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Kerstbomen te water
Hierbij 2 fotos van de
kerstbomen die in het water van de ijsbaan komen
te liggen.
Op de ene foto zie je hoe
de kerstdennen verzwaard
worden met stoeptegels en
op de andere foto gooit
Martin Kremer de dennen
in het water. Dit alles met
als doel om de vissen een
goede schuilplaats te kunnen bieden tegen roofvogels.
Om dit te realiseren is vlak
na de kerst een aktie gestart om de kerstdennen in
te leveren bij de ijsbaan.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
24 sep.
22 okt.
05 nov.
17 dec.

Bingo
Bingo
Griezeltocht, bij
donkere maan
Kerstbingo

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel nummers act. Commisie
Dennis Middeljans
212232
Anneke Wubbels
212605
Huub Pijs
212840
Harmtje van Rhee
612433
Lenie Poker
212730
Jeannet Elting
417735
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

DATUM VOLGENDE EDITIE
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant, in 2005 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten,
mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie
streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover
berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 4 augustus 2005
Inleveren voor woensdag 24 augustus
Verschijning: midden september

brammes@hetnet.nl

KARAOKE
Zingend Buinerveen…

De kinderen van groep 3 t/m groep 8 mogen hun kunsten als
eerste gaan vertonen vervolgens is het de beurt aan de volwassenen. Iedereen kan het podium op om achter de microfoon te
stappen. Buinerveen doet Karaoke!
Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten die
de activiteiten commissie Buinerveen organiseert, mail dan
naar het volgende emailadres:
activiteitenbuinerveen@hotmail.com en vermeld
je naam, adres en telefoonnummer( tel. nr. is niet verplicht ).
geef dit ook door aan personen
die buiten het verspreidingsgebied van de dorpskrant wonen
en toch en band hebben met Buinerveen. Zo kunnen we iedereen
op de hoogte houden van alle
activiteiten.
de activiteiten commissie
buinerveen

Wat jaren terug een groot succes was. De activiteitencommissie van Stichting Dorpshuis Buinerveen organiseert op 2 juli
weer een karaoke-show. Er zal stevig worden uitgepakt met
een lichtshow, professionele installatie (inclusief beamer en
projectiescherm) en een heuse presentator. De hoofdrolspelers
moeten immers wel de mogelijkheid hebben om zich even een
echte ster te wanen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 starten de avond om 20.00 uur.
Vanaf 21.30 uur mogen de volwassenen hun
kunsten vertonen.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 2
juli in het dorpshuis De Viersprong te Buinerveen.

Dorpskrant Buinerveen
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SPONSORLOOP
OBS 75
28 juni 2005
Rond de ijsbaan te Buinerveen
Ten behoeve van nieuwe speeltoestellen op het schoolplein van
OBS 75, Zuiderdiep 3
Veel oude toestellen zijn afgekeurd volgens nieuwe wetregels.
U kunt kinderen aan uw deur verwachten, die vragen om in te schrijven voor een bedrag
bij elk rondje of een totaalbedrag.
Komt U de kinderen aanmoedigen???
Tot ziens,
Ouderraad en Medezeggenschapsraad OBS 75

Buinerveen in en op het water.
Het beloofd weer een waterspektakel te worden al is het nu niet met ringsteken en een bak met water of een
waterbassin met paalslaan. Dit festijn vindt plaats in en om de ijsbaan in Buinerveen.
De activiteitencommissie van Stichting Dorpshuis Buinerveen organiseert op

zondag 17 juli
een waterfestijn in en op de ijsbaan. De deelnemers worden uitgedaagd om per boot een hindernisbaan af te
leggen. Een gemakkelijke uitdaging zal het niet worden, maar spannend wordt het zeker. Aan deze hinderniswedstrijd kan men per tweetal deelnemen.
Daarnaast is er het beruchte spel “ Robinson event” . Iedereen die maar wil kan laten zien hoe het gesteld is
met zijn of haar evenwichtsvermogen. Verlies je het spel…dan ga je nat! Het spel is bekend uit de televisiespel “Eiland Robinson” De echte survivor is pas op het eind bekend.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de spelen van deze middag. Het programma
begint om 14.00 uur en de prijsuitreiking zal rond de klok van 17.30
plaatsvinden in
het dorpshuis De Viersprong te Buinerveen.
Kosten voor delname: € 1,= per persoon per onderdeel

Programma
jeugdwerk 2005
06-jul.
23-sep
15-okt

Eindfeest
Playbackshow basisschool
Playbackshow volwassenen &
voortgezet onderwijs
Informatie te verkrijgen bij:
Inge van Buuren 211918
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EnergiePraktijk “De Zonnehof

“ vertelt over…….

Whiplash.

lers.

Als iemand een whiplashtrauma
heeft, is er vrijwel altijd sprake
geweest van een harde botsing.
Vaak zijn er twee partijen die
met elkaar in botsing komen,
waarvan de één stilstaat en de
ander een bepaalde snelheid
heeft. Maar het kan ook zo zijn
dat beide partijen in beweging
zijn als de botsing plaatsvindt.
De situaties waarin een botsing
plaatsvindt kunnen op vele wijze
voorkomen, een auto die op een
stilstaand voertuig rijdt, een ongelukkige val van een paard, een
voorwerp dat iemand tegen het
hoofd krijgt. Dit zijn stuk voor
stuk situaties die een whiplashtrauma kunnen veroorzaken.
T o c h z i j n vo o ra l a u t o ongelukken meestal de boosdoener. Meestal de achteraanrijdingen binnen de bebouwde kom.
Het is duidelijk dat whiplash een
ongevalziekte is.

Ik begon de behandeling met
een aantal voetreflex massages
vervolgens met nekmassage,
drukpunt massage en magnetiseren.

Hierbij mijn ervaring als therapeut met een whiplashpatiënt.
Begin 1994 kwam er een jonge
vrouw bij mij in behandeling, die
4 jaar eerder bij een autoongeluk betrokken was en sindsdien leed aan de gevolgen van
een whiplash.
Haar klachten waren ondermeer,
bonkende hoofdpijn, “band” om
de nek, nekpijn, duizelig, snel
misselijk, slecht slapen en weinig
energie. Hoewel zij vijf maanden
onder behandeling was geweest
van een manueel therapeut, had
dit nog geen blijvend resultaat
opgeleverd. Ook een scan onderzoek leverde niets op. De huisarts zie: “Je moet er maar mee
leren leven” en gaf haar pijnstil-

Het verloop van de behandelingen ging als volgt:
Na ongeveer 4 weken was de
hoofdpijn gereduceerd met
20% en voelde zij zich een stuk
energieker. In de maanden die
volgden ging ze langzaan vooruit. Ze kon zich beter concentreren de duizeligheden verdwenen en ook de misselijkheid
kwam niet meer terug. De
“band” om de nek en de nekpijn verdween ook langzaam en
na 8 maanden waren al haar
klachten verdwenen behalve de
hoofdpijn die gereduceerd was
tot 25%. Er waren dagen dat ze
helemaal geen hoofdpijn meer
had. Ze gebruikte geen medicijnen meer.
Tot zover mijn ervaring net een
whiplash patient, nu haar verhaal;
Ik ben Karin Wijtvliet, ik ben
27 jaar. In december 1990
kreeg ik een auto-ongeval
waarbij een auto achterop mij
knalde met een snelheid van 90

km p.u.
Na ± ½ jaar kreeg ik last van snel
opkomende hoofdpijnen. Een ½
jaar verder had ik er iedere dag
last van. Mijn hoofd bonkte en
stak gedurende de hele dag.
Mijn huisarts gaf mij alleen pijnstillers en verwees mij naar een
manuele therapeut.
Vijf maanden was ik bij hem in
behandeling. Na de behandeling
voelde ik inderdaad verlichting
maar de dagen daarop kwamen
de bonkende pijnen terug.
In 1994 ging ik naar een voetreflex therapeut, Jos Driessen. Hij
wilde met zijn behandelingen
proberen mijn pijn iets te verlichten. Garanderen kon hij niets,
maar wat had ik te verliezen?
Erger kon het toch niet worden.
Na 8 maanden behandelen ging
het ineens stukken beter. Mijn
hoofdpijn was van 100 naar 60%
gezakt en nu in 1996 is dit nog
maar 25% van wat het ooit was.
Ik heb dagen dat ik haast geen
pijn heb. Wie had dat durven
dromen, zeker niet omdat mijn
huisarts had gezegd; “leer er
maar mee te leven”.
Whiplash ongeneeslijk, vinden
veel mensen, daar kun je duidelijk vraagtekens bijstellen.
Tot zover haar verhaal!

EnergiePraktijk
Jos Driessen
Zuiderstraat 10
9524 PJ Buinerveen
tel.: 0599-212108

Jos Driessen.
De Zonnehof
-Magnetiseren
-Oosterse Massage
-Voetreflexmassage
-Voetmassage
-Lichaamsmassage

Dorpskrant Buinerveen
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Bomen over bomen (deel 2)
Op 21 maart 2005 maakte ik bijgaande kiekjes. Eind maart
maakte ik daarbij een overweging, die begin april aan de
hoofdredacteur van dit blad is
aangeboden. Tegen eind april
komt de dorpskrant uit. Onder de
titel ‘Bomen over bomen’ ga ik
in op de scharrige aanblik van
het stukje bos bij de S-bocht in
de Noorderstraat ter hoogte van
de woningen van de families
Dijkstra, Windt en Kardol. Hoewel ik met tal van vragen de lezers van De Dorpskrant Buinerveen aan het denken denk te zetten, blijft het doodstil. Weliswaar
alles in lijn met de situatie van de
bomen.
Bij gelegenheid van mijn verjaardag heb ik ’n paar dagen enkele
familieleden bij ons thuis wonen,
en die willen er ook wel ‘ns even
uit. Ik heb het over de eerste helft
van mei. Ik stel voor een kijkje te
nemen bij het door mij beschreven bosgebiedje en al wandelend
trekken wij de Noorderstraat in.
Het vraagt even tijd voor je bij
de bomenbocht bent, maar al
kletsend, keuvelend en kijkend
gaat het toch nog snel. Via waarderende opmerkingen over de
mooie voortuinen, de nieuwste
snufjes in het dierentransport Elting/Cowetra en de mooie bezoekersaantallen bij parkcamping
De Paardetange, staan we bij het
bos met de vele vragen. Ik heb de
foto’s van 21 maart in de hand,
we kijken en vergelijken: Alle
scheefhangende en anderszins
dode of dood lijkende bomen
zijn weg ! Verdwenen ! Foetsie
of weggetoverd !
Terug naar huis heb ik natuurlijk
mijn verbazing erover uitgesproken, maar een zeker toeval even-

min uitgesloten. Gaandeweg
huiswaarts heb ik me met mijn
gasten beziggehouden met typische streekverhalen en streekgedichten. Immers die zijn ook
vaak doorspekt met verrassingen en niet direct verklaarbare
gebeurtenissen. Niet zo gek dat
dan heksen, mistslierten, Lammert en Manneke Daip, moerasgeesten, hunebedden en historische vondsten ter sprake
komen. Zo vertelde ik wat uitgebreider over het historisch
fantasietje over Lammert, de
vader van twee zonen die maar
verstoken bleven van verkering
en daarmee maar niet toekwamen aan nageslacht. Ook Manneke Daip is hoofdpersoon in
dit verhaal, omdat deze teruggetrokken bewoner aan de Hunze soms werd betrokken bij het
oplossen van ruzies en bij ‘het
koppelen’. Manneke Daip raadpleegt de moerasgeesten en vertelt dan dat er ’n oplossing in
zicht is. En die kwam ook: De
zonen van Lammert verlegden

hun aandacht van de (bessen)
drank en vogeltjes kijken naar
twee mooie meisjes die in de
Hunze genoten van een spetterend bad. En van ’t een komt ’t
ander: vrijen, verkering, trouwen
én kinderen krijgen. Precies wat
Lammert zo graag wilde. Maar . .
. de prijs van Manneke Daip en
‘zijn’ moerasgeesten is heel
hoog: Eén van de kinderen zou
geofferd moeten worden aan de
moerasgeesten. En dat kon Lammert beslist niet opbrengen, daarom bood hij aan zichzelf uit dit
leven en uit dit gebied te verwijderen. Lammert verhuisde naar
héél ver weg, van daip naar daip,
naar daip . . .
Waar Lammert precies is gebleven en hoe het verder met de zonen, hun vrouwen en de kinderen
is gegaan, dat blijft schimmig en
mistig. Laten we uit gaan van ‘ze
leefden nog lang en gelukkig’.
Dat kan van de bomen bij de S –
bocht in de Noorderstraat stellig
niet beweerd worden.
Martin Snapper
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Lintje voor Olga Spijkermann
Op Koninginnedag !
Alle Koninklijke Onderscheidingen in de lintjesregen 2005 waren al lang toegekend en opgespeld, Hare Majesteit zelve voerde haar feestje aan in Scheveningen, en toch op die middag van
die Koninginnedag werd Olga
Spijkermann in het koninklijke
zonnetje gezet. Burgemeester
Munniksma van de gemeente Aa
en Hunze reikte op die zaterdagmiddag in de warme bovenzaal
van restaurant “’t Moatie” in
Gasselte de Koninklijke Oorkonde uit en speldde haar de bijbehorende Oranje Nassau versierselen op. Die zaterdag, 30 april,
Koninginnedag, een unieke dag
voor Olga. Niet alleen vanwege
het krijgen van de onderscheiding, maar vooral ook door de
dag waarop; Het mag bijzonder
worden genoemd dat iemand die
eer te beurt valt op Koninginnedag zelf, immers regel is dat alle
lintjes ’n dag tevoren worden
opgespeld en dat de kranten het
daags daarop –op Koninginnedag
dus- al kunnen melden.
Zeg maar gerust dat ze op het
gemeentehuis in Gieten (Aa en
Hunze) flink in hun piepzak hebben gezeten, want Olga’s lintje
was daar wél aangekomen, en
uiteraard met de opdracht om dat
op vrijdagochtend 29 april uit te
reiken. Maar . . . de vogel was
gevlogen, Olga was voor een
korte vakantie in Denemarken.
En wat dan ? Lichte schokgolven
in het gemeentehuis, aanvankelijk afwijzende reakties in de
sfeer van ‘dit kan niet’, tot uiteindelijk wijze besluitvorming
om het protocol voor éven terzijde te schuiven en Olga dan toch
maar na terugkomst uit Denemarken in het oranjezonnetje te

zetten. Burgemeester Munniksma kweet zich op goede wijze
van zijn taak, liet niets blijken
van de stadhuishobbels die hij
voor deze uitzondering had
moeten nemen, maar zette in
een opsommend betoog uiteen
waarom Olga voor de onderscheiding in aanmerking is gekomen.
Verdiensten in Buinerveen
In die opsomming van haar verdiensten werd door de burgemeester gewag gemaakt van
haar betrokkenheid bij de Stichting Dorpshuis Buinerveen en
de succesvolle wijze waarop zij
fondsen wist te verwerven voor
verbouwingen en verbeteringen
aan het dorpshuis. Daarnaast
kennen velen haar, meest ouders van (toen !) kleine kinderen, als oprichter van peuterspeelzaal De Méraskabouters;
Een verdienstelijke voorziening
waaraan ze ook enkele jaren als
penningmeester bleef verbonden. En dan blijkt het best handig te zijn als je de weg weet in
subsidieland. Uiteraard werd er
uitvoerig stil gestaan bij haar
bezigheden in/met/voor de muziek, idem voor de sector cultuur in bredere zin en eveneens
voor de belangen van natuur en
natuureducatie.
Veelzijdig in muziek
Olga is in onze regio het meest
bekend als oprichter (in 1985),
opleider en dirigent van het
mandoline- en gitaarorkest
Tremolino; tal van mensen in
Buinerveen en Nieuw-Buinen
spelen in dat orkest. Zij was
ook 10 jaar lang bestuurslid van
het Nederlands Verbond van
Mandoline Orkesten, eerst als
penningmeester, later voorzit-

ter. In die functie hield zij zich
ook bezig met het organiseren
van studiedagen, studieweekenden, congressen en symposia,
waarbij kennisoverdracht en het
bereiken van de jeugd belangrijke elementen waren. Met ook
deze ervaring heeft zij in 1993 te
Zwolle een Regionaal Mandoline
- en Gitaarorkest (RMGO) opgericht, een actieve vereniging
waarvan ze nu nog voorzitter is.
In Emmen zorgde zij voor een
regionaal zanggezelschap, dáár
was ze én bestuurslid én dirigente. En als je dan jarenlang met
beide benen midden in het muzikale wereldje staat, dan wil je die
ervaring delen met anderen; Ze
neemt het initiatief om een
maandblad uit te geven:Mandogita.
Ambassadeur voor cultuur
Muziek is onderdeel van het bredere begrip cultuur. Voor de gemeente Borger-Odoorn functioneert zij in de plaatselijke culturele commissie, globaal aangegeven een overlegplatform waarvan
prikkelingen uitgaan naar muziek, dans, toneel, beeldende
kunst, proza en poëzie, en wat
verder in den brede aan cultuur
kan worden toegedicht. Namens
Borger-Odoorn was Olga afgevaardigd naar de Provinciale
Werkgroep Culturele Gemeente
Drenthe, een gezelschap van deskundigen en liefhebbers die elk
jaar een culturele ‘hoofdstad’ van
de provincie Drenthe mogen aanwijzen en dan die gemeente ook
van een stapeltje Euro’s mag
voorzien. Olga Spijkermann
heeft er dan ook vast ’n beetje de
hand in gehad dat BorgerOdoorn in 2002 werd uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van
Drenthe voor dat kalenderjaar.

Dorpskrant Buinerveen
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wikkeling en Natuurvrienden
(NIVON). Bij haar aantreden
daar stak het financieel wat minder florissant in elkaar, reden genoeg voor Olga om als het ware
achter de kassa te gaan zitten en
opnieuw de jacht in te zetten op
subsidies, fondsen, giften en donaties. En weer met groot succes.
Vanuit het landelijk opererende
NIVON is zij voorzitter geworden van het regiobestuur NIVON
Noord Oost.

Olga Spijkermann is ook nog, als
bestuurslid, betrokken geweest
bij de samensmelting van de welzijnsorganisaties van het voormalige Borger en het voormalige
Odoorn tot één SWBO. Dat was
noodzakelijk door de fusie van
beide gemeenten in 1998. In die-

zelfde periode was zij ook penningmeester van het Drents
WAO Platform.
Vriend van de natuur
Haar belangstelling voor natuur
en natuureducatie krijgt vorm
als bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Volksont-

INA LEGENDAL
Op bijgaande foto is wederom
een werk te zien van Ina Legendal uit Nieuw-Buinen. In de volgende dorpskrant zal dieper worden ingegaan op kunst van haar
hand. Martin Snapper is in gesprek met Ina over haar veelzij-

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

dige werk, haar motivatie en
inspiratie, en dat zal direct na
de grote vakantie leiden tot een
verslag hiervan in onze dorpskrant. Wie overigens daarop
niet wil of kan wachten, die kan
rechtstreeks met Ina Legendal

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Na déze Koninginnedag
Tenslotte, je mag er stilletjes op
hopen dat deze Koninklijke Onderscheiding haar mag prikkelen
om vooral de activiteiten voort te
zetten, in goede gezondheid en
tot in lengte van jaren. Het is een
klein gokje, maar ik twijfel er
niet aan of alle lezers van deze
dorpskrant zullen de hartelijke
gelukwensen voor Olga en haar
onderscheiding onderstrepen.

Martin Snapper

contact zoeken, 0599-212319,
Hollandialaan 1 A (aan de Noorderdiepzijde);
Zij zal met plezier laten zien wat
ze zoal maakt en erbij vertellen
over het hoe, waarom, wat en
andere w’tjes/weetjes.
Martin Snapper
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Gastgezin in 2005?
Wilt u kennis maken met andere culturen, en dit gezamenlijk doen met andere gezinnen uit de buurt? Geef u
dan op als gastgezin voor SIVO 2005. De periode voor
dit jaar is week 31, van 3 t/m 7 augustus. Indien u interesse heeft, kunt u zich richten tot : Roel Stuut
tel 614884 (Coördinator gastgezinnen Buinen, Buinerveen en NieuwBuinen)
of
Bram van Buuren
tel 211918

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

Juli-augustus:
Iedere vrijdag en zaterdag
In deze periode

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 12.50 p.p.
Bij inlevering van deze advertentie
€ 1.00 p.p. korting
(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk)

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=
ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl
Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl
Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl
Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl
Grietje Kuik. Tel. 212620
Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl

Dorpskrant Buinerveen
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HELP ALLIE AAN OUDE BOEKEN !!
HELP HENKIE AAN OUDE BOEKEN !!
HELP UW POSTBODE AAN OUDE BOEKEN !!
TPG Post Stadskanaal doet mee
aan een landelijke actie om geld
in te zamelen voor de zogeheten
‘School Feeding Support’ van de
Verenigde Naties. Dat is een project in het kader van het VN
World Food Programme en daaraan heeft het moederconcern van
Tante Pos(t) zich voor langere
tijd verbonden. Een goede zaak
met duidelijke lijnen over activiteiten, opbrengsten en bestedingen.
Met het door het postkantoor
Stadskanaal gesteunde project
krijgen kinderen in z.g. armoedeen hongergebieden voedsel op
school, medische zorg en ondersteuning bij onderwijs. Om een
idee te geven: In 2004 hebben de
TPG’ers in heel Nederland
€ 439.000,- ingezameld en daarmee geregeld dat bijna 11.000
kinderen ’n heel jaar lang op
school voedsel hebben gekregen.
In de geholpen gebieden kost ’n
jaar lang eten geven aan de
schoolkinderen ongeveer € 38,per kind.
Hoe zijn ze aan die € 439.000,gekomen ? Simpel, op de meest
uiteenlopende wijzen. In de ene
streek rommelmarkten, ergens
anders weer met een giftenactie,

in Limburg door middel van
vlaaienverkoop en in NoordHolland door het aan de man
brengen van kaaskoppen (tja,
wat wil je met Alkmaar in de
buurt).
Hoe komen we opnieuw aan 4
tot 5 honderdduizend Euro ?
Dat maakt elke regio zo’n
beetje zelf uit. Voor dit jaar
wordt in onze rayon gewerkt
aan het voorbereiden van een
beurs voor tweedehands boeken, ergens in
september
a.s.; Plaats en tijd worden nog
bekend gemaakt, let dus op
Nieuwsbode, Dagblad van het
Noorden, Kanaalstreek en
Week in – Week uit. Alle TPG
medewerkers Drenthe doen
daaraan mee, vandaar dat Allie,
Henkie en al die andere postbezorgers in onze contreien heel
graag uw boekenkast komen
leeghalen. En als u er bij blijft
staan, dan mag u aangeven welke boeken u nog wil houden.
Maar alle gekheid op een stokje: Wilt u even opruimen in de
voorraad boeken, dan is er vanaf nu de kans om daarvoor een
van onze postbodes aan te
schieten of een kattebelletje bij
de brievenbus te plakken. Of de
coördinator bellen, Reint Smit,
Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk

0599 – 696144. Voor het goede
doel, eten voor schoolkinderen in
hongergebieden, komen TPG
medewerkers graag de pakjes,
dozen en kisten oude boeken bij
u ophalen. Vanaf nu tot half/eind
augustus.
Dus: U maakt schoon schip in de
boekenkast, de postbode helpt u
graag bij de opruiming en het
goede doel wordt er direct mee
gediend. Dat geef ik u op ’n
briefje. Over het resultaat doe ik
later nog een boekje open.
Martin Snapper

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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Geen zwientje tikken in Buinerveen, maar Annetje tik
De mensen zullen op 20 mei in
Buinerveen wel gedacht hebben,
“ Wat gaat er wel niet gebeuren
op de kruising in Buinerveen”?
Stropakken en een bord met Annetje tik, de hele dag gebeurde er
niks totdat er tegen half 7 een
grote kar aankwam, wat je al kon
horen in de verte, met een shovel
ervoor, deze werd bestuurd door
een echte shovel coureur. Het
was een vrijgezellenfeest voor
Johan Schipper en Annet Folkers, deze gaan n.l. de 27ste mei
elkaar het jawoord geven. Ze waren beide verkleed in een tiroler
outfit. Erg charmant. De jongens
hadden een tap op de kar, wat
natuurlijk niet verkeerd was. Er
was al een hele reis voorafgegaan, maar de jongens kwamen
een beetje laat op gang, dit kwam
door het feest die avond daarvoor
in Borger naar de megapiraten
geweest. Er waren een aantal

jongens verstandig
geweest om niet
heen te gaan
naar het feest,
want die wisten natuurlijk
al dat de volgende dag het
vrijgezellenfeest
van
Johan en Annet was. Maar
op de kruising
was Annetje
tik.
Johan
moest
geblinddoekt en
in een overal
Annet proberen te tikken,
zij had een bel
om haar hals
en een varkensneus op. Een

leuk evenement
i.p.v. van een
varken
een
mensje te vangen, daarvoor
hadden ze allemaal
andere
leuke spellen
gedaan, schapen
scheren,
schapen
drijven, berg beklimmen
en
jodelen op de
top, geit melken, de klompendans. Dankzij de heer Willem Wanders is
dit
allemaal
mogelijk
geweest met het

uitbesteden van de dieren, bedankt Willem voor de medewerking. De mensen in Buinerveen
en Nieuw-Buinen hebben leuk
kunnen meegenieten van de spellen. Het was voor Johan en Annet volgens ons wel een geslaagd
feest. Op 27 mei zijn ze in Borger getrouwd, zoals je kunt zien
was het een schitterend paar.
De vrienden.

Dorpskrant Buinerveen
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KOLONIE BUINERVEEN
Via deze Dorskrant zal ik trachten u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het verloop
van de verkoop van woningen voor het nieuwbouwplan Buinerveen. Ik heb van Nijhuis
Noord begrepen dat er in het algemeen weinig
vraag is voor zowel nieuwbouw als bestaand.
Dat merken zij ook in Buinerveen. De belangstelling van kopers is slecht. Zolang er niet een
aantal woningen verkocht zijn wordt niet gestart, daarbij moet je denken aan 6 tot 10
woningen. Zolang wordt er ook niet bouwrijp
gemaakt.
Bram van Buuren

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

gesloten
18.30 uur
18.30 uur
18.00 uur
16.00 uur

Zaterdag
Zondag

16.00 uur
16.00 uur

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

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!

Ook aan huis verkoop

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

gemeente Borger/Odoorn hartelijk bedanken.

Van de bestuurstafel

Ander goed nieuws is dat de
inbrekers die een paar maanden
geleden ingebroken hebben in
ons dorpshuis zijn opgepakt.

Zoals sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben is het
dorpshuis vorige maand een aantal dagen dicht geweest.
Dit doordat de ketel kapot was.
Na veel papierwerk etc. is het
ons gelukt om de gemeente zover
te krijgen om ons financieel te
ondersteunen bij de aanschaf van
een nieuwe ketel. De ketel staat
er nu en hiervoor willen wij de

Via deze weg wil ik Geesje en
Roelof alvast hartelijk bedanken voor hun inzet voor het
dorpshuis de afgelopen jaren.
En daarnaast wil ik Grietje
Kuik veel succes toe wensen de
komende periode bij haar nieuwe start in het dorpshuis.
Mark Middeljans

Ingekomen stukken
Na het uitkomen van de Dorpskrant April, is mij een briefje
met een klacht gestuurd. Het
stukje Paasvuur werd afgesloten
met een mop, die niet bij iedereen in goede aarde viel. Daarom
het verzoek aan alle stukjesschrijvers voor de Dorpskrant,
let op je taalgebruik.
Spijtig dat de naamkeuze fout
was, maar wel weer een teken
dat de Dorpskrant goed gelezen
wordt.
Bram van Buuren

Dorpskrant Buinerveen

Zoals het vroeger was….

Pagina 13
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar
stellen van zijn fotomateriaal)

Op deze foto
ziet men op de
voorgrond een
sloot en berkenboom aan de
Hoofdkade.
Daar ligt de
grens
van
Nieuw Buinen
en Buinerveen.
Aan de Hoofdstraat ligt de
grens tussen het
meestershuis en
dat van fam.
Ottens.

Op deze foto achter het kanaal de boerderij van landbouwer Brandsema Zuiderdiep 20 te Nieuw Buinen. In
december 2000 is de boerderij verkocht aan de fam. R. Koerts. Zij hebben de boerderij door een grote vertimmering een ander aangezicht gegeven. Koerts heeft een schildersbedrijf..
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VLAG UIT VOOR VROUWEN VAN NU
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen:
75 jaar
Jarige bond
In 2005 bestaat de Nederlandse
Bond voor Plattelandsvrouwen
(NBvP) 75 jaar en dat wil ze weten ook. Door het hele land worden er vanaf mei tot en met 14
oktober gedurende 43 dagen allerlei activiteiten op poten gezet,
natuurlijk ook voor de leden zelf,
maar ook om ‘de wereld’ te laten
zien wat de bond, haar afdelingen en de leden in huis hebben.
Na goed overleg tussen de afdelingsbesturen en de leiding van
de NBvP is ervoor gekozen om
binnen het thema “Beweeg mee
met de NBvP” leuke dingen te
organiseren op afdelings- en provinciaal niveau. Onder de noemer van PEP, een Provinciaal
Estafette Plan, is het estafettestokje op 17 mei j.l. overgenomen van Groningen en 3 dagen
later heeft Drenthe het PEPstokje overgedragen aan Overijssel. In die 3 dagen hebben vele
Drentse afdelingen van de NBvP
het feestthema ‘bewegen’ uitgedragen, onder meer door wandelen, fietsen, klootschieten, dansen en stokwerpen. Alle feestelijkheden rond dit jubileum worden afgerond met een landelijke
eigentijdse viering op vrijdag 14
oktober a.s. te Arnhem. Voor nadere berichten daarover zie de
volgende uitgave van dit blad en
volg de landelijke en regionale
media.
Ook feest bij de afdeling Buinerveen
De vlag uit bij Roelien en Jan
Haikens, de rood-wit-blauwe

wimpel voor dit evenement vervangen door de jubileumvlag
van de NBvP – Vrouwen van
NU. En als het ware onder die
feestvlag werd op woensdagavond 18 mei j.l. door de Afdeling Buinerveen ruimte geboden om te laten zien wat
“beweging” is, zowel letterlijk
als figuurlijk. Immers als beweging, als organisatie en als
groep gelijkgestemden heeft het
act i ev e a fd el i n gsb est uu r
(Roelien, Bertha, Hendrien,
Thea en Geesje) samen met een
bewogen PEP -com missi e
(Nans, Maria, Anneke en Marja) gezorgd voor een uitgebreid
en gevarieerd aanbod van spellen die de spieren en de botten
van de dames wel in beweging
moésten brengen.
Mevrouw de voorzitter sprak
het openingswoord, kaderde het
thema bewegen en plaatste de
afdelingsavond in het Provinci-

aal Estafette Plan (PEP). Uiteraard iedereen van harte welkom, Jan om de vuurkorven in
vuur en vlam te houden, Martin
om in de benen te blijven voor
een bijdrage voor deze dorpskrant en een kandidaat lid die de
hoop hoorde uitspreken dat ze
zich gauw mocht thuis voelen in
de club. Onder het genot van
koffie/thee en flinke plakken cake, roombotervierkanten en appelpunten werd de aftrap gedaan
voor de start van deze afdelingsavond; Tuin en terras van de familie Haikens werden even golfterrein, tennisbaan en jeu de boules strook. Ook ruimte om te darten, te sjoelen en je uit te leven
op hoge torens lege conservenblikken.
Praten en breien
Een gezellige avond mét beweging, niks van competitie of
kampioenschap, en dus was er
tussen de bedrijven door best ge-

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603
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legenheid en tijd om wat te kletsen. Een kleine impressie van
wat sport en spel aan opmerkingen en gebeurtenissen opleverde.
De dartborden waren aan ‘n houten schuur vastgemaakt, de pijltjes gingen nogal eens buiten bo
(o)rd, en toen zei iemand
‘Benieuwd hoe lang dit schuurtje
er nog staat !’ Van de vele dames
die zich aan blikgooien waagden,
was Rika heel vaak 100% blik
(ver)ruimend bezig. Bij de sjoeltafels bleken de poortjes soms te
nauw, of de stenen te dik, tot de
ontdekking dat er twee heel verschillende leveranciers de vrouwen van Nu ook even op deze
‘move’ wilden testen. Jeu de
boules: “Geen doen, zo’n hoop
van die zware ballen, dat kleintje
dat gaat nog wel !”, zei een van
de dames, die ook iets mompelde
over het gewicht van klaverjassen. Badminton en strandbaltennis was erg in trek, wel wat lichter slagwerk, maar vraagt meer
snelheid, precisie en timing; Gehoord: “Zij springt nog als een
veertje”. Ook de belangstelling
voor de golfsport was groot,
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maar “Wat ’n klein balletje !”,
“Het gras zit in de weg !” en
“Met welke kant van de stok
moet ik meppen ?” geven aan
dat er wellicht nog dames zijn
die te bewegen zijn zich nader
op die tak van sport te oriënteren.
Avondje uit
De activiteitencommissie PEP
en het afdelingsbestuur hebben
hard aan het thema getrokken,
dat blijkt als de hapjes en de
drankjes op de tuintafels worden gezet. Geen ‘run’, maar wel
een koersvaste beweging naar
de verschillende lekkernijen.
Als een soort van ‘cooling
down’ zien we dan voornamelijk hand-, arm- en kauwbewegingen, terwijl de drankjes keel
en geest soepel houden, wat
goed blijkt te zijn voor voortzetting van geanimeerde gesprekken.
Elk feestje kent z’n begin, maar
ook z’n eind. De voorzitter sluit
af met een paar welgekozen
woorden van dank aan alle

deelnemers, dank aan de commissie, gooit nog een knipoog uit
naar het kandidaat-lid, in één
adem gevolgd door ’n algemene
oproep om meer dames bij de
afdeling binnen te halen. Roelien
wordt even stil als door meerdere
aanwezigen ook iets van dankjewel wordt geroepen, en waarmee
tegelijkertijd alle handjes op elkaar gaan: voor Roelien en voor
de PEP-commissie.
Terwijl Jan nog maar wat haardhout in de vuurkorf gooit, ziet
Roelien nog even kans om de
afspraken voor de opvolgende
dag in herinnering te brengen:
Fietstocht naar Poolshoogte, de
plaatselijke bijdrage voor een
goed doel overhandigen en tezamen met enkele andere Drentse
afdelingen het estafettestokje aan
Overijssel overdragen.
Ook ik heb genoten van dit
mooie en vooral actieve feest.
Martin Snapper ( m / v)
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Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

H. Haaijer
tel. : 0599-211914
Noorderdiep 52
e-mail: Connect@cnnct.nl
9521 BE Nieuw Buinen
internet: www.cnnct.nl

Rare kwast?
Onlangs stond er op 1 juni een
rare kwast bij iemand voor het
huis. Dit alles werd gesignaleerd
op de Noorderdiep. Maar dit keer
ging het niet om een Abraham of
Sara. Nee, dit keer was het iemand die al weer lange tijd bij
een en dezelfde baas heeft gewerkt. Het ging hier om Piet
Kooyman die op 1 juni j.l. 25
jaar buschauffeur bij Arriva is
geweest.
Gefeliciteerd

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen

3e Elftal
kampioen

Speler van het jaar
Op deze foto staan alle 1ste prijswinnaars van de 3 voetbalteams. Vlnr. Ronald Ossel van het 2de elftal, Dennis Middeljans van het 1ste elftal en Richard Elting van het 3de elftal.

Voor het actuele nieuws:
http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
Mededeling clubblad
Aan het eind van het seizoen stopt dhr. Geert Hilbolling als hoofdredacteur van Buinerveen Vooruit. Na
vele jaren goed werk te hebben geleverd om het krantje op een goede manier in elkaar te zetten, wat hem
goed gelukt is, maar hij vindt het nu wel genoeg. Daarom zijn we op zoek naar iemand om dit over te nemen, maar hij of zij moet wel met een computer overweg kunnen.
U kunt eventueel contact
opnemen met
J.L. Boekholt tel. 0599-616234
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Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie.
48 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:
21-3-2005
TSV – NOAD
1 – 2 setstanden 14 – 25 23 – 25
11-4-2005
NOAD - Lange End 2
2 – 1 setstanden 23 – 25 25 – 13
Eindstanden competitie 2004 / 2005
Team
Hofstra-Hulshof
1e Exloermond
DEKO
NOAD
TSV
Mussel
Lange End 2
Tyfoon 2

Wedstrij- Punten voor Punten tegen
den
14
33
9
14
31
11
14
26
16
14
23
19
14
22
20
14
15
27
14
9
33
14
9
33

Stratenvolleybaltoernooi
Uitslag
1 The Doors
2 Het Springer Team
3 Diep Triest

21 – 19
24 – 23

Dorpskrant Buinerveen
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Schaatsnieuws
Nieuwsbrief van de Schaatsvereniging Buinerveen
Het bestuur van de schaatsvereniging Buinerveen heeft voor het jaar
2005 de volgende viswedstrijden vastgelegd in de ijsbaan te Buinerveen.
We beginnen op:
27 augustus
avondwedstrijd
24 september
middagwedstrrijd

van 18.00-21.00 uur.
van 13.00-16.00 uur.

Inschrijven kan een half uur voor de wedstrijd in de kantine van de
ijsbaan.
Inleg volwassenen
€ 2.25
Kinderen t/m 12 jaar
€ 1,=
Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender
Alvast een goede vangst toegewenst.
G. Boekholt

Visnieuws
Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2005 zijn weer af te
halen bij:
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid,
een gezinskaart kost € 11,35.
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6,81. Ook dit jaar hebben we
weer een aantal wedstrijden
georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland.
De visvereniging

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK
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S.V. De Veenschutters
Schietnieuws uit Buinerveen
Algemene gegevens
Het lidmaatschap voor geheel 2005 bedraagt:
De wedstrijdkosten, inclusief kaarten en kogeltjes:
Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:
Restitutie van contributie is niet mogelijk.

€ 15,--.
€ 10,--.
€ 0,15.

Regels


Een ieder schiet op eigen risico

Géén alcohol voor het schieten.

Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen

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

Nooit een wapen op iemand richten.

Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen.

Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen.

Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook.
Tot slot,
Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een (ont)
spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bovengenoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je bent van harte welkom. En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker dan winnen!

Schietsportvereniging De Veenschutters Jeugd
Sinds kort bestaat er voor de jeugd vanaf 12 jaar de mogelijkheid om bij S.V. De Veenschutters de schietsport te beoefenen.
Wanneer: Vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur
Hoe:
Uitsluitend onder begeleiding van een instructeur
Waarmee:
De vereniging beschikt over een aantal professionele luchtdruk wedstrijdwapens.
Waar:
Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen
Je speelt in competitieverband. Dat betekent dat de behaalde schietresultaten
worden geregistreerd en dat je dus prijzen kunt winnen.
Je schietinstructeur vertelt je alles over houding, techniek en dergelijke.
Wil je een keer komen kijken?
Wil je een keer komen proefschieten?
Voor meer informatie kun je bellen met Wubbe Kamies, tel.nr. 0599-212726

Dorpskrant Buinerveen
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S.V. De Veenschutters
Tussenstand 1e deelcompetitie 2005
Kasper Peper 10.963
Jeroen Boels
11.867
Arjan Hilbolling 10.963
Jochem Lokken 11.860
Anne Mulder 10.733
Willem Heidekamp
11.122
Roy Pepping
11.539
Marius Kwaak 10.279
Wubbe Kamies 11.678
Sita Hellinga
11.194
Lambert Pepping 10.760
Langs deze weg bedankt de S.V. De Veenschutters Gees Timmermans voor de
gastvrijheid de afgelopen paar jaar.
S.V. De Veenschutters wenst de nieuwe beheerster Grietje Kuik veel

S.V. De Veenschutters
Tweede deelcompetitie 2005
Vrijdag
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

5 augustus
19 augustus
2 september
16 september
30 september
14 oktober
28 oktober
11 november

Feestelijke afsluiting:
18 november ,
aanvang 20.00 uur
Kleine zaal Dorpshuis
De Viersprong

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697
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SLUITING PEUTERSPEELZALEN
“Doordrukken, jongens !” , dat
lijkt het leven in de brouwerij te
houden van het gemeentebestuur
van Borger-Odoorn. Al van meet
af aan is ingezet op eenzijdig opleggen van zogenaamde wijze
besluiten, onder de vlag van rapporten Kern en Kader. Zonder
excuses voor minder goed beleid
op het gebied van financieel beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wordt er nu
even hard op in gehakt. Maakt
niet uit waar slachtoffers vallen,
in de komende tijd zijn de peuters en hun ouders aan de beurt.
Of het allemaal zo ver komt, is
nog maar de vraag, immers het
College van B & W heeft al
meermalen haar plannenmakerij
moeten herzien. Foute berekeningen, vreemde criteria, onjuiste
verwerking van gebruikersgegevens en slaafse besluitvorming in
de gemeenteraad hebben tal van
keren geleid tot terugdraaien van
z.g. kloeke beslissingen en tot
voorzichtige verontschuldigingen: “Waar gewerkt wordt, worden wel een foutjes gemaakt” ,
wordt dan verzachtend toegevoegd. Sportverenigingen, dorpshuisbestuurders, schooldirecties,
gymzaalbeheerders en bibliotheekbestuur kennen die reactie
inmiddels.
Het sluiten van peuterspeelzalen
in vier kleine kernen van BorgerOdoorn en het uitzetten van die
kinderen naar zalen in de grotere
kernen Borger en Nieuw-Buinen,
is ronduit tegendraads. Die lijn
staat haaks op het beleid van onze regering om het peuterspeelzaalwerk zo dicht mogelijk bij
huis te houden en zo mogelijk in
verbinding te brengen met nabij
geboden basisonderwijs; De verbetering van tijdige uitwisseling

van kindgegevens is daarvan
een positief gevolg. Het voornemen peuterspeelzalen te sluiten spoort ook al niet met het
onderwijskansenbeleid, het is
eerder een paar stappen terug,
als de gemeente achterstanden
wil scheppen dan is
‘doordrukken’ geboden.
Voorts, de meeste bedreigde
speelzalen liggen in de buurt
van scholen voor basisonderwijs, een prima uitgangspunt
voor een begin van ontwikkeling van zogeheten brede scholen, een onderwijsverschijnsel
dat nota bene de steun van het
gemeentebestuur heeft. Maar de
sluiting van zalen blokkeert die
ontwikkeling, op zijn minst
vreemd en tegenstrijdig.
Buiten onderwijskundige en
een aantal technische argumenten om vooral niet te snijden in

het peuterspeelzaalwerk zoals dat
zich in Borger-Odoorn ontwikkelt, mag ook gedacht worden
aan de sociale functie van dit
werk en aan de brengers en ophalers van de kleintjes. Graag
dichtbij huis, geen van de ouders
zit te wachten op enkele reis
fietstochten van zes tot acht kilometers. Misschien de buurtscholen porren om de dagdelen waarin lokalen even niet gebruikt
worden, aan te bieden aan het
plaatselijke peuterspeelzaalwerk;
Niet voor te stellen dat schooldirecteuren daar op voorhand negatief op zullen reageren. Het gemeentebestuur van BorgerOdoorn natuurlijk wél !
Martin Snapper
Buinerveen
Hoofdstraat 13
0599212867

Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga
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Referendum Grondwet EU
Stemdistrict 19 Buinerveen;
Voorspellingen
Zoals dat al jaren het geval is,
direct nadat de stemmachine is
geïnstalleerd én getest, beraden
de voorzitter (Jan Haikens) en de
leden (Wim Windt en Martin
Snapper) van het stembureau
zich op de te verwachten opkomst en de mogelijke uitslag.
Zeg maar ’n vroege gok. Onder
het genot van het eerste kopje
koffie, jawel Geesje Timmermans moest óók heel vroeg uit de
veren, Leggen Jan, Wim en MarCOLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram van Buuren
E-mail-adres :

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

tin hun profetische kaarten op
tafel. Met het ‘non’ van Frankrijk en de ‘kan-net-wel’ en ‘kan
-net-niet’ peilingen in ons land
in het achterhoofd, lijkt het een
echte tombola te worden.
Zie de cijfertjes op de volgende
pagina.

vlak voor 21.00 uur aanhoord,
want met een ‘overschot’ van 2
stemmen zit hij ruim op de voorspelde 65 %, om precies te zijn:
65,1 %. Schouderklop, gelukwensen én een kleurrijke Referendumbeker voor Wim.

En dan komen de kiezers, soms
alleen, vaak ook in kleine
groepjes, de meesten met de
eigen oproepkaart, en zo af en
toe meldt zich iemand met 1 of
2 extra kaarten die dan in een
volmachtbewijs zijn omgezet.
Over de gehele dag genomen
blijft de aanloop bij het stembureau tamelijk constant, dat is 20
tot 30 personen/kaarten per uur,
met uitzondering van pieken
rond 11.00 uur (60x) en 19.00
uur (97x).

Stemdistrict 19 Buinerveen; Het
resultaat

Elk half uur wordt gekeken
naar het opkomstcijfer, én in
getal én in %. Daarom kon rond
5 uur Jan al erkennen er naast
gegokt te hebben, Martin vreesde hetzelfde lot te moeten ondergaan. Wim groeit als rond
19.30 uur, met nog anderhalf
uur te gaan, het opkomstpercentage naar de 60% kruipt.
Maar op ’n bepaald moment
ook ’n diepe zucht bij Wim’s
uitroep “Ik heb er nog 16 nodig !” Zijn verzuchting wordt

Natuurlijk is de voorspelling van
Wim Windt er een van formaat,
’n resultaat van de bovenste
plank; Voor mensen die ’n winstgevend uitstapje naar het Casino
overwegen, die weten nu wie ze
moeten uitnodigen om mee te
gaan.
Maar het ging daar op 1 juni j.l.
niet om. De Nederlandse regering wilde van de burgers weten,
of zij kunnen instemmen met het
voorstel EU Grondwet, of dat zij
dat niet zien zitten. Enkele minuten na 21.00 uur komt er ’n z.g.
‘printje’ uit de stemcomputer tevoorschijn. Terwijl de voorzitter
van het stembureau zijn plicht
doet, n.l. het in het openbaar
voorlezen van het resultaat van
de verkiezingsdag, kon je al aanvoelen dat er een verrassing in de
lucht hing; Jan leest voor: “ Het
aantal kiezers dat van deze stemcomputer gebruik heeft gemaakt
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is 541, het aantal uitgebrachte
stemmen bedraagt 539, derhalve
2 blanco stemmen; Van de 539
geldige stemmen zijn er 143 vóór
en 396 tegen de Europese Grondwet”. In percentages, 26,53 %
voor, 73,47 % tegen. In grafiek,
eerst de cijfers van stemdistrict
19, direct daaronder die van de
hele gemeente Borger-Odoorn:

Beste Mensen.
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling de
vele kaarten,telefoontjes,bloemen tijdens ons verblijf in het ziekenhuis en thuiskomst .Het was een hele steun voor ons beiden.
In het bijzonder willen wij dank zeggen aan:
Inge,Lina,Mariska, Rien en Loes en ook de thuiszorg.En vele
anderen die het ons mogelijk maakten om door te gaan.
Twee dankbare mensen
Lucia en Martin Harteveld
Buinerveen

En verder: We hebben 4 jarigen
geteld, waarvan we er 3 hebben
gezien, Pieter Kooijman vierde
25 jaar bij de bus, en tenslotte
Wim Windt windt er geen doekjes om: “Ook met de Neevoorspelling zat ik goed !”
Martin Snapper
Verwachte verwacht

verwacht

% opkomst

% ja

% nee

Jan

40

55

45

Willem

65

48

52

Martin

48

52

48

Opgeroepen

Niet verschenen

% opkomst

Blanco

voor

% voor

tegen

% tegen

831

290

65,1

2

143

26,5

396

73,5

20423

6965

65,9

124

4105

30,8

9229

69,2

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

