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Feest in Buinerveen 

Zoals op de foto boven reeds dui-

delijk is, heeft in het weekend 

van 4, 5, en 6 juni een feest 

plaatsgevonden in Buinerveen. 

Dit feest is georganiseerd door 

de activiteitencommisie waarvan 

meer dan de helft uit beginnende 

organisatoren bestaat.  Na diver-

se vergaderingen waarbij keuzes 

gemaakt moesten worden over 

wie wat doet en hoe, is uiteinde-

lijk de huidige vorm ontstaan. 

Om een beeld te geven van wat 

er zoal te doen was lijkt het mij 

het makkelijkste  om door mid-

del van foto’s een verslag te 

doen. Een foto zegt immers meer 

dan duizend woorden.  

Bram van Buuren 

Schminken naar keuze 

“K3 dansen” 

Iedereen kon geïnter-

viewd worden om zijn 

mening te geven, live op 

Buinerveen FM. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 2 

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIE 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorps-

krant in 2004 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, 

mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie 

streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzon-

deringen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover 

berichten we zo mogelijk bijtijds! 

 

Nummer 4   augustus 2004 

Inleveren woensdag 18 augustus  

Verschijning: 31 augustus—4 september  

 

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 
staan gepland voor 2004: 

 

30 juni Vrouwencafe 

3 jul  Freestyle  

  Klootschieten 

11 sep  Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

24 sep  Playbackshow basis-

 school 

09 okt  Bingoavond 

  aanvang 20.00 uur 

29 okt. Playbackshow voort

  gezet onderwijs & 

  volwassenen 

13 nov Spokentocht 

  Aanvang 19.00 uur 

11 dec Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op met 

de activiteitencommissie. 

Jeugdwerk eindfeest 
Voor alle kinderen uit Buinerveen en Nieuw-Buinen  

die op de basis school zitten. 

 

23 Juni  Eindfeest, direct uit school. 

   Eten wordt verzorgd  

   Kosten € 2,50  

    

opgeven bij:  Lina Gelijk tel: 212346 

   Ina Blaak tel: 212981 

   Hanneke Lutjes tel: 212944 

   Inge van Buuren tel: 211918 

   Els de Roo tel: 212604 

   Inge Brouwer tel: 212855 

Foto’s gemaakt door Geert Hilbolling. 

Alle foto’s uit deze Dorpskrant omtrent het Feestweekend zijn 

te bezichtigen op de web site. 

home.wanadoo.nl/geerthilbolling 

Playbackshow 2004 

Je kunt je nu al opgeven voor de playbackshow op 24 september. 

De kinderen van de basisschool  worden verdeeld in 2 groepen, n.l. 

groep 1 t/m 4, en groep 5 t/m 8. 

Op 29 oktober is de playbackshow  voor voortgezet onderwijs en 

volwassenen.  

Voor vragen of aanmeldingen: Inge van Buuren tel: 211918 

Tijden Bibliobus 
 

Buinerveen 

Vrijdag 23 juli, 6 en 20 augustus 

09.25—10.00 uur 

 

Nieuw Buinen CBS 

Vrijdag 23 juli, 6 en 20 augustus 

10.05—10.30 uur 

 

Nieuw Buinen OBS 

Vrijdag 23 juli, 6 en 20 augustus 

10.40—11.00 uur 
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En, wat vind je ervan? 

Vrijdagavond, schminken voor iedereen 
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GESLAAGDE FOTOPUZZEL PLAATSELIJK BELANG  

Verenigingsmarkt Buinerveen 

 

Op een tamelijk druk bezochte 

markt, zaterdagmiddag 5 juni j.l., 

kregen tal van plaatselijke orga-

nisaties een mooie kans om aan 

te haken aan “Vroeger”. En hoe-

wel de een daarin wat beter uit 

de verf kwam dan de ander, moet 

gezegd worden dat er hard ge-

werkt is aan de promotie van de 

verenigingen. De in mijn ogen 

allerantiekste spulletjes stonden 

in de kraam van de Vrouwen van 

Nu, afdeling Buinerveen. De pre-

dikaten ‘jong’, ‘jonger’, ‘jongst’ 

gaan wat mij betreft naar de le-

verworst van slager Van der Aa, 

de macaroni van NOAD en de 

broodjes, die onder het toeziend 

oog van Marijke boven de vuur-

korf van de Activiteitencommis-

sie werden bruin gebakken. De 

mobiliteitsprijs gaat naar Het 

Veenkoar, de zingende boertjes 

lieten zich af en toe door het 

dorp rijden en ook verplaatsten 

zij zich veelvuldig richting ‘natte 

hoek’. 

Ruimte genoeg voor een gokje  

 

Het testen van je spierballen is 

niet echt een gok, immers de 

meeste marktbezoekers kenden 

hun krachten wel; Anderhalve 

minuut aan een spijkerbroek han-

gen of een hamerslag die bijna 2 

meter hoogteverschil oplevert, 

dat zijn peulenschillen die ieder-

een van zichzelf wel kent. Maar 

het wordt snel ingewikkelder als 

je moet raden hoeveel knikkers 

of pastastukjes er in een weckpot 

zitten. Bij blikgooien en hoefij-

zerwerpen kun je nog ietwat re-

kenen op je richtinggevoel. Een 

slag in de lucht is een eerste ver-

eiste bij het raden van de naam 

van een ouderwetse meisjes-

pop. Een korte blik in de ge-

schiedenis bij Plaatselijk Be-

lang, een tiental foto’s van his-

torische situaties in deze regio 

waren onderwerp van een seri-

euze puzzel. 

Fotopuzzel   

 

De uitvergrote kiekjes waren 

voorzien van meerkeuzevragen, 

de bezoekers van de ‘stand’ van 

Plaatselijk Belang moesten per 

vraag het enig juiste antwoord 

aankruisen. Dat bleek een ge-

zellige maar tegelijk niet zo’n 

gemakkelijke opgave te zijn. 

Van de vele plaats- en buurtge-

noten die hun historisch geheu-

gen wilden aanspreken, bleek 

er niet 1 in staat alle vragen 

correct te beantwoorden. Pre-

cies 50% van de deelnemers 

had 9 vragen goed. De groepen 

die 8x en 7x het juiste antwoord 

hadden, waren ook van behoor-

lijke omvang. De minst goede 

score bleef gereserveerd voor 

twee personen die niet verder 

kwamen dan 4 goede antwoor-

den. De fotopuzzel was dus in 

staat de bokken van de schapen 

te onderscheiden. De foto’s wa-

ren afkomstig uit de collectie van 

Berend Kruit, die tevens de leve-

rancier was van de gegevens 

voor de meerkeuzevragen. De 

winnaar: Uit de vele inzendingen 

met 9 goed is geloot: Ria Boels-

ma (meisjesnaam Van Ekris) uit 

Nieuw-Buinen. Zij is op de 

hoogte van resultaat én prijs. In 

goed overleg over dag en tijdstip 

zal haar de puzzelprijs worden 

aangeboden.  

 Martin Snapper        
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Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Of:  06 55948238 
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Nadat wij,als Reiscommisie eind 

maart als voorbereiding voor on-

ze 

 jaarlijkse dagtocht op het eiland 

Borkum geweest waren vertrok-

ken 

wij op 3 juni om 8.15 met 6 auto-

s en 24 personen naar de Eems-

haven. 

Het weer wekte mee,de zon 

scheen volop ! De boottocht 

duurde een 

uur,we kregen koffie of thee met 

gebak en menigeen ging naar 

boven 

op het dek in het zonnetje. Van-

uit de boot stapten we in een 

treintje 

die ons naar het stadje bracht.We 

spraken een vast punt af en ieder-

een 

ging wat voor zichzelf doen,naar 

het strand,winkelen of een terras-

je 

pakken. Om 2 uur stapten we in 

voor een tocht met de huifkar,we 

reden 

door het stadje en over bospaad-

jes en onderweg kregen we infor-

matie 

van de koetsier op de bok.Nadat 

we halverwege wat gedronken 

hadden 

gingen we weer terug. We had-

den nu weer tijd om ons in het 

stadje te  

vermaken. Het is er heel gezelli-

ig,wel toeristisch.Het strand is 

prachtig 

met prachtige gebouwen .Er 

zijn veel leuke winkeltjes en 

terrasjes. 

Je kunt hier heerlijk wandelen 

en ook fietsen huren.En voor de 

vakantie- 

gangers zijn er ho-

tels,vakantiewoningen,pensions 

en campings,ook zijn  

er verschillende arrangementen. 

Dag uit met de NBvP naar Borkum Om half 6 zochten we elkaar 

weer op voor de terugreis,en na 

het treintje 

en de boot,gingen we naar een 

leuk restaurantje,waar we een 

heerlijk 

3 gangenmenu kregen.Na de kof-

fie gingen we weer naar huis. 

Alles was goed verlopen,het was 

een geslaagde dag,heel gezellig 

met 

als extra,dat prachtige weer! 

  

                   De Reiscommissie. 
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‘sMorgens op zaterdag 5 juni jl. 

was het een drukte van belang.  

De marktkramen moesten wor-

den ingericht.  

Vantevoren was er nagedacht 

over de inrichting. 

Met lakens en dozen eronder 

voor de verhogingen werd de 

kraam afgedekt. 

Aan de ene kant van de kraam 

stonden wat spullen uit de tijd 

van vroeger en nu: 

een telraam en een rekenmachi-

ne, een emaille kruik en een tup-

perware thermoskan,  

een zeepklopper en vloeibaar 

wasmiddel, een kraantjespot en 

een senseomachine, enz. 

Aan de andere kant van de kraam 

stonden de overgebleven spullen 

die gemaakt waren voor de voor-

jaarsfair en die als nog konden 

worden verkocht. 

Achteraan de kraam hing onze 

vlag te wapperen en ook ver-

schillende affiches met alle the-

ma’s van de afdelingsavonden 

erop. De jaarprogramma’s lagen 

natuurlijk op tafel om zo de men-

sen te laten zien wat we allemaal 

doen. Want naast de avonden 

worden er uitstapjes georgani-

seerd (op de fiets of met de auto) 

naar allerlei bezienswaardighe-

den. 

Aanweerskanten van de kraam 

stonden een paar emmers met 

bloemen. 

Ook kon het publiek een gokje 

wagen hoeveel kralen er in de 

pot zaten en hoe de naam van de 

prachtige oude wildebraspop 

luidde. 

De mensen konden een bekertje 

bowl kopen, zodat ook voor het 

inwendige van de mens werd 

gezorgd. Kinderen konden een 

suikerspin kopen. Marian Zand-

stra stelde zich hiervoor be-

schikbaar om prachtige spinnen 

te maken en voor ons te verko-

pen. Wel vonden wij het jam-

mer dat ze niet vlakbij ons 

stond. 

Het  J (onge)V(rouwen)N

(etwerk) Drente is een onderaf-

deling van ons en was ook pre-

sent op de markt.  

‘sMiddags vanaf 13.00 uur tot 

16.00 uur liep het af en aan bij 

alle kramen. 

Het was droog, maar er stond 

een koude wind. Toch was er 

over belangstelling niet te kla-

gen. 

Dan volgen nu de prijswin-

naars. 

De naam van de pop is geraden 

door Willy Brouwer-Oost uit 

Nieuw Buinen.  

De naam was Lieke. 

Het aantal kralen werd geraden 

door Inge Berends-Haikens uit 

Nieuw Buinen.  

Het aantal was 510. 

Beide prijswinnaars ontvangen 

een slagroomtaart. 

De reis- en feestcommissie orga-

niseert  2 fietstochten en wel op 

woensdag 7 juli en op woensdag 

18 augustus. Wie hier informatie 

over wil of zich wil opgeven kan 

bellen met Nans v.d. Giessen tel 

211912. 

 

Onze eerstvolgende afdelings-

avond is op woensdag 15 sep-

tember in Dorpshuis  

De Viersprong om 19.45 uur. 

De heer de Jong uit Stadskanaal 

komt dan om over het Pieterpad 

te vertellen. Dit is een wandel-

route die je in gedeelten kunt lo-

pen van Pieterburen in Gronin-

gen naar de Pietersberg in Lim-

burg. 

 

Ina Habing, PR-vrouw van de 

afdeling Buinerveen. 

 

NBvP, Vrouwen van Nu,  

afdeling Buinerveen ook aanwezig op 

de markt in Buinerveen. 
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Zolderopruiming  

 

De oproepen in dit blad om de 

allereerste uitgaven van de 

dorpskrant Buinerveen boven 

water te vissen, bleken vanaf 

2001 uit te lopen op gehengel om 

niets. Vanaf dat jaar niets gezien 

en geen enkel telefoontje met 

‘kom hier ‘ns kijken’. Tot dat 

onze dorpsgenoot Chris Bekken-

kamp een deel van zijn zolder 

gaat opruimen. Op 26 februari 

anno 2004 treft hij tussen stapels 

oude tijdschriften zowaar een 

oude dorpskrant aan, nog niet de 

allereerste editie, maar wel een 

van maart 1994, nummer 2 van 

de tweede jaargang. En dat blad 

doorbladerend en lezend, dan zit 

je toch weer meteen 10 jaren in 

de tijd terug. Er blijkt heel wat 

veranderd, maar er is ook nog 

veel ‘van hetzelfde’. 

 

Opvallend anders  

 

Dat begint al met het formaat, 

het aantal bladzijden en de her-

komst van de advertenties. Ook 

het letterwerk is anders en de lay

-out is niet te vergelijken met de 

huidige uitgaven. Het toen 4x per 

jaar uitgegeven blad is opge-

maakt in A5 en bevat 9 dubbel-

zijdig afgedrukte tekst- en adv-

ertentiepagina’s.  

Het advertentiebestand is gewel-

dig in omvang, veel meer ruimte 

is belegd door bedrijven en win-

kels die hun producten of specia-

liteit aanprijzen. Maar ook ver-

rassend om te zien dat er in 1994 

niet moeilijk werd gedaan over 

de herkomst van de adverteer-

ders: Blok, Bork, Egberts, ’t Oale 

Ambacht, De Ieme, Schippers, 

Timmer, Den Heijer, Vogelzang, 

Novalux, A-Markt Deuring, Os-

sel en alle cafébedrijven uit 

Borger kom je tegen. En om het 

puur plaatselijke karakter van 

de dorpskrant te ondersteunen, 

staat er zelfs een grote ‘prent’ 

in van Meertens Meubelen uit 

Veendam. Dit advertentiebeleid 

wordt breed gedragen, want in 

de jaarvergadering van de 

Stichting Dorpshuis Buiner-

veen, bijeen op 14 februari 

1994, wordt het kunnen finan-

cieren van het blad direct ge-

koppeld aan de inkomsten uit 

die advertenties. Zo meldt de 

redactiecommissie van destijds. 

Het zal niet verbazen dat de 

redactiecommissie iets anders 

bemand was dan nu. Toen: 

Tanja Jeuring, Gea Jansen, Ani-

ta Spijkerman (met 1 n), Sandra 

Middeljans, Willemijn Windt, 

Janny Hoving, Henk de Roo en 

Harm Wiekens. De gevleugelde 

uitspraak dat ‘de sterken ove-

rblijven’ zou geen recht doen 

aan de inzet van de redactie uit 

die jaren, maar blijft recht over-

eind dat Janny Hoving al die re-

r e d a c t i e c o l l e g a ’ s  h e e f t 

‘overleefd’.  

 

Opvallend hetzelfde  

 

De kleur van de omslag was 

geel, is dat nog steeds. Er is een 

puzzel in te vinden, ook mopjes 

en ’n rubriek van ‘wist-u-dat’-

jes, er staan zwart-wit foto’s in 

en ook in de krant van toen kom 

je de rubrieken tegen die ook de 

huidige uitgaven nog steeds vul-

len. Zoals: Openingstijden dorps-

huis, programma van de activi-

teitencommissie, oproep om ou-

de foto’s en ansichtkaarten, le-

denwerving (toen voor Volks-

zang, sjoelvereniging, mandoli-

neorkest, gymclub voor dames 

en klaverjasclub). Daarnaast aan-

dacht voor bijzondere gebeurte-

nissen, in de hier besproken uit-

gave staat een activiteit van de 

ijsvereniging, n.l. het organiseren 

van een ‘inbrengboeldag’. En de 

activiteitencommissie maakt re-

DORPSKRANT VAN 10 JAAR TERUG  
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clame voor een verkoopweekend 

van (kinder) kleding, dat begint 

met een modeshow. En natuur-

lijk komen er verslagen in die 

dorpskrant voor, in het maart-

nummer van ’94 een weergave 

van de jaarvergadering van de 

Stichting Dorpshuis, voorts korte 

terugblikken op een avondje 

‘Back to the sixties’, kinderkar-

naval, karnaval voor de volwas-

senen en ’n verslag van de jaar-

vergadering Volkszang Buiner-

veen.       

 

Inhoud van 10 jaar terug  

 

Het is heel verleidelijk om min 

of meer pikante stukjes tekst uit 

die oude uitgave onder de loep te 

leggen. Die zijn er wél, maar het 

is en blijft de vraag of je de actie-

ve mensen van toen dan wel cor-

rect beoordeelt, de situaties goed 

inschat en je het tijdsbeeld van 

die jaren niet te veel aanlegt te-

gen de normen en waarden van 

nu. 

Staat wel vast dat er in die jaren 

ook al werd geschreeuwd om 

vrijwilligers voor alle takken van 

dienst, ook de jeugd van Buiner-

veen in geen velden of wegen bij 

dorpsactiviteiten was te zien en 

dat notoire kankerpitten het maar 

niet konden laten om steeds en 

opnieuw hun gal te spuwen. Ook 

dat alles staat onverhuld in de 

dorpskrant van maart 1994.  

In een van de volgende edities 

kom ik op inhoud van die dorps-

krant terug. En u begrijpt het 

goed, méér breeduit, minder on-

der het vergrootglas. En voor de 

lezer die mij aan een nog oudere 

uitgave van De Dorpskrant wil 

helpen: Ruim de zolder maar 

eens op ! 

Martin Snapper  

Zaterdag, een kijkje op de markt 
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ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Tegeltjestaal  

Niks nieuws onder de zon bij het 

lezen van fraaie spreuken en wij-

ze raad op wandborden, gebor-

duurde schilderijen, tegeltjes of 

onderschriften bij tekeningen. 

We kennen ze wel die tegels met 

teksten die óf tot nadenken stem-

men, óf iets oproepen van ‘dat 

heb ik eerder gezien’ of ‘het zal 

wel !”. Wie op bezoek gaat bij 

familie of kennissen, wordt er-

mee geconfronteerd. Maar ook 

bezoekers van Royal Goede-

waagen kunnen er niet omheen. 

U kent ze wel:  

 

“Oost West, Thuis Best !”, 

“Goede wijn behoeft geen 

krans”, “Het oog van de meester 

maakt het paard vet”, “Eendracht 

maakt macht”, “Wie zwijgt, 

stemt toe”, “Wie appel vaart, die 

appels eet” en “Zoals het klokje 

thuis tikt, tikt het nergens”. 

 

En wie van dit soort fraaie wijs-

heden maar niet genoeg kan krij-

gen, die zal zich vast wel eens 

hebben verbaasd over wat er in 

de boekhandel op dit vlak zoal te 

vinden is. Dikke spreukenboe-

ken, Cartoonuitgaven met als 

basis gezegden en spreekwoor-

den, en scheurkalenders die elke 

dag wat verse levenswijsheid 

aanleveren.  

Ook zit er in het kalenderaanbod 

een jaarlijks terugkerende uitga-

ve met vooral Drentse spreuken 

en korte, leuke verhalen die ons 

boeiende dingen doorgeven uit 

het leven van vroeger en van al-

ledag in onze directe omgeving. 

Minie en Geert Jansen uit de 

Noorderstraat hebben ’n hele 

jaargang afgescheurde blaadjes 

voor me bewaard. Die ga ik met 

u delen. 

De scheurkalender  

Nieuwsgierig als ik ben, heb ik 

de hele jaargang eerst helemaal 

doorgelezen. Gaandeweg kwam 

ik tot de ontdekking dat er heel 

wat bekende koek tussen zat. 

Sommige spreekwoorden we-

ken niet af van wat er in het 

algemeen gezegd of geroepen 

wordt. Ook tal van – meest -  

historische levensverhaaltjes 

kon ik meteen een plaatsje ge-

ven. Maar toen ik via alle 

maanden van het jaar op 31 de-

cember was uitgekomen, moest 

mijn conclusie tóch zijn, dat er 

héél veel onbegrijpelijke uit-

spraken op de kalender waren 

gezet; Bij sommige op het eer-

ste gezicht niet te doorgronden 

teksten kon je er iets bij beden-

ken of fantaseren, maar dan 

toch bleef het vraagteken achter 

‘maar is dat het wel ?’.  

 

Met die vraag heb ik een poosje 

rondgelopen. Daarna heb ik me 

opnieuw op de (ver)scheur(de)

kalender gestort, maar nu met 

de ‘opdracht’ om de zonder 

meer begrijpelijke teksten af te 

zonderen van die blaadjes waar-

op –voor mij !- een soort van ge-

heimtaal was neergezet. Als mijn 

vraag ‘Wat zegt dat nou ?’ niet 

kon worden beantwoord, dan 

bleef ik weliswaar met dat pro-

bleem zitten, maar zo kon ik ook 

broeden op ’n oplossing ervan. 

Wat me óók opviel ? Ongeveer 

tweederde van alle teksten had 

betrekking op dieren, boeren en 

vrouwen. Het enig juiste ant-

woord op die samenstelling zal 

ik wel niet hebben, maar mis-

schien dat de Drentse landsaard 

en de culturele geschiedenis daar 

iets mee te maken heeft. En uit 

respect voor de dames en de 

meisjes zullen die waarschijnlijk 

op alle kalenders ter wereld wel 

de voorpagina halen. Dus die 

prominente aanwezigheid in de 

Drentse kalender is daarmee ver-

klaard. 

 

Deze zeggen wel wat  

Om aan te geven wat ik bedoel 

met vrij vertaald ‘wél te volgen’ 

en ‘geen chocola van te maken’, 

zal ik hierna van beide soorten 

uitspraken, spreekwoorden, of 

Wat zegt dat nou ? 
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gezegden een korte bloemlezing 

geven. Om te beginnen met 

teksten die iedereen meteen kan 

plaatsen, met andere woorden, 

om die te volgen heb je geen ver-

taalmachine nodig (denk ik). Zie-

hier: 

 

“Het is der ene van de bedde-

plaank, zee ’t wicht”, 

“Moeke de beer is lös”, 

“Ze lop op alle daogen”, 

“Aandermans ellende is gauw 

vergeten”, 

“Beter een blind peerd dan een 

lege stal”, 

“As der gien begun is, huuj naor 

’t ende niet te zeuiken”, 

“Een kerel zunder vrouw is as ’n 

hoes zonder schouw”, 

“De hond krig het beste bot”, 

“Aj geern geleuft, woj gauw be-

dreugen”. 

 

Neem thuis de proef op de som. 

Vraag aan de huisgenoten, de 

koffievisite of familiebezoek wat 

er achter deze uitspraken zit. Ik 

ben ervan overtuigd dat alle ant-

woorden hetzelfde zijn of wel 

heel dicht tegen elkaar aanliggen. 

Bij wezenlijke verschillen hoor 

ik dat graag ! 

 

Deze zeggen wel wat, maar mij 

niets  

Waarschijnlijk voelt u ‘m al aan-

komen. Mijn opperste nieuwsgie-

righeid ziet reikhalzend uit naar 

uw veelbelovende reacties. Im-

mers van onderstaande kalender-

teksten kan ik geen chocola ma-

ken, hier en daar kan ik iets ra-

dend roepen, maar geen idee of 

het de echtheid en de betekenis 

ook maar even raakt. Dus doe ik 

een beroep op de spreuk “Iemand 

uit de brand helpen” en vraag ik 

de lezersschare van dit gewaar-

deerde dorpsproduct om mij te 

verlossen uit deze literaire nood. 

Daar komen ze: 

“Aj bij de boer op de hilte sla-

opt koj vrog in de beeinen”, 

“Ze hadden een zundag zunder 

schoon hemd”, 

“Dunder op ’n dreuge tak, dat 

gef de boer lang ongemak”, 

“Vossen draogt loze steerten”, 

“Krapan maokt de mond niet 

vet”, 

“Zo de man is, zo braodt zien 

worsten”, 

“Wat wordt er now zungen, 

vreuig de koster”, 

“Jassie oet en jassie an döt ’n 

man die alles kan”, 

“Paartu lu kunt zuk van wiezig-

heid wel in de neus speien”, 

“Hie zo vals as schoem op het 

gold”, 

“Hie hef ’n duur peerd op stal”. 

 

De volgorde is willekeurig, er is 

geen sprake van opklimmende 

moeilijkheidsgraad en er zitten 

ook geen addertjes onder het 

gras. En herinner mijn suggestie 

dat er thuis geen ruzie over ge-

maakt hoeft te worden; Over 

géén van de gezegden alstublieft. 

Graag verneem ik reacties van 

lezers, en met een knipoog naar 

de Drentse uitspraak “Doe ’t 

glassie maor an boven toe voel, 

under stek me nie zo nauw”, 

hoop ik duidelijk te maken dat u 

niet bescheiden hoeft te zijn. 

Martin Snapper 

 

Het muzikale gedeelte werd be-

halve door de radio ook verzorgd 

door het Veenkaor,  die hiermee 

rake klappen uitdeelt aan het cul-

turele leven van Buinerveen. 
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Noorderdiep 140 

Nieuw Buinen 

 

Dames-, heren– en kinder-

kleding 

 

 

Ook in grote maten! 

Ook aan huis verkoop 

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 

Grietje Kuik. Tel. 212620 

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

 

Bedankje voor het invullen van de enquête. 
 
Naar aanleiding van de vorige dorpskrant, waarin Martin Snapper een 

stukje heeft geschreven, over een enquête die ik heb gehouden. Ik wil 

iedereen bedanken die het enquêteformulier heeft ingevuld. Deze en-

quête was voor mijn opleiding Helpende Welzijn waarvoor ik op 

school een voldoende behaald heb. 

Bedankt iedereen,  

Annemiek Hilbolling 

Een van de gratis attracties was 

het hangen aan een touw, een 

krachtmeting die je vooral met 

jezelf aanging. 

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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Zoals het vroeger was...… 

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

Rechts op deze foto staat het pand van Fam.Scheltens Zuiderdiep 19. In 1914 is fam. Scheltens begonnen met een bakkerij. 

Links staat een kerkje die gebruikt werd door de Hervormde Gemeente die dit huurden. De Hervormde Gemeente heeft later 

besloten zelf een kerkje te bouwen, dit is de voormalige Silo. Fam. Scheltens heeft toen het kerkje overgenomen en er een bak-

kerij van gemaakt.  

Deze foto laat zien dat Fam. Scheltens er een nieuw woonhuis plus winkel voor het kerkje heeft laten bouwen in 1924. Het wordt 

thans bewoond door Fam. Orsel. Het winkelpand rechts is nog in eigendom geweest van Fam. Huiting. 
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BEROERING BIJ KERN EN KADER  

Inleiding  

In kringen van plaatselijke politi-

ci en hun nabije omgevingen, als 

misschien ook in enkele belang-

stellende en/of belanghebbende 

organisaties, zijn de gesprekken 

over de toekomst van de voorzie-

ningen in de kernen van Borger-

Odoorn (enigermate) bekend. Ik 

betrap me erop dat ik met een 

héél voorzichtige en uiterst afge-

wogen tekst begin: ‘nabije omge-

vingen’, ‘enkele organisaties’, 

‘gesprekken’ en ‘(enigermate) 

bekend’ zijn milde, verzachtende 

of rustgevende woorden voor 

echte knelpunten of voor ’n 

weergave die wat verder af staat 

van de harde werkelijkheid. 

 

Kern en Kader 1 

Het gaat over een gemeentelijk 

rapport waarin over alle 25 ker-

nen van onze gemeente een 

(onvolledig) overzicht wordt ge-

geven van publieke en private 

voorzieningen. De loep wordt 

vooral gelegd op onderwijs, cul-

tuur, welzijn, en sport. Daarnaast 

is informatie verstrekt over onder 

meer winkelbestand, bedrijven, 

verkeer en wegen. Dit rapport, 

Kern en Kader, waaraan onlangs 

een 1 werd toegevoegd, is in 

april 2003 aan de gemeenteraad 

aangeboden als een inventarisatie 

die wellicht in een later stadium 

zou kunnen dienen voor het ma-

ken van nieuwe plannen of wijzi-

ging van bestaand beleid. 

 

De verspreiding van deze nota is 

heel beperkt gebleven, daarbij is 

zelfs nagelaten om het document 

als commissie- of raadsstuk met 

de onderscheiden agenda’s mee 

te zenden. Los van de vraag of 

daarmee de vaste abonnement-

houders op die stukken tekort is 

gedaan, staat vast dat slechts 

weinig burgers van Borger-

Odoorn bij die informatie zijn 

betrokken en/of er kennis van 

hebben kunnen nemen. Voor 

het College van B&W een ge-

miste kans bij haar vaste voor-

nemen om pro-actief en interac-

tief met haar ‘onderdanen’ te 

communiceren. 

 

Kern en Kader 2  

In maart j.l. kwam Kern en Ka-

der 2 uit, een nota die samen-

hang zou moeten laten zien met 

de inventarisatie van de eerdere 

nota. Nota 2 gaat in op het ge-

bruik van de voorzieningen, de 

kosten van onderhoud en be-

steedt aandacht aan de investe-

ringslasten op termijn (mede op 

grond van achterstallig onder-

houd en hier en daar zelfs ver-

waarlozing van gebouwen). En 

onderweg naar het nemen van 

kloeke beslissingen worden cri-

teria aangegeven, uitgangspun-

ten voor het wél of niet behou-

den van voorzieningen. Het 

zelfstandig voortbestaan van 

scholen, dorpshuizen, voetbal-

velden, gymzalen en biblio-

theekservice wordt tegen de 

meetlat gehouden. Ook opties 

van samenvoegingen al dan niet 

in combinatie met sloop of an-

dere bestemming behoren tot de 

mogelijkheden. Voor alle dui-

delijkheid, de gemeenteraad 

heeft unaniem ingestemd met 

de voorgestelde aanpak en de 

toetsingscriteria, óók in de we-

tenschap dat er ’n nooduitgang 

is als blijkt dat onverkorte toe-

passing van de toets al te draco-

nisch zal uitpakken. 

 

Bij het uitbrengen van die 2de 

nota heeft de haast gepreva-

leerd. Zonder met de belangheb-

benden, laat staan met de 

‘onderdanen’ te spreken, is het 

beleidsdocument naar de Com-

missie geleid. Vanuit het College 

van B&W voorzien van de inni-

ge wens tot unanieme, discussie-

loze en raadsbrede besluitvor-

ming. Naar enkele belangheb-

benden in Tweede Exloërmond 

moet er ‘gelekt’ zijn, want dat 

dorp heeft zowel tijdens de com-

missievergadering als in de Raad 

laten weten de voorgestelde ont-

wikkelingen af te wijzen. Met de 

gebruikelijke ‘kluit’ dat de vast-

gestelde criteria nog veranderd 

kunnen worden, zijn zij in het al 

even gebruikelijke ‘riet’ ge-

stuurd. 

 

Flitsend of flaterend  

Als een stel snelle yuppen heb-

ben College, Commissie en Raad 

de beleidsnota’s behandeld en 

ingestemd met de in stevige en 

stoere taal verwoorde beslispun-

ten. Helaas is het traject Nota 1 

(april 2003) naar Nota 2 (maart 

2004) afgelegd in een sneltrein-

vaart, die een HSL-TGV niet zou 

misstaan; Gewoon vertrekken, 

geen tussenstations aandoen en 

op het eindpunt aankomen en 

daarbij zich in de handen klap-

pend laten ontvallen: “Zo, we 

zijn er, wie doet ons nog wat ?” 

 

Laat ik voorop stellen dat flit-

send optreden in een doorgaans 

kabbelende gemeentelijke orga-

nisatie mij wel aanspreekt. Maar 

dan moet er wel gewerkt worden 

met in achtneming van de regel-

tjes, de fatsoensnormen en de 

betrokkenheid van de burgers, 

zéker van die mensen of organi-

saties die belanghebbend zijn. En 

niet te vergeten eveneens met je 
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eigen uitgangspunten, in deze 

kwestie vooral de wijze en tijd-

stippen waarop je met de inwo-

ners van je gemeente communi-

ceert. Als het vóóraf praten met 

die inwoners hoog in het vaandel 

staat, dan word je geacht dat ook 

te doen. En omdat het rond Kern 

en Kader over zaken gaat die ve-

le burgers raken, zoals sporters, 

ouders, lezers, verenigingsmen-

sen, vrijwilligers en beroeps-

krachten, is er sprake van een 

gemiste kans. Er zal misschien 

nog wel gepraat worden, maar 

dan ligt het mes al op tafel. Een 

flitsende flater, zo is mijn opvat-

ting. 

 

Maar hoe dan ? 

Ik probeer me te verplaatsen in 

de eerder verkondigde mening 

van het College dat zoveel moge-

lijk vooraf met de burger dient te 

worden overlegd. Eerst naar de 

mensen toe, pro-actief, en dan 

samen op weg om al pratend, 

wikkend en wegend, het doel te 

bereiken, interactief.  

 

Vanuit die opstelling zou het 

College er veel beter aan gedaan 

hebben om vooraf ronduit te ver-

tellen dat het geld op is, te erken-

nen dat ze zelf schuld heeft aan 

verwaarlozing en achterstallig 

onderhoud en dat er iets gedaan 

moet worden aan situaties of om-

standigheden die al te lang ge-

leid past vervolgens een in-

spraakronde, met daar achteraan 

de gebruikelijke Commissie- en 

Raadsvergadering. Uiteraard met 

de daarin opgenomen mogelijk-

heden voor de burgers om de 

door hen gekozen vertegenwoor-

digers op ‘het goede spoor’ te 

houden, of ze naar andere ge-

dachten te rangeren. Allemaal 

met minder sneltreinvaart dan 

TGV, maar wél zo netjes.            

 

 

Consequenties voor ons dorp  

 

Inmiddels hebben leden van het 

College inderhaast een paar 

hoorzittingen belegd. Daarbij is 

weinig teruggenomen van de 

dreigementen inzake sluitingen, 

samenvoegingen, geldelijke kor-

tingen, opheffingen, verminderde 

dienstverlening en bezuinigingen 

van uiteenlopende aard. Het mes 

blijft op tafel liggen voor de toe-

komst van tal van voorzieningen. 

Hooguit dat het dorpshuis ‘de 

dans’ ontspringt, omdat soepel 

naar de gebruikersuren en aantal-

len bezoekers/verenigingen zal 

worden gekeken. De tijd zal le-

ren wat de politiek onder 

‘soepel’ verstaat. Over de school, 

de gymzaal, de bibliobus, de 

sportvelden en de peuterspeel-

zaal hangt nog een waas van 

mist. Het is aan te nemen dat de 

organisaties en hun besturen zul-

len proberen zoveel mogelijk van 

het goede te behouden en voorts 

de wijsheid weten op te brengen 

om (ook) de veerkracht van het 

gemeentebestuur te toetsen. Het 

gebruiken van voortschrijdend 

inzicht kan daarbij van pas ko-

men, als was het maar om voort-

schrijnend inzicht te voorkomen. 

 

Martin Snapper  

doogd zijn. Zo’n boetekleed 

maakt je uitstraling er niet be-

roerder op, sterker nog ik denk 

dat met die helderheid de ge-

loofwaardigheid als redelijke 

gesprekspartner alleen maar 

toeneemt. 

 

Na die heldere opstelling ga je 

naar de burgers toe. Gespreks-

rondes met dorpen, verenigin-

gen, welzijnsorganisaties en 

wat dies meer zij. “Met de bil-

len bloot” zo wordt dat wel ge-

noemd, om vervolgens in goed 

en behoorlijk overleg de moge-

lijkheden en onmogelijkheden 

onder ogen te zien. Als College 

blijf je hameren op nut en offer, 

lusten en lasten, voor- en nade-

len, maar je geeft alle betrokke-

nen, belanghebbenden en be-

langstellenden wel een eerlijke 

kans om zich te verdedigen, 

met constructieve voorstellen te 

komen, of wellicht creatieve 

vondsten aan te reiken. Ook 

zonodig het moede hoofd in de 

schoot leggen, behoort dan tot 

de mogelijkheden.  

 

Na zo’n dorps- en belangheb-

bendengerichte overlegfase 

wordt het tijd om de ontvangen 

informatie onverkort weer te 

geven en de daaruit ontwikkel-

de (politieke) opties aan te bie-

den. In het door het College 

voorgestane communicatiebe-
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Vakantie 
Gedurende de  

periode 19 juli t/m 

29 juli is het 

Dorpshuis ivm  

vakantie gesloten  

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 

 

De Zeskamp 

op zondagmiddag 
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Het valt niet mee 

met z’n vieren in 

een zak, maar je 

hebt wel een hoop 

lol.  



Dorpskrant Buinerveen Pagina 18 

Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Speler van het jaar verkiezing op 21 mei 2004 
 
1e elftal 1e plek  Frank Venema 

2e plek  René Boes  

3e plek  Emiel Wals  

 

2e elftal  1e plek Jans Groothuis  
2e plek  Henkie de Vrieze  

3e plek  Kristiaan Mulder 

 

3e elftal 1e plek  Rene Drent 
  2e plek  Roelof Niezing      

  3e plek  Lambiek G… 

 

Activiteiten 
18-06-2004  De Blauwe Toer 

19-06-2004  De Blauwe Toer 

20-06-2004  De Blauwe Toer 

02-07-2004  2de ophaalronde voor de rommelmarkt 

03-07-2004  Rommelmarkt     13:00 uur 

                   28-08-2004  Pannenkoekentoornooi te Gasselte 

 

 

 

 

 
 

Op 3 juli as organiseert de lichtcommissie een grote rommelmarkt op de parkeerplaats bij het voetbalveld 

aan de Noorderstraat te Buinerveen. Deze markt begint om 13.00 uur en zal tegen 15.30 uur zijn afgelopen. 

Wij hopen op goed weer, goede verkoopresultaten en veel mensen. 

Áls u spullen voor deze markt beschikbaar wilt stellen( en dat hopen we)  dan kan dat op 2 dagen.  

Wij komen langs op vrijdagavond 2 juli vanaf 19.00 uur. Zet de spullen aan de weg dan nemen wij ze 

mee. Als u grote dingen of andere artikelen hebt die u liever niet aan de weg zet neem dan contact op met 

een van de mensen die in de lichtcommissie zitten zoals Mark of Dennis Middeljans, Jan Hulshof, Hans 

Petersen, Anton Alberts, Emiel Wals of Hillechinus Plat.  

Omwille van wettelijke regelingen mogen we niet alles meenemen.  Vandaar dat we ons het recht voorbe-

houden om artikelen zoals diepvriezers, koelkasten, grof vuil, e.d  te laten staan. Hiervoor vragen wij uw 

begrip. 

Op deze rommelmarkt kunt u naast uw inkopen uiteraard een hapje en/of drankje tot u nemen. 

 

Voor al het actuele nieuws kunt U terecht op de website 
 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 

http://home/
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Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2004-2005 zijn 

weer af te halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden 

georganiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

De visvereniging 

Visnieuws 

Viswedstrijden 
 

Het bestuur van de schaatsvereniging heeft voor het seizoen 2004 

de volgende viswedstrijddatums vastgelegd, noteer deze datums al-

vast in uw agenda of op de kalender. 

 

19 juni  middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur 

10 juli  avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur 

21 augustus avondwedstrijd, aanvang 18.00 tot 21.00 uur 

18 september middagwedstrijd, aanvang 13.00 tot 16.00 uur 

Het bestuur. 

Let op!! 

Data en tijden  

zijn gewijzigd. 

Volleybalnieuws 

Regionale volleybalcompetitie 
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. 

57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning.  

Ook Noad doet hieraan mee. Noad speelt dit seizoen in de B-poule. 

Voor actuele gegevens zie de website: http://www.dehoop-advies/volleybal.nl 
Uitslagen: Noad was al uitgespeeld sinds 5 april. 

Eindstanden competitie 2003 / 2004 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

De Splitting 12 29 7 

Buinen 12 24 12 

1e Exloermond 12 19 17 

Mussel 12 18 18 

NOAD 12 17 19 

Lange End 2 12 15 21 

Lange End 1 12 4 32 
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Geachte leden van           S.V. De Veenschutters, 

Hieronder treft u een overzicht aan van data van de competitie 2004. Deze competitie loopt van januari 

tot en met december. 

Wanneer: vrijdagavond 

Tijd:         vanaf 20.00 uur 

Lokatie:    in de grote zaal (achterzaal) van Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen 

Schema gehele competitie 2004 – Voor uw agenda of op de kalender!!! 

Algemene gegevens  (door het vervallen van zaalhuur, zijn lidmaatschap- en wedstrijdbedrag aangepast) 

Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt:       € 15,--. 

De wedstrijd kost, inclusief kaarten en kogeltjes:   € 10,--. 

Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:      € 0,15. 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

Regels 
 Een ieder schiet op eigen risico 

 Géén alcohol voor het schieten. 

 Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen 

 Tijdens het verplaatsen van het wapen, deze met de loop naar boven te houden 

 Nooit een wapen op iemand richten. 

 Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen. 

 Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen. 

 Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook. 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een (ont)

spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bo-

vengenoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen?  Kom eens langs. Je bent van har-

te welkom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker dan winnen! 

 

Met vriendelijk groet en tot ziens,  

Namens het bestuur, 

Wubbe Kamies 

Hoofdkade 12 

9524 PK Buinerveen 

0599-212726 

1. 9 januari      13. 13 augustus 

2. 23 januari      14. 27 augustus 

3. 6 februari      15. 10 september 

4. 20 februari      16. 24 september 

5. 5 maart      17. 8 oktober 

6. 19 maart      18. 22 oktober 

7. 2 april       19. 5 november 

8. 16 april      20. 19 november 

9. 7 mei       

10. 21 mei       

11. 4 juni      Feestelijke afsluiting:   

12. 18 juni     26 november 2004 

Zomerstop      in de kleine zaal 
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Van het Stichtingsbestuur 

Sinds een paar jaar is de Stich-

ting Dorpshuis Buinerveen aan-

gesloten bij de Stichting Dorps-

h u i z e n  D r e n t h e 

(www.dorpshuizen.nl), kortweg 

SDD. 

De SDD is opgericht in navol-

ging van soortgelijke organisa-

ties in Gelderland en Friesland 

om de belangen van de diverse 

dorpshuizen in onze provincie 

zoveel mogelijk te behartigen. 

De SDD levert bijvoorbeeld ken-

nis op het gebied van regelge-

ving (denk aan brandbeveiliging 

of het rookbeleid), biedt de mo-

gelijkheid gunstige (minder dure) 

afpraken te maken met organi-

saties als BUMA en STEMRA, 

of kan regelen dat verplichte 

apparatuur zoals koolzuurdetec-

tiesystemen met extra korting 

kunnen worden aangeschaft. 

Bovengenoemde voorbeelden 

zijn zaken waar ons dorpshuis 

al profijt van heeft gehad. 

In de afgelopen periode heeft 

de SDD zich heel sterk ge-

maakt voor een gezamenlijk 

optreden van alle binnen de ge-

meente Borger-Odoorn aange-

sloten dorpshuizen tegen Kern 

en Kader. Dat heeft geresul-

teerd in een inventarisatie van 

allerlei op- en aanmerkingen, 

aanvullingen, alternatieven, etc. 

Deze inventarisatie is namens de 

dorpshuizen aan de gemeente 

aangeboden en zal worden ge-

volgd door een overleg tussen 

gemeentelijke vertegenwoordi-

gers en een delegatie van de 

SDD. 

 

Naast de diverse andere acties in 

verband met Kern en Kader dus 

een extra impuls via de SDD om 

Kern en Kader ook ten aanzien 

van de dorpshuizen genuanceerd 

en correct toe te passen. 

 

Over het dorpshuis zelf valt niet 

veel nieuws te melden sinds de 

renovatie officieel is afgesloten 

met de aanbieding van een vlag-

gemast door Plaatselijk Belang 

en de onthulling van onze eigen 

dorpshuisvlag. 

Wel zal u zijn opgevallen dat de 

gemeente nogal onverwacht toch 

een snelheidsbeperking in Bui-

nerveen heeft aangelegd, ter 

hoogte van de toiletgroep van het 

dorpshuis. Helaas is de snel-

heidsremmer van tijdelijke aard: 

een al lange tijd sluimerend ri-

oolprobleem is in de week voor 

het dorpsfeest van Buinerveen 

ineens met grote middelen aan-

gepakt en zal na oplossing (of als 

blijkt dat er voorlopig niet veel 

aan het probleem te doen valt) 

vast weer op fraaie wijze worden 

afgerond 

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen, 

Wim Bruil.. 

 

http://www.dorpshuizen.nl)/
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

De gemeente heeft op 4 plaatsen 

in onze gemeente een avond ge-

organiseerd voor een nadere toe-

lichting op het voornemen om 

diverse leefbaarheidvoorzienin-

gen te sluiten. 

Voor ons was er de gelegenheid 

om op 26 mei in sporthal De 

Splitting nadere informatie te 

krijgen over het collegevoorne-

men. Ook was er gelegenheid om 

bezwaren kenbaar te maken. 

 

Het bestuur van plaatselijk be-

lang heeft het initiatief genomen 

om voorafgaande aan deze bij-

eenkomst een vergadering te 

hebben met vertegenwoordigers 

van de “bedreigden”. 

Afgevaardigden van school 59 en 

75, peuterspeelzaal, dorpshuis en 

de voetbalvereniging hebben het 

als zeer plezierig ervaren dat de-

ze voorbespreking is belegd. 

Het met elkaar bespreken van de 

vergaande voornemens van het 

college gaf veel opheldering.  

Bovendien kreeg men een goed 

beeld van de gevolgen door een 

toelichting vanuit de bovenge-

noemde organisaties. Hieruit 

bleek o.a. dat de door de ge-

meente gehanteerde gegevens 

soms onvolledig en fout zijn 

weergegeven waardoor er onjuis-

te conclusies zijn getrokken. Ook 

werd duidelijk dat er met het 

schoolbestuur van school 59 

geen enkel contact was geweest 

over een dreigende sluiting, ter-

wijl het juist de bevoegdheid is 

van het schoolbestuur om hier 

over te besluiten. Over commu-

nicatie gesproken!!!!!. 

Bijzonder plezierig was de op-

stelling van school 59. Deze liet 

er geen misverstand over bestaan 

dat zij vinden dat school 59 een 

onderdeel is van onze dorpsge-

meenschap.  

Tegen de achtergrond  van de 

gemeentelijke voornemens 

geeft dit gegeven de mogelijk-

heid om op termijn een breed 

onderwijsaanbod in ons dorp te 

kunnen behouden. 

Verder was een ieder het er 

over eens dat de door de ge-

meente gehanteerde dorpsgren-

zen in ons geval onrecht doet 

aan de feitelijke situatie. De 

natuurlijke grens van het voe-

dingsgebied voor onze accom-

modaties ligt bij de mondenweg 

en dus hebben wij het over een 

dorpsgemeenschap van ca. 

1500 inwoners. 

 

Er waren in totaal zo’n 150 in-

woners naar de sporthal geko-

men om hun stem te laten ho-

ren. De diverse afgevaardigden 

van onze verenigingen hebben 

op een uitstekende wijze de be-

langen van hun organisatie ver-

dedigd, uitgelegd en duidelijk 

gemaakt dat het  voornemen 

van het college in onze situatie 

een onjuiste is. Hun pleidooi 

was in feite een rechtstreekse 

ondersteuning voor het behoud 

van de leefbaarheid in het dorp. 

Hulde! . 

Nadrukkelijk is bezwaar ge-

maakt tegen de gehanteerde 

dorpsgrens. De grens van het 

voedingsgebied ligt bij de mon-

denweg en dat is ook in de his-

torie altijd zo geweest. 

De argumenten van het college 

zijn vooral gebaseerd op de fi-

nanciën. Kennelijk is het onder-

houd van de vele gebouwen in de 

toekomst een onmogelijke opga-

ve. In de toelichting werd aange-

geven dat berekeningen dit had-

den aangetoond. Onduidelijk 

bleef men over de gevolgen van 

sluiting voor de overblijvende 

accommodaties. Deze zullen 

door extra opvang of door sa-

menwerking over meer ruimte 

moeten beschikken. Vreemd, 

heel vreemd dat men hieromtrent 

geen indicatieve doorrekening 

beschikbaar had. Zelfs een 

tijdspad had men niet  

voorhanden, voor 2010 moesten 

we niet te veel verwachten ?????. 

 

Het bestuur van plaatselijk be-

lang zal naast deze mondelinge 

toelichting ook nog schriftelijk 

bezwaar aantekenen en de zorg 

uitspreken zoals deze door de 

sprekers namens ons gebied naar 

voren is gebracht. Bovendien 

willen wij het college uitnodigen 

voor een gesprek met betrokke-

nen om op dorpsniveau van ge-

dachten te wisselen over de mo-

gelijkheden die onze dorpsge-

meenschap biedt en die passen 

binnen de kaders zoals het colle-

ge die toepast. 

 

Ik zal U via de komende dorps-

kranten op de hoogte houden van 

de verdere ontwikkeling  

Groeten, Jan Haikens. 

KERN EN KADER 
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Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Juli-augustus-voordeel: 
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 
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Voorspellingen  

 

Enkele weken vóór de  grote 

stemdag, dit keer 10 juni 2004, 

weten tal van onderzoekbureau’s, 

dagbladen en de partijen zelf al 

heel aardig te vertellen wat de 

gemiddelde Nederlander voor de 

‘strijdende’ partijen zal opleve-

ren. Ruim 2 weken voor de ver-

kiezingen is men niet enthousiast 

over de opkomst; De vanaf 1979 

tot 1999 alsmaar dalende cijfers 

zullen het depri-gevoel en de af-

wachtende houding wel gevoed 

hebben. De cijfers bij de op-

komst 1999 waren: Nederland 

29,9%, Provincie Drenthe 

33,3%, Borger-Odoorn 31,9 en 

Stembureau Buinerveen (toen 

nog in OBS75) 25,1%. Hoewel 

de voorspellingen uiteen liepen, 

mochten we wel op rond de 30% 

rekenen, vlak voor de verkie-

zingsdag mocht dat getal zelfs 

nog ietsje opgehoogd worden. 

 

De bemanning van Stembureau 

Buinerveen (nu in dorpshuis De 

Viersprong) waagde bij de ope-

ning ’s morgens om 07.30 uur 

ook ’n gokje. Het kiezersregister 

was goed voor 830 stemmers, 

volgens Martin Snapper zouden 

er 225 opkomen, Jan Haikens 

zette in op 285 en Wim Windt 

kon zich vinden in het getal 300. 

Deze voorspellingen lopen ook 

niet over van enthousiasme, ze 

zijn in lijn met de sombere of 

enigszins gematigde verwachtin-

gen. 

 

Waarover praten zij ?  

 

Tussen zowel de mannen van het 

Stembureau als de bezoekers 

wordt er veel gepraat over de op-

komst. Per uur worden de stem-

mers geteld en wordt er een 

dagprognose gemaakt; Leuke 

bezigheid, maar het zet voor het 

uiteindelijke opkomstgetal geen 

zoden aan de dijk. Wél handig 

om de bezoekers direct ant-

woord te geven als die vragen 

hoe het er ‘hier’ voor staat. En 

het zijn diezelfde mensen die 

naar de radio hebben geluisterd 

en dan tijdens het afwikkelen 

van het stemproces vertellen 

hoe in het land of in de rest van 

de provincie de stembureau’s 

worden bezocht. 

 

Het gaat niet alleen over stem-

men en kiezen. Er worden ook 

korte gesprekjes gevoerd over 

andere onderwerpen, en die zijn 

van wel heel uiteenlopende 

aard. Over de nostalgische 

markt Buinerveen en de toe-

komst van dat gebeuren, het 

weer en in het bijzonder over 

de regen waarop André Trip zit 

te wachten, ook de EK voetbal-

gekte en de daaraan gekoppelde 

verkleuring van huizen en straten 

wordt regelmatig ter sprake ge-

bracht. Ook Venus die voor de 

zon langs schuift komt in beeld, 

met vakkundige toelichting door 

Henk Bulder, de wildstand wordt 

bezien door jagersogen, en 

voorts worden toekomstige ont-

wikkelingen met LOFAR be-

sproken. Ook het toeval van de-

zelfde fotograafkeuze – ’n Fries- 

bij een aanstaande huwelijks-

plechtigheid komt ter tafel, daar-

naast bleek er nog ruimte om te 

spreken over de functie van de 

wijkagent, over een bijna profes-

sionele hennepkwekerij in onze 

buurt en over het houden van 

honden, katten, kippen, krielen 

en paarden. 

 

Er hebben zich gedurende de 

Verkiezing Europarlement in Viersprong 

Partij (2004): aantal stemmen: stemmen 1999: 

CDA 57 45 

PvdA 110 54 

VVD 45 51 

GroenLinks 13 12 

CU/SGP 8 12 

D66 8 12 

SP 19 12 

Democratisch Europa 0 - 

Leefbaar Europa 0 - 

Partij voor het Noorden 18 - 

Nieuw Rechts 0 - 

Europa Transparant 21 - 

Lijst Pim Fortuyn 11 - 

Partij voor de Dieren 0 - 

Respect Nu 0 - 

CD / EVPN / EP - 12 

Totalen 319 (38,4%) 210 (25,1%) 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

verkiezingsdag geen noemens-

waardige problemen voorgedaan. 

Twee punten. 1: Bij het afstapje 

bij de toegangsdeur naar de 

stemruimte is gewaarschuwd 

voor een stapgat van circa 7 cen-

timeter, overigens een hoogtever-

schil dat bij het verlaten van het 

stemlokaal als opstapje moest 

worden aangemerkt. Noot: Er 

hebben zich geen ongelukken 

voorgedaan. 2: Het gebruik van 

de oproepkaart als volmachtkaart 

is voor heel wat stemgerechtig-

den tóch ’n probleem. Het cor-

rect invullen en rechtsgeldig on-

dertekenen is kennelijk niet zo 

simpel. In tal van gevallen kon 

ter plekke de machtiging eenvou-

dig en binnen de regels gecorri-

geerd worden, maar waar de 

handtekening van de volmacht-

verstrekker ontbreekt helpt ook 

geen moedertje lief meer.  

 

Uitslagen  

 

De 319 in dorpshuis De Vier-

sprong uitgebrachte stemmen 

zijn als volgt verdeeld (onder 

‘stemmen 1999’ de verkiezing 

Europarlement 1999, voor zover 

partijen toen meededen): 

 

Analyse en terugblik  

 

De opkomst van de stemgerech-

tigden is meegevallen. Het houdt 

niet over, maar vergeleken bij 

1999 een absolute verbetering. 

Ook bij de opkomstgetallen pro-

vinciaal (43,3%) en gemeentelijk 

(42,9%) hebben de inwoners van 

Buinerveen en Nieuw-Buinen 

(tot Mondenweg) in stemdistrict 

19 (De Viersprong) geen gek fi-

guur geslagen. De winnaar van 

het opkomstgokje in het Stembu-

reau is Wim Windt geworden, 

een kleurrijke beker Euroverkie-

zingen werd zijn deel. 

 

De eer van de grootste winst 

gaat naar de PvdA, en dat blijkt 

provinciaal en landelijk ook zo 

te zijn. Het respect hiervoor 

wordt gerelativeerd door een 

verkiezingscampagne die deels 

over de rug van Balkenende 

voerde en waar bij het bekend-

maken van de uitslagen de Eu-

ropese winst werd vertaald naar 

het lopende kabinetsbeleid. Het 

landelijk grote verlies van de 

VVD (van 6 naar 4 zetels) is 

niet echt ontstaan in Drenthe en 

in onze gemeente, nog minder 

in Stembureau 19. Toch neven-

effect van de ‘grappen’ van 

Dijkstal, Nijs en Van Aartsen ? 

De computerstrook van de 

stemmachine had een lengte 

van 2 meter en 62  centimeter. 

Alle stemgegevens daarop. De 

meeste stemmen per partij gin-

gen naar de lijsttrekkers, hier en 

daar sprokkelden buurtgenoten 

een stemmetje weg. De meest 

aandoenlijke stem ging wat mij 

betreft naar Belinda Meuldijk 

(Bosch en Duin), Minne Ever-

hardus uit Borger kwam met 2 

stemmen in beeld, en wat jam-

mer voor Henk Klaver uit Em-

men: 0. Getalsmatig in de voor-

keurbranche deed Albert Jan 

Maat (van CDA) uit Paterswolde 

de beste zaken: 13 x raak. 

 

Voor verblijf en verzorging van 

de leden van het Stembureau zijn 

drie voorkeurstemmen geno-

teerd. 

Martin Snapper        
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Plaats Team Punten 

1 Ter Veen   59 

2 Moeras Power 56 

3 Hoppers 49 

4 Timmermans 48 

5 Wubbels 46 

6 Middeljans 35 

7 Zuiderstraat 32 

8 Tim´s Hout recycling 31 

9 Tokkies 26 

Winnaars zeskamp 
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Uw advertentie? 
Hier had een advertentie van uw bedrijf kunnen staan. 

Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard, vraag het onze 

huidige adverteerders. 

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met een van onze 

redactieleden 

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 
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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 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 


