS C2 10 9 1 0 28 52 4 

2 Valthermond C1 10 7 1 2 22 40 20 

3 BBC C1 10 7 0 3 21 54 20 

4 Emmen AV C5 10 4 0 6 12 24 26 

5 Twedo C2 10 2 0 8 6 12 47 

6 DZOH C5 10 0 0 10 0 4 69 

Eindstand   B.B.C. D1   Voorjaarskompetitie  2003 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 BBC D1 10 9 0 1 27 36 14 

2 NWVV/Titan D2 10 7 1 2 22 44 21 

3 SCN D1 10 5 1 4 16 57 24 

4 EEC D1 10 4 1 5 13 30 30 

5 NKVV D1 9 1 2 6 5 17 36 

6 Raptim D3 9 0 1 8 1 12 71 
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Eindstand   B.B.C. E1   Voorjaarskompetitie  2003  

p.s. B.B.C. E1 is halverwege de kompetitie ingedeeld in een andere poule. 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 Westerwolde E1 9 8 0 1 24 43 15 

2 Sellingen E1 9 5 2 2 17 31 18 

3 VVS E1 9 5 1 3 16 33 15 

4 Pekelder Boys E1 9 2 2 5 8 24 37 

5 Scheemda SC E2 9 1 1 7 4 11 35 

6 BBC E1 5 1 0 4 3 8 30 

Eindstand   B.B.C. F1   Voorjaarskompetitie  2003 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 Valthermond F3 10 9 1 0 28 61 9 

2 Erica SC F5 10 7 1 2 22 85 16 

3 Erica SC F4 10 5 1 4 16 35 15 

4 BBC F1 10 4 1 5 13 31 37 

5 Zwartemeer F5 10 3 0 7 9 32 46 

6 Bargeres F5 10 0 0 10 0 6 127 

Eindstand   B.B.C. F2   Voorjaarskompetitie  2003 

 Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

1 KSC/Schoonoord F3 10 8 0 2 24 35 24 

2 Musselkanaal F4 10 7 0 3 21 34 17 

3 Sleen F3 10 6 1 3 19 45 18 

4 HOC F5 10 3 2 5 11 22 24 

5 ZBC/Zweeloo sp. F4 10 3 0 7 9 23 50 

6 BBC F2 10 1 1 8 4 15 41 

Alle actuele gegevens kunt u vinden op de homepage van V.V. 

Buinerveen 

 

http://home.wanadoo.nl/

vvbuinerveen 
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BBC D1 kampioen: 
 

De D1-junioren van de Buinen Buinerveen Combinatie zijn onlangs kampioen geworden in hun com-

petitie. De einduitslag van deze competitie staat elders vermeld in deze krant. Bij de laatste wedstrijd, 

thuis tegen SCN D1, had de tegenstander zich afgemeld voor deze wedstrijd. Echter deze allerlaatste 

wedstrijd moesten de kinderen wel spelen. En tot hun eigen verbazing speelden ze tegen hun eigen ou-

ders, zowel vaders als moeders. En zoals een kampioen betaamt werd er met 4 – 2 gewonnen. Daarna 

maakten de kinderen op een kar een ronde door het dorp.  

Geert Hilbolling 

Van links naar rechts: Nick Darwinkel (leider), Dennis ter Steenge, Wout Wetering, Harald Keur en 

Gert Pepping (leider). Gehurkt van links naar rechts: Sion Oving, Ruurd Spreen, Michiel Vedder en 

Sjoerd Hadderingh. Liggend keeper Arjen Onrust. 
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Volleybalnieuws 

Regionale volleybalcompetitie 
 

De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompeti-

tie. 

57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek 

maar sportief om de overwinning. Ook Noad doet hier-

aan mee. 

 

Uitslagen Heren A 
28 april NOAD – Salto 1  1 - 2 

 

Standen tot en met 26 mei 2003 

Plaats Team Gespeelde 

wedstrijden 

Punten 

1 GNMO 14 31 

2 Salto 1 14 30 

3 Velgsib 14 30 

4 De Vijver 14 21 

5 Hofstra-Hulshof 14 20 

6 Tyfoon 1 14 15 

7 De Splitting 14 14 

8 NOAD 14 7 

Hierbij is Noad gedegradeerd en speelt volgend jaar opnieuw weer 

in de B-poule. 
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H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 

De Bibliobus 

 
Weet u wat u in de bibliobus 

kunt vinden?? 

 

-Prentenboeken vanaf 0 jaar. 

 

-1e leesboekjes 

 

-leesboeken voor alle leeftijden 

 

-boeken over allerlei onderwer-

pen, bv koken, de tuin, handwer-

ken, geschiedenis, dieren en ga 

zo maar door. 

 

-romans voor volwassenen 

 

-ook grootletterboeken aanwezig. 

 

-nieuw: tijdschriften 

 

Op aanvraag kan er van alles 

worden meegenomen. 

De Bibliobus is er voor  

jong en oud. 

Ina Habing 

Buinerveen 

Vrijdag 4 juli 

Vrijdag18 juli 

Vrijdag1 augustus 

Van 09.25 uur tot 

10.00 uur 

 

Nieuw-Buinen CBS 

Vrijdag 4 juli 

Vrijdag18 juli 

Vrijdag1 augustus 

Van 10.05 uur tot 

10.30 uur 

 

Nieuw-Buinen OBS 

Vrijdag 4 juli 

Vrijdag18 juli 

Vrijdag1 augustus 

Van 10.40 uur tot 

11.00 uur 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA 

Buinerveen 

Een beetje rare kop . . . Het 

komt met de jaren . . . :  

Met het ouder worden, komt er 

niet zo veel meer bij. Dus, wat 

komt er dan met de jaren ?  

Buiten de zogenaamde levens-

wijsheid en levenservaring, die 

toenemen, gaat het doorgaans 

alleen maar ’n beetje minder. 

Zo hoort men dat ook wel. Ver-

schijnselen die bijna sluipend 

het ouder worden begeleiden. 

Niet altijd even tof, maar soms 

kan het ook voordelen opleve-

ren. 

 

Van een oud collega, Niek Feli-

us, kreeg ik ter gelegenheid van 

mijn verjaardag een vriendelijk 

bedoeld overzicht van 

‘ouderdomsverschijnselen’: 

Niek heeft er niks kwaads mee 

in de zin, maar ziet het als een 

positieve ondersteuning bij het 

vertrouwd raken met de dingen 

die gelijke tred houden met het 

toenemen der jaren. En wie ben 

ik om al dat ‘nieuws’ voor me-

zelf te houden ? In onze omge-

ving wordt iedereen ouder en 

dus komt er voor elk van ons 

een moment dat we ‘het’ zullen 

beleven. Immers, het komt met 

de jaren. 

 

En waar gaat het dan zoal om ? 

Mensen die al ’n stuk ouder 

zijn dan ik, weten dat natuurlijk 

al wel. Maar voor die lui die 

‘onderweg’ zijn, pik ik uit het 

lijstje van Niek een paar her-

kenningspunten: 

 

- Bij een gijzeling mag je, 

samen met vrouwen en 

kinderen, als eerste naar 

buiten; 

- Telefoontjes vóór 09.00 

uur beginnen met: “Ik 

bel je toch niet uit 

bed ?”; 

- De kleren die je koopt 

raken nooit meer uit de 

mode;   

- Je redt het best zonder 

seks, maar nooit zonder 

bril; 

- Medische ingrepen bij 

andere mensen vind je 

steeds interessanter 

worden; 

- Snelheidbeperkingen 

zijn geen uitdaging 

meer; 

- Je buikje kan je geen 

zier meer schelen, ieder-

een mag het zien; 

- De gewrichten en botten 

voorspellen het weer 

beter dan Peter Timo-

feeff, Helga van Leur, 

Piet Paulusma of Erwin 

Kroll; 

- Echte geheimen zijn 

veilig bij leeftijdgeno-

ten, omdat ze die toch 

niet onthouden; 

- Boodschappen doen 

zonder briefje is er niet 

meer bij; 

- Het kan nog slechter: 

Als je kwijt bent waar je 

dit lijstje hebt gelezen.  

 

Niek Felius blijf ik tot mijn 

vriendenkring rekenen. 

 

                                                                                     

Martin Snapper 

. . . het komt met de jaren . . .   
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

NBvP, Vrouwen van Nu       

Afdeling Buinerveen 

 

“De belangrijkste reden dat 

vrouwen van onze organisatie 

lid worden is nog steeds 

het ontmoeten van andere 

vrouwen” 

 

De onderlinge betrokkenheid is 

van oudsher kenmerkend voor 

de NBvP, Vrouwen van Nu. 

Naast zorg voor elkaar is er ook 

een inzet voor de verbetering 

van de leefomgeving, duurzame 

ontwikkeling en maatschappe-

lijke onderwerpen. 

 

De NBvP is in staat geweest in 

de afgelopen 73 jaar steeds 

mee te bewegen met maat-

schappelijke ontwikkelingen. 

Anno 2003 staat de NBvP stil 

bij de huidige trends binnen en 

buiten de organisatie. In het 

project BEELDENSTROOM 

start de NBvP een dialoog tus-

sen leden, afdelingsbesturen, 

provinciale besturen en hoofd-

bestuur over de toekomstvisie. 

 

De toekomstvisie van het 

hoofdbestuur is de NBvP zoda-

nig in te richten dat veel vrou-

wen zich bij de NBvP thuis 

(blijven) voelen. Dat leden 

ruimte hebben zich te ontwik-

kelen en activiteiten te ont-

plooien, dat leden inspiratie op-

doen bij de NBvP, er plezier 

hebben, leuke vrouwen ont-

moeten en andere vrouwen uit-

nodigen mee te doen. 

 

Landelijke projecten 

2003/2004 

 

Wijs met water: de map van 

overvloed 

Er is vorig jaar een netwerk van 

“watervrouwen” gevormd en de 

informatiemap de Map van 

Overvloed is klaar. Begin 2003 

heeft bijna de helft van de afde-

lingen de map al besteld. 

In Drente zijn de meeste afde-

lingen; nl. 103! De map van 

Overvloed zit boordevol inspi-

ratie voor het houden van afde-

lingsavonden over diverse as-

pecten van het thema “water”. 

 

Voedsel 

In het beleidsplan voor de ko-

mende jaren “Kwaliteit van Le-

ven” vormt eten en drinken een 

van de aandachtsvelden. In dit 

kader starten we komend jaar 

met het driejarig project 

“voedsel”. 

Ook dit thema is erg veelzijdig 

en we kunnen er op veel manie-

ren mee aan de slag.  

 

Levensloop 

Het nieuwe project Levensloop 

gaat van start. Dit project wordt 

in samenwerking met Passage, 
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

fonds    mogelijk 

 

 

christelijk-maatschappelijke 

vrouwenbeweging, ZijActief 

Nederland, de NBvP, Vrouwen 

van Nu, het Katholiek Vrouwen 

Gilde, het Slotemaker de Brune 

Instituut en het Nederlands 

Agrarisch Jongeren Kontakt 

georganiseerd. In deze fase van 

het project wordt voor alle le-

den van de deelnemende orga-

nisaties materiaal ontwikkeld in 

de vorm van een boekje en een 

videofilm. 

Ensemble:samenwerking 

vrouwenorganisatie in Benin 

en Nederland 

 

NBvP in Nederland en vijf 

vrouwenorganisaties in Benin 

gaan samenwerken. Hiervoor 

zijn koppelingen gemaakt: na-

melijk AGF in Materi met Fle-

voland/Dronten, Fitila in Kandi 

met Bergambacht, Tikonna 

Boukombe met Vrouwen We-

reldwijd Drenthe, Diweere in 

Cobly met Utrecht/Vianen en 

Mialebouni in Dogbo met Rid-

derkerk. Dit project is een ver-

volg op Vrouwen in Lokale be-

sturen: Nederland en Benin. 

 

Ons najaarprogramma is als 

volgt: 

Woensdag 17 september 

mevr. K. Hoogenboezem uit 

Emmen over Annie M. G. 

Schmidt 

Woensdag 15 oktober 

Eendagsbestuur 

Woensdag 12 november 

Harry Loorbach werkzaam bij 

de Hendrik de Kokstichting in 

Rolde over blinde en slecht-

ziende mensen 

Woensdag 17 december 

Kerstavond 

 

Wat heeft U gemist: 

 

Roel Kuper (Kok Kuper Radio 

Drente) is bij ons te gast ge-

weest in april. 

Hij vertelde over het eten vroe-

ger en nu. Ook maakte hij sa-

men met ons hapjes, waarbij hij 

veel commentaar leverde, want 

we moesten letten op de combi-

natie, de kleur en hoe het ge-

heel er uitzag.  Een leuke avond 

waarbij we ook de dames van 

het vrouwencafe en de heren 

van de biljartclub hebben ge-

trakteerd. 

 

21 mei was onze verrassings-

avond. Het werd een quizavond 

met als thema “water”. 

Een van de opdrachten was om 

op een vel papier iets te tekenen 

met stiften, potloden, wasco 

wat te maken had met water. 

Heel verrassende tekeningen 

werden er gemaakt. 

De onderwerpen varieerden van 

een visser, een boot, een dou-

che, een wc, een waterval enz. 

Het groepje dames dat gewon-

nen had ontvingen elk een fles-

je water. 

 

Dames, kom gezellig eens een 

keer kijken bij ons. En neem 

dan gelijk uw buurvrouw mee. 

 

Ina Habing 
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Rotonde Mondenweg 

 

Erg ongemakkelijk voor bijna 

alle medebewoners, de diversen 

afzettingen op de Drentse Mon-

denweg. De werkzaamheden 

zijn in volle gang en het schiet 

al weer op. De eerste auto`s we-

ten al met snelheid de rotonde 

te passeren. Het zou wel weer 

prettig zijn als we als wegge-

bruiker volledig over de nieuwe 

rotonde mogen rijden. Maar 

voor onze jeugd kan het niet 

lang genoeg duren en mogen de 

werkzaamheden nog een poos 

doorgaan. Het is een waar feest 

om alle kinderen zo samen te 

zien spelen, kinderen die elkaar 

voorheen nauwelijks kenden 

spelen nu dagelijks samen. Elke 

dag is er wel wat te doen, er 

worden huizen gemaakt in het 

gras van klinkers en wat er 

meer voor handen is. Er ligt 

genoeg!! Ook skeeleren en ska-

ten is erg populair bij de jeugd. 

Er wordt volop in het zand ge-

speeld en er met de skelter op 

los gecrost. Soms maken ze 

al  echte files. Er wordt van al-

les aan gerukt  van een skelter 

tot tandems aan elkaar gekop-

peld en zo wordt konvooi gere-

den. Op bijgaande foto zie je 

onze bollebozen die samen veel 

plezier hebben. De foto is door 

Rob gemaakt en wij als twee 

moeders,  wilden jullie laten 

meegenieten van deze leuke 

bijkomstigheid tijdens deze na-

re afzettingen op de Monden-

weg. Helaas voor de kinderen is 

de pret binnenkort over want 

nog even en de Drents Monden-

weg is dan weer verboden 

speelterrein. Maar zolang het 

nog duurt hebben zij in ieder 

geval nog plezier! 

Marja Koremans  

& Fenna Moes 
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TEEK IT OR LIEF IT  
 

Ik veroorloof me een kleine 

verschrijving op de bekende 

uitdrukking, die iets weergeeft 

van “anders maar niet !”, of “je 

moet het helemaal zelf weten”, 

of “graag of niet !”. 

 

Maar zó is me dat op Afdeling 

A van het Refaja ziekenhuis in 

Stadskanaal niet vergaan. Een 

komen van erger dingen. Ik heb 

me nog wel even beraden op de 

streek van herkomst van deze 

specialist; Volgens mij qua 

ernst en daadkracht zou hij uit 

Budapest of Szeged  kunnen 

komen, voor wat betreft z’n 

humor is het gebied rondom het 

Balatonmeer een optie. Next 

best de kunstenaarskolonie 

Szentendre, of geboren in de 

buurt van Veszprem ? 

 

Maar goed, Doktor Lelbach di-

rigeerde mij dus naar Afdeling 

A. En tussen mijn oren zoiets 

van ‘Ja, dit moet even !” Als 

variatie op “take it or leave it”, 

je teek voor lief nemen en je 

gewoon overgeven aan de 

kunst, kracht en ervaring van de 

mensen van die afdeling. Van 

stonde af aan voelde ik niks van 

leave, maar alles van lief. Met 

toewijding, zorg en liefdevolle 

aandacht werd ik door de da-

mes, -ja alleen dames !- , van 

de medicamenten voorzien, 

werd ik regelmatig gecontro-

leerd op pols, bloeddruk en 

temperatuur. Geen teken aan de 

wand, immers vanwege de aard 

van de ingebrachte vloeistoffen 

(smerig spul zo moest ik begrij-

pen), hielden ze me ook scherp 

in de gaten: Stel je voor dat ik 

zou omvallen, hyperventileren, 

spontaanplassen, jodelen of 

gaan gillen om m’n moeder. 

Lief toch ?! Wie me met al die 

zorg en liefde hebben omgeven, 

moeilijk om al die namen te 

onthouden. Ik waag me dan 

maar liever niet aan ’n opsom-

ming van de ‘zorgers’. Overi-

gens daaronder ook te verstaan 

de mevrouwen die voor de kof-

fie en de boterhammetjes zorg-

den, zelfs de dames van het 

beddengoed, linnenspul,  boen-

machines en stofdoek bleken 

(Vervolg op pagina 24) 

 

 

COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Evert Hoving 

  Bram van Buuren 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 
 

 

 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Geert en Tineke 

  Boekholt           

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

paar weken aaneen ben ik daar 

met de meest mogelijke toewij-

ding en zorg behandeld aan een 

tekenbeetbesmetting. Het was 

me al heel snel na de onderzoe-

ken duidelijk geworden dat een 

ferm take it or leave it voor mij 

altijd ongelukkig zou aflopen. 

De behandelend arts, Doktor 

Lelbach, had me ervan door-

drongen dat ik dit keer zeker 

niet eigenwijs of tegenstribbe-

lend moest zijn. De besmetting 

van dat kleine bloedzuigertje 

kan snel fatale gevolgen ople-

veren, aldus diens ernstige maar 

eveneens goed bedoelde bood-

schap. Geen grapje dus, wél 

advies van enige be-teken-is. 

 

In de onderzoeksfase hebben 

we heel wat afgelachen. Zowel 

Lelbach als ik bleken in zo’n 

ernstige situatie enige grappolo-

gie zeker wel te kunnen waar-

deren. Wie kraait het niet uit als 

je met je linker wijsvinger je 

rechter oorlelletje moet aantik-

ken en tegelijkertijd de rechter-

duim moet neerzetten op de lin-

ker knieschijf. Moet je eens 

proberen ! Enfin met een knip-

oog naar de ernst, heb ik moe-

ten vaststellen dat deze neuro-

loog van Hongaarse komaf 

voor een lolletje ‘in’ was, maar 

daarnaast met grote snelheid 

afkoerste op het verhelpen van 

het euvel, danwel op het voor-
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Wie o wie……. 

 

Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. 

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum vol met oude “plaatjes over vroeger” 

heeft, kunt U contact opnemen met de heer B Kruit Noorderstraat 10 9524 PD Buinerveen Tel:212716 

Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2003 zijn weer af te 

halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden 

georganiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

 

Op de volgende data’s zullen de 

wedstrijden plaatsvinden: 

 

05 juli 2003 

avondwedstrijd: 

Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur 

 

30 augustus 2003 

Avondwedstrijd: 

Aanvang: 18:00 tot 21:00 uur 

 

27 september 2003 

aanvang: 13:00  

tot 16:00 uur. 

 

De visvereniging 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

altijd voor ’n praatje ‘in’ te zijn.  

 

Het komt voor, dat je op een 

gegeven moment niet meer zo 

goed weet dat je patiënt bent. 

Maar, Truus, Anne-Marie, Jan-

neke en al die anderen zetten je 

dan weer met beide benen op 

de grond. Ze zeggen het net 

niet, maar ‘take it or leave it’ 

staat niet in hun woordenboek. 

Lief zijn voor de teek evenmin. 

Dan lief zijn voor de patiënt. 

Yes !  
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In de loop van december weet 

ik wat meer te melden over de 

resultaten van de behandeling. 

Dus wat het in en met mijn lijf 

heeft gedaan. Ik houd u op de 

hoogte, en dat alles in het teken 

van . . . .        

                                                                      

Martin Snapper   

 

Voor Afd. A, Dr Lelbach en 

dorpskrant Buinerveen. 


