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Oranjekoorts
In Buinerveen is zeker de oranjekoorts uitgebroken, nu het WK
voetbal gespeeld wordt. Dit uit zich door het dragen van verschillende soorten oranje kleding, die het oranjegevoel weergeven. Ben je wat verder gevorderd dan ver-oranje ook je woning, en soms gaat het zo ver dat de hele straat oranje lijkt. Zo
ook in Buinerveen en Nieuw Buinen waar bij elkaar zo’n 10
km vlaggetjes door vrijwilligers opgehangen zijn. Wil je helemaal de toon aangeven dan neem je ook je vervoermiddel onder handen, zoals op de foto duidelijk te zien is. En dit alles om
een gevoel van saamhorigheid en eenheid te
creeeren. Als nu ook iedereen samenkomt in
het Dorpshuis Hol van de Leeuw om gebroederlijk de wedstrijden van het Nederlands elftal te bekijken op een groot scherm,
wordt het dit jaar echt een knalfeest.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
16-18 juni.Feestweekend
15 juli.
Karaoke
5 aug.
Afscheid Allie
13 sept. Vrouwencafe
16 sept. Bingo
7 okt.
Bingo
18 nov. Griezeltocht
16 dec.
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
Lenie Poker
212730
Jeannet Elting
417735
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

Internetsite
Buinerveen /
Nieuw Buinen
Op dit moment ben ik bezig met een internetsite
over de plaats Buinerveen
en Nieuw Buinen tot de
Mondenweg. Hierop plaats
ik diverse zaken over clubs
en verenigingen en actueel
nieuws.
Ook foto gemaakt bij diverse evenementen zijn
hier te bewonderen en te
downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2006 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.

Nummer 4

inleveren voor

23 augustus2006

Nummer 5
inleveren voor 4 oktober 2006
Nummer 6
inleveren voor 6 december 2006
Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
OPROEP OPROEP OPROEP
Op dit moment wordt gewerkt aan een fotoboek van Buinerveen.
Hiervoor wordt nog fotomateriaal verzameld. Heeft u oude foto’s
van mensen of woningen uit deze regio, en wilt u deze ter beschikking stellen, dan kunt u dit melden bij Henk Nizing,
tel. 618523.

Programma jeugdwerk 2006
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet
helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet
worden maar hier komen ze vast.
28 juni.
Eindfeest
opgeven voor 14 juni
(Bij slecht weer wordt het 12 juli)
Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren

212604
212855
212944
211918

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

Dorpskrant Buinerveen
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NOAD ALTIJD ACTIEF
Op zondag 25 juni a.s.
organiseert gymnastiekvereniging NOAD weer het jaarlijkse

Stratenvolleybaltoernooi
op de sportvelden van VV Buinerveen.
Aanvang 13.00 uur.
Deelname staat open voor teams samengesteld uit bewoners van dezelfde straat
en/of familie of vrienden.
Voorwaarde is wel dat elk team minimaal 2 dames en minimaal 2 heren in het veld heeft
staan.
De kosten voor deelname bedragen € 8,00 per team, te voldoen voor aanvang van het toernooi.
Heeft u zin om mee te doen, dan kunt u zich opgeven (zowel individueel als per team) bij de
onderstaande personen.
Doe dit wel voor 19 juni !
Wim Bruil
Marijke Koop

tel. 0599 – 212949
tel. 0599 – 212794

Doet u zelf niet mee kom dan om anderen aan te moedigen.
Wij hopen dat weer veel teams zullen deelnemen en er veel publiek zal zijn, zodat we er een
gezellige dag van kunnen maken!
Tot zondag 25 juni a.s. !!!!

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

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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woensdag

30 augustus
t/m

zaterdag

2 september

www.spelweekbuinerveen.tk
Alle voorbereidingen zijn in volle gang om in de laatste week van de zomervakantie een spetterende spelweek te organiseren. De speelweek vindt plaats op het ijsbaan terrein in Buinerveen
U kunt uw deelname formulier + bijdrage inleveren ( kan ook in de brievenbus gedeponeerd worden) bij:

Geertje Boekholt
Martin & Maryska Kremer,
Rommy & Evelien Wubbels
Martin Evers
Sybren ter Keurs
Conny Ottens
Carina Pepping

Zuiderstraat 9a
Zuiderstraat 12
Noorderdiep 27
Hoofstraat 7
Zuiderstraat 39
Zuiderstraat 14c
Noorderdiep 32a

Buinerveen
Buinerveen
Nieuw-Buinen
Buinerveen
Buinerveen
Buinerveen
Nieuw-Buinen

Dorpskrant Buinerveen
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aktiviteiten
groep 1 t/m 4

groep 5 t/m 8

*waterspelletjes
*bootjes maken
*speurtocht
*pannenkoeken eten
*broodjes bakken
*kar versieren
*rondrit dorp
*patat eten

*waterspektakel
*levend stratego
*kwalleballen
*disco
*hutten bouwen
*bonte avond
*kamperen
*bbq

12 t/m 15 jaar

16 +

*vlot bouwen
*high land games
*spy games
*beach volleyball
*bbq
*dropping
*kampvuur

*vlot bouwen
*high land games
*veldwachterspel
*beach volleybal
*bbq
*dropping
*kampvuur

*fiets versieren
*rondrit dorp
*patat eten

Deelname formulier Spelweek te Buinerveen
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer:
Leeftijd:
School:
Groep:
Kosten:

€ 7,50 te voldoen bij opgave

Week:

Woensdag 30 augustus t/m zaterdag 02 september 2006

Eigen risico

Deelname op eigen risico
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Nieuwsflits OBS 75
Te beginnen met een terugblik
van de bloemenactie. Met 6 auto’s en aanhangers gingen de
vrijwilligers en 17 leerlingen op
weg, daarbij 1 auto voor de bevoorrading. Gelukkig was het
mooi weer en verliep het allemaal voorspoedig, zodat ze om
14.00 uur klaar waren. En juf
Rika en juf Anja hebben na afloop voor broodjes en soep gezorgd. (Want dat had Juf Rika
vorig jaar al beloofd). Tussendoor werden ze ook van koffie
en drinken voorzien.
Dit jaar heeft de Feestelijke Ouderavond weer plaats gevonden
op 19 mei. Na een avond brainstormen door een aantal leerkrachten en OR ouders, was er
een “geheimzinnig” programma.
Daarna kwam er een intensieve
periode van voorbereiding, knutselen, kleding maken, oefenen,
oefenen en nog eens oefenen
door de kinderen, leerkrachten en
ook ouders die hun steentje bijdroegen(vervoeren van kinderen). Stukje bij beetje kwam je
meer te weten over wat er die
avond ging gebeuren
Na een geslaagde Generale op
donderdagmiddag voor opa’s,
oma’s en andere belangstellenden, was het eindelijk zover!
Om 18.00 uur vrijdagavond
moesten er al een aantal kinderen
present zijn én natuurlijk moeders, want er moest nogal wat
geschminkt worden.
Er waren namelijk Clowns, Plop
en zijn vrienden, Bob de Bouwer
en de zijnen, Piet Piraat, Suga
Babes, lange Frans en BaasB en
nog vele, vele artiesten meer. En
bovendien was er Kiss, de popgroep van weleer en nogal bewerkelijk qua schminken.
Tegen half 8 was iedereen er wel

klaar voor. De zaal was goed
gevuld. En de binnenkomst van
twee oude dames van het verzorgingstehuis was verrassend
(juf Eppie en juf Rika).
Eenmaal gezeten in het gezellige kamertje, haalden ze herinneringen op van vroeger. Natuurlijk werd er geroddeld over
deze en gene en hoe oud iedereen was geworden Tussendoor
werden ze goed verzorgd door
de verpleging van het tehuis en
voorzien van een natje
(advocaatje) en een droogje
(macaroni).
De herinneringen werden daarna in beeld gebracht door de
kinderen.
Terug in de tijd begonnen we
met de stoere Holbewoners en
de vertederende Oekjes.
Daarna heel nostalgisch de
straatdans in Ot en Sien stijl,
onder begeleiding van een accordionist. Na 4 optredens was
het pauze. Deze tijd werd benut
om loten te verkopen. Een globale opbrengst van 300 euro.
Ook kregen de kinderen te drinken. Na de pauze waren we terug in het knusse kamertje. Er
kwamen kleinkinderen op bezoek; die gingen zich vervelen
en wilden tv kijken. Op deze
manier volgden optredens van
Bob de Bouwer, Piet Piraat,

Ernst en Bobbie , Plop. Af en toe
kwamen de dames zelf ook nog
even in actie en deden een dansje
mee. Verder volgden er optredens in het Kids Top 20 blok. Dit
was een swingende en spetterende show van de bovenbouw
groepen. Daar konden we meezingen met hits van Normaal,
Marco Borsato en Ali B, Jannes,
Venga Boys, Kim Lian, Sugarbabes, Raffaëlla, Jan Smit, Pussycatdolls en natuurlijk Kiss. Als
laatste kwam nog de Nutty Professor, met zijn Robot uitvinding.
Het viel niet mee “hij had de haren overeind staan en kwam tot
de conclusie, volgende keer beter”. Wat de toekomst ook brenge moge. Zo werd het ook bedtijd voor de oudjes; laatste breisteken, nog snel even een slokje
advocaatje en een pilletje voor
het slapen gaan. Onderweg naar
hun kamers hoorde je ze nog roddelen. ‘wat is er toch van Mini
geworden?” en “heb je het gehoord? Zij draait helemaal door!”
En die ene juf, die is helemaal de
weg kwijt, och, och, t’is toch wat
die ouderdom” Ondertussen
kwamen 1 voor 1 de juffen op
het podium. Inderdaad verkleed
als Indiaan, Cowboy, Brandweerman, Soldaat, Iemand in leer
en een Agent.
Het bleek om the Village People
te gaan. Dat was de klapper en
een verrassing voor meningeen.
Het was tevens een geweldige

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

Dorpskrant Buinerveen
afsluiting van een evenzo geweldig avondvullend en gevarieerde
uitvoering cq voorstelling! Veel
werk op gedaan door iedereen!!!
Geldt ook voor de mensen die
voor het decor hebben gezorgd.
Daarna gingen we verder met de
verloting. Alle prijsjes waren
meegebracht door de leerlingen.
En er moet gezegd dat er echt
een overweldigende inbreng
(over de 100) van prijsjes was.
Fantastisch!!
Feit blijft dat er met zo’n verloting mensen zijn die altijd geluk
hebben en anderen iets minder.
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Langzamerhand liep de zaal
ook leeg. Met name de jongere
kinderen konden het niet volhouden na zo’n lange en (in)
spannende dag. Na de afsluiting
door Juf Anja, waarin ze vele
mensen bedankt voor hun inzet,
konden tenslotte de banken aan
de kant en konden de overblijvers nog even een dansje wagen op de muziek van DJ Kasper.
Tot slot nog wat mededelingen.
De sportdag word gehouden op
15 juni as (bij slecht weer 22

juni).
Dit valt tegelijk met het schoolkamp van groep 7 en 8, die gaan
14, 15 en 16 juni naar Midlaren.
5 juli gaan groep 3, 4, 5 en 6 op
schoolreis naar Harderwijk.
Zo bent u even weer op de hoogte van de activiteiten van OBS 75
Met vriendelijke groet,
Namens de OR,
Marja van der Scheer

Eieren zoeken
Op zaterdag 15 april was er eieren zoeken voor de
basis schoolkinderen in het bos achter school 75.
De winnaars zijn met hun prijzen gefotografeerd.
v.l.n.r. achter :
Quincy Maduro, Aniek Wubbels en
Brian van Buuren
v.l.n.r. voor :
Lotte Pijs, Leonie v.d. Scheer, Myrte Wubbels en
Max Verhage

Jan de Tippelaar
Onlangs heb ik even gesproken
met mevr Sjoukje Creemer en
die bracht daarbij ene Jan de Tippelaar voor het voetlicht. Ze was
ervan overtuigd dat er voor de
bewoners van ons gebied nog
een aardig verhaal in zou zitten,
als er meer gegevens over deze
persoon boven tafel konden worden getrokken.
Sjoukje had als voormalig bewoner van Nieuw-Buinen / Zuiderdiep een paar summiere gegevens over deze opvallende en
bijzonder figuur: Een man die
oorspronkelijk uit Limburg
kwam, maar die jaren achtereen
opzichtig in onze streek rond-

wandelde. Hij zou echt Jan heten, de toevoeging Tippelaar
heeft hij erbij gekregen, omdat
hij altijd te voet en nogal opvallend aan de wandel was. Jan
had een lange baard, droeg
doorgaans een typisch hoedje
en liep meestal op blote voeten.
Of deze Jan ook van bloot zijn
eigen handelsmerk wilde maken, blijft een vraag, maar
Sjoukje wist met enige stelligheid te zeggen dat de Limburger ook bijna altijd met ontbloot bovenlijf ons gebied
doorkruiste.
Een andere bijzonderheid was
de goede verstandhouding tussen Jan en meester Dijkstra van
School 59. Sjoukje wist dat

Dijkstra regelmatig aan de wandelende Limburger onderdak
aanbood.
Ik ben nieuwsgierig geworden,
en wil best in de pen klimmen
om meer gegevens over Jan de
Tippelaar in onze dorpskrant te
etaleren. Daar zijn wel verhalen,
herinneringen, foto’s en dergelijke voor nodig. Op vooral de
mensen die de Dijkstra periode
hebben meegemaakt, doe ik een
beroep om met nadere informatie
op de proppen te komen. Bel me,
212867, en we maken een afspraak voor een praatje over deze
bijzondere Janneman.

Martin Snapper
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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

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk)

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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SIVO-dansfestival
Gastgezinnen gezocht
voor SIVO.

SIVO kan altijd extra gastgezinnen gebruiken. Dus wilt u ook
eens een onvergetelijke week en
kennismaken met een andere cultuur, aarzel dan niet om gastgezin van SIVO te worden.
Neem contact op met de commissie Huisvesting: 0591-513017
(fam. Eefting, Odoorn)
Woont u in het verspreidinggebied van de Dorpskrant, dan kunt
u ook contact opnemen met Roel
Stuut (tel 614884), of Bram van
Buuren (tel 211918)

Eieren gooien
Op paasmaandag werd er het
welbekende eieren gooien gehouden op het grasveldje tegenover het Dorpshuis.
Uitslag kinderen
1 Marco de Vrieze
Dylan de Leeuw
2 Jasper Nomden
Jarno Habing
3 Jory Kremer
Quincy Maduro
Uitslag voortgezet onderwijs en
volwassenen
1 Habing
Boekholt
2 Erik de Leeuw
Arjan Jeuring
3 Harrie Kruit
Rutger Martens

Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

Pagina 10

Dorpskrant Buinerveen

Paasvuur 2006
1e Paasdag om 20.00 uur was het
weer zo ver, een happening
waarbij een klein dorp weer eens
bewijst dat ze groot kan zijn. Het
jaarlijkse Paasvuur aan de 2/3e
weg Zuid te Buinerveen. Dit jaar
in combinatie met 1e Exloërmond. Daar was geen plek voor
een Paasvuur en men heeft de
handen ineengeslagen en zich
aangesloten bij het vuur van Buinerveen.
Ook dit jaar heeft de familie
Timmermans weer een hoop
werk verzet, met hulp van vele
vrijwilligers. Eerst de voorbereidingen: het perceel bereikbaar
maken met een extra dam tussen
de bomensingel door; rijplaten
leggen op die dam; borden beplakken met aanwijzingen en afsluithekken plaatsen; boodschappen doen voor de hapjes en de
drankjes en zakjes maken voor
de basisschoolkinderen. Kortom
een hele rits voorbereidingen.
Waar voorheen Stichting Dorpshuis gezorgd heeft voor de benodigde papieren, dit jaar heeft
Plaatselijk Belang de vergunningaanvraag geregeld. De gemeente Borger-Odoorn weet de
familie Timmermans inmiddels
te vinden en belde zelf al of er dit
jaar geen Paasvuur kwam want
er was nog geen aanvraag binnen. Een goeie ontwikkeling wat
zeker de voortgang van dit evenement niet in de weg staat. Helaas is de bureaucratische actie
van de vergunningaanvraag nog
een vereiste en zijn de regels behoorlijk scherp. Toen Plaatselijk
Belang dan ook hun vergadering
had gehad, kon de aanvraag de
deur uit en was ze nog net op tijd
binnen bij de gemeente. Vervolgens werd een planning gemaakt
van aanleveren. De Zuiderstraat
kreeg zelfs een persoonlijk be-

richt in de brievenbus, dat er
weer een Paasvuur was met de
informatie wanneer er aangeleverd kon worden. Een initiatief
van de kinderen Timmermans.
Mond-op-mond reclame deed
de rest. De zaterdag in de week
voor Pasen en het weekend van
Pasen, de vrijdag en de zaterdag, kon materiaal aangeleverd
worden. Nou, dat heeft menig
bewoner van Buinerveen gemerkt. De Zuiderstraat vertoonde her en de verloren vracht.
Leo Tonkes heeft zelfs zijn oprit weer vrij moeten maken van
een dikke bos verloren bamboe.

Het lossen van alle verschillende
soorten en maten karren en karretjes was een verhaal op zich.
Boer Hoving heeft gezorgd voor
een kleine kraan, waarop vervolgens Arjan Hilbolling zijn kunsten liet zien. Menigeen wilde
uitstappen om te lossen, keek
vervolgens verbaasd achterom
om dan te constateren dat er al
weer gebaard werd: “Dóórrijden!
De kar is al leeg!” Een superservice, waarvan de meeste mensen
onder ons zullen hopen dat deze
heren ook volgend jaar weer van
de partij zijn. Er zijn zelfs personen geweest die speciaal met hun

Dorpskrant Buinerveen
vracht naar Buinerveen
kwamen, daar werd je
immers gelost? Wat mogelijk ook een groot
voordeel geweest is van
het Paasvuur te Buinerveen, is de vrije gift om
van je snoei-afval af te
komen. Waar de omliggende dorpen een vast
bedrag per aanhanger
vragen, vaak ook om een verenigingskas te spekken, hier wordt
vriendelijk gemeld dat het een
vrije gift is. Al met al waren beide acties goed voor een flinke
aanvoer van snoeimateriaal. Een
enkeling probeerde goed gecamoufleerde palen, schuttingen of
pallets te lossen, maar zodra dit
werd geconstateerd werden deze
snel weer teruggeworpen op de
aanhanger. De gemeente en de
brandweer kan daardoor de bult
afkeuren bij een controle en dan
zit je met die berg. In totaal was
de aanvoer goed voor ca 12001300 m3 snoei-afval. Breng dat
maar eens naar de stort!
Tijdens het opbouwen is Johan
Schipper langs geweest met zijn
grote mobiele kraan om de bult
hoog op te zetten. Ook toen de
aanvoer voorbij was, heeft hij
met zijn kraan nogmaals gezorgd
voor een mooie hoge bult. Zonder de inzet van alle vrijwilligers
was het vast anders gelopen.
Dit jaar waren zowel de voorbereidingen als het Paasvuur zelf
onder invloed van zeer goed gestemde weergoden. Het terrein
was droog en bleef droog. Er kon
dicht bij de bult gelost worden.
Een enkele tractor heeft vastgezeten in de ‘tractorenroute’ maar
die werd er ook al rap weer uitgetrokken door het aldaar beschikbare materieel. De nacht
van zaterdag op 1e Paasdag en
diens ochtend zullen er nog verschillende mensen even buiten
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gekeken hebben. Het rook er
naar iets wat in de brand stond.
Het Paasvuur was toch nog niet
stiekem ontstoken? Het huis
staat toch niet in de hens? Niets
van dat alles, door de windrichting werden de reeds ontstoken
Paasvuren uit Duitsland geroken. Nou, die hebben de volgende avond hun rook teruggekregen van ons Paasvuur. De
wind stond perfect, geen mens
uit Buinerveen / Nieuw-Buinen
die in de rook heeft gezeten en
ook daardoor kon het publiek
het vuur echt van dichtbij meemaken.
Iedereen die ‘s avonds bij het
vuur geweest is, heeft kunnen
genieten van de gevolgen van
de vrije gift. De ca. 300 kinderen die geweest zijn, hebben,
voor zover de voorraad toereikend was, allemaal een zakje
met eitjes gekregen. Bij aan-

komst op het terrein werden er al
pakjes drinken uitgedeeld. Dit
jaar heeft Grietje Kuik 2 dozen
met verrassingseieren gesponsord. Die dan ook rap verdwenen
waren. Dit was met name bedoeld voor de basisschoolkinderen. Voor de anderen was er koffie, frisdrank, bier en ook ging
Truus Timmermans langs met
kaas, worst, gekookte eieren en
gehaktballen.
Over de aantallen bezoekers is
het gissen, waren het er 1000 inclusief de kinderen, of is het met
600 wel gedaan. 1 ding is zeker,
het was een happening waar Buinerveen trots op kan zijn. Om dit
ook volgend jaar weer te evenaren is een streven. Groter hoeft
niet, als het maar zo blijft. Dit
was goed te overzien. Voorstel is
om het vuur volgend jaar een
half uur eerder te onsteken, zodat
ook de heel jonge jeugd er wat
meer aan heeft. Al met al was het
een geslaagd Paasvuur in 2006.
Dit jaar voor het eerst samen met
1e Exloërmond, maar ook van die
zijde gingen vele stemmen op
om het maar op Buinerveen te
houden, daar is het zo gezellig…
Marjan Poelman
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NIEUWS VAN DE NBvP,
Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen
Kijk ook eens op de site:
www.vrouwenpleindrenthe.nl.
Hier kun je onder vrouwenorganisaties en onder zoek per gemeente onze afdeling ook vinden.
Op dinsdag 25 april waren we
met een grote groep te gast bij
onze buren de afdeling NieuwBuinen. Deze avond kwam de
heer W. Landman te spreken
over het NoorderDierenpark in
Emmen. Hij vertelde over veel
dieren die hier op een natuurnagebootste plek een verblijf hebben. Olifanten, neushoorns, zebra’s, apen, vlinders waren te zien
op de prachtige dia’s.
Het is toch heel mooi dat we zo’n prachtige dierentuin vlakbij
hebben.

Op donderdag 27 april bestond
onze bond in Drenthe 75 jaar!
Dit is met 700 vrouwen in Emmen groots gevierd. 12 vrouwen
van het eerst uur waren aanwezig, waarvan sommige al 75 jaar
lid zijn. Iteke Weeda brengt op
haar eigen humoristische wijze
het een en ander naar voren over
liefde, vriendschap, erotiek en
huwelijk. Tijdens onze
“ProvinciaalEstafettePlan”-dagen
is er een flink bedrag ingezameld. Dit geld wordt geschonken
aan de Stichting Hulphond Ne-

derland en aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten in
Westerbork. ‘sAvonds treed het
smartlappenkoor “Heerlijk
Leed” op en wordt een modeshow met het thema 1000 jaar
mode gehouden.
Op zaterdag 13 mei is onze
voorjaarsfair geweest. De werkgroep had gezorgd voor prachtige bloemstukjes voor binnen
en buiten. Heerlijke koek en
taarten waren gebakken. Leuke
zelfgemaakte ansichtkaarten
gemaakt. Sieraden gefabriceerd. Plantjes gestekt. Boeken
en curiosa gestald. Het was heel
gezellig en er is flink wat verkocht.

Op woensdag 17 mei konden
we kennis maken met verschillende nieuwe producten op het
gebied van gezondheid, persoonlijke verzorging en voeding. Er werden filmpjes getoond ter introductie van Gerimax (vitaminen), Glucosamine
(stijfheid), Venal (vermoeide
benen),
Hartman
(incontinentie), Becel pro-activ
(hart- en bloedvaten), Vichy
(pigmentvlekken), Senior-web
(computerhulp).
In juni zijn er nog 4 evenementen:
8 juni
fietstocht naar
Stadskanaal met excursie in de

keientuin van de fam. Scheltens.
Bij slecht weer wordt dit verschoven naar 15 juni
17 juni
Caraibische markt op
de groenstrook tussen Hoofdkade
en Hoofdstraat
Kom ook langs onze kraam met
quizmogelijkheid
20 juni
Reis naar Leer
in Duitsland
25 juni
Wandelroute in
LOFAR-gebied in Exloerveen
Na de vakantie starten we weer
in september.
7 september
Excursie van
de agrarische commissie naar de
Geeserstroom bij Gees
13 september
Excursie naar
fruitbedrijf Goense in Marwijksoord tussen Schoonloo en Rolde

20 september
Afdelingsavond. De heer Lubbinge vertelt
humoristische verhalen, gedichten en sketches in het Drents
De bijeenkomsten vinden plaats
in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en
kan vrijblijvend 2 keer komen
kijken. Informatie is ook te verkrijgen bij Thea v.d. Teems, tel.
0599-354620.

Dorpskrant Buinerveen
Ons bestuur bestaat uit Roelien
Haikens Zuiderdiep, Hendrien
Plat Noorderstraat, Geesje Middeljans Noorderstraat, Thea v.d.
Teems Zuiderdiep en Bertha
Kloosterman Zuiderdiep.
De NBvP. Vrouwen van Nu is de
plek voor alle vrouwen van alle
leeftijden,
*die met beide benen in het leven
staan
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*die elkaar willen ontmoeten
*die open staan voor nieuwe
ontwikkelingen
*die zich medeverantwoordelijk voelen voor een leefbare
samenleving
*die ervaringen met elkaar willen delen
*en die vooral in een gezellige
sfeer met elkaar plezier willen
hebben!

Ina Habing-Mulder, PR_vrouw
afd. Buinerveen.

Wat is bridge ?
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel plezier kunt beleven. Bij bridge speel je samen met je partner die tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer je met je partner meer
slagen te maken dan de tegenstanders. Dit doe je door te anticiperen op de ontwikkelingen tijdens het spel.
Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is.Elk spel duurt ongeveer tien minuten In competitieverband
worden er meestal 24 spellen per sessie gespeeld.Voldoende kansen dus om je te revancheren na een spel
dat niet zo goed ging. Omdat je steeds tegen andere paren speelt, is bridge een sociale sport. Je ontmoet
veel verschillende mensen en je kunt het overal en tegen iedereen spelen. De spelregels zijn wereldwijd
hetzelfde.
De geschiedenis van het bridgespel.
Engelsen zweren bij cricket, Russen bij schaken en Amerikanen bij honkbal,maar alle nationaliteiten spelen
bridge Omdat bij geen enkele kaartspel kundigheid, gezond verstand en inzicht in de bedoelingen van tegenstanders met meer succes worden bekroond dan bij bridge.
Bridge in Nederland.
In Nederland werd bridge populair omstreeks 1930, vooral onder invloed van de broers Frits en Ernst
Goudsmit. In de naoorlogse jaren waren het Herman W. Filarski en Andre Boekhorst die enorme impulsen
hebben gegeven aan de verbreiding van het spel.Lang bleef dat elitaire karakter behouden en het leden tal
van de bond bleef tussen de 10- en vijftienduizend hangen.Totdat in de jaren zeventig bridge een zeer populaire sport werd en het ledental van de bond explodeerde, ook bridgers in spijkerbroek deden hun intrede.
Cursus Bridgen Bridgeclub “t Aailaand Spelen dinsdagmiddag (Vanaf sept t/m april)
Onze club wil bij voldoende deelname in het najaar 2006 een cursus bridge organiseren in
“t Aailaand” te Nieuw Buinen.

Voor inlichtingen en aanmeldingen de volgende tel.nrs.

0599 616454
0599 613219
0599 212781

Hr. G. Knol
Hr. T. Huisman
Hr. B.v. Doorn

Parklaan. 41.
Noorddiep 436a.
Zuiderdiep 111.
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Schoolkamp School 59
nodigd om de creatieve uitingen
van de kinderen (en de leiding)
mee te beleven.
De volgende ochtend kwam het
helaas niet van een ontbijt op bed
voor de leiding, alhoewel de kinderen dat wel beloofd hadden.
Waarschijnlijk zal het sombere
weer ervoor gezorgd hebben dat
de kinderen tot half negen sliepen.

Woensdag 17 mei vertrokken
elf kinderen van groep 7 en 8
onder deskundige begeleiding
van twee moeders en twee juffen op de fiets richting Ellertshaar. Drie dagen geen rekenen
en geen taal, maar bosspelen,
zwemmen, bonte avond, kampvuur en natuurlijk veel lol maken.
Na een bezoek aan
“Openluchtmuseum Ellert en
Brammert” fietsten we naar
“De Klonie”, ons onderkomen
voor drie dagen. Gelukkig was
het weer die dag nog zomers en
konden we ’s middags naar het
“Loomeer”.
Astrid schrijft daarover in het
kampjournaal:”Toen gingen we
naar het Loomeer. Daar waren
heel veel kikkervisjes. Die gingen we vangen en in het Kikkervisjesopvangcentrum stoppen, ha, ha, ha. Er was één megadikkerd.”
Janine schrijft over de eerste
nacht: ”Toen we ’s avonds in
bed lagen hebben we gekletst
tot half drie. Een paar gingen
toen nog een boswandeling maken.”

Kortom, veel geslapen is er
niet, veel gelachen is er wel,
vooral op de bonte avond. De
ouders en het team waren uitge-

Dankzij Bart de Groot en zijn
vrachtwagen zijn we de volgende
dag weer droog in Nieuw-Buinen
teruggekeerd.
Pauline Bokhorst

Dorpskrant Buinerveen
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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

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

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Zij informeren u graag
over de mogelijkheden

DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig

Dorpskrant Buinerveen

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

Dit is een pand van smederij Kloeze aan het Noorderdiep. Deze opname is ongeveer uit het jaar 1919

Deze opname dateert uit ongeveer 1929. Hier was garage Tonkens aan het Noorderdiep 350 waar thans garage Trip Actief is gevestigd. De auto was van J.A. Copinga Wollerich.
Links naast de auto staat T.E. Oosterwijk. Rechts staat T. Tonkens en zoon Roelf.
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Van de bestuurstafel
De vorige keer werd het in deze
rubriek al aangekondigd. Inmiddels is het Dorpshuis aan alle
buitenkanten door de firma Huiting in de verf gezet. Hoewel het
af en toe heel wat voeten in aarde
had – zo zijn sommige kozijnen
vanwege houtrot (bijna) helemaal vervangen - ziet het Dorpshuis er nu ook van buiten weer
een stuk frisser en uitnodigender
uit.
Bij de parkeerplaats valt nu de
garage een beetje uit de toon.
Daar hopen we zelf zo snel mogelijk verbetering in te brengen.
Mocht u denken: ik zal de kwaliteit van de verf eens goed bekij-

ken wacht dan nog enkele weken. Afgelopen week is het
Dorpshuis van buiten en van
binnen helemaal Oranje gemaakt door het Oranje comite
van Buinerveen/Nieuw-Buinen.
Tijdens het komende WK voetbal kunt u in een ‘passende
ambiance’ de wedstrijden in het
Dorpshuis volgen, met name de
wedstrijden van het Nederlands
Elftal beloven een heel spektakel te worden !!
Kortom: Dorpshuis Buinerveen
(en omgeving) is helemaal
klaar voor het WK.
En wat resteert dan nog voor
het bestuur ? Wel, de komende

Voorwerp
herkend ?

peren kannetje met een z.g. halve inhoudsmaat aan één zijde
en ’n hele maat aan de andere
zijde. Een goede bekende van
ons uit Nieuw-Buinen zei:
“Voor slappe koffie gebruikte
men het halfje, voor een stevige bak de dubbele die ook
wel de hele maat genoemd
werd”. Over het gebruik van
het koffieloodje gaan heel
veel verhalen, één ervan raakt
het gezegde ‘meten met twee
maten’ en onze zegsman vertelt over de boer, zijn knecht
en de dominee. Koffie voor
de knecht, op te drinken ergens in de schuur, is gezet
met de kleinste inhoud van
het loodje; De dominee zit in
de mooiste kamer van de
boerderij en geniet van zijn
kop koffie die via de dubbele
inhoudsmaat tot stand is gebracht. En het koffieloodje
schijnt ook wel als statussymbool dienst te hebben gedaan;
In de z.g. bovenlaag van doorgaans rijke Groningse boeren

De foto in de vorige dorpskrant
van het voorwerp heeft weinig
hoofdbrekens opgeleverd. Tal
van lezers hebben gemeld dat het
om een zogenaamd koffieloodje
gaat. Een blikken, tinnen of ko-

weken allerlei lopende zaken behandelen (vooral betalen, denk
aan de belastingen en verzekeringen), de zomervakantie overbruggen en daarna met frisse
moed verder om, met de hulp
van vele vrijwilligers en natuurlijk Grietje als pachtster, het
Dorpshuis in stand te houden.
Oh ja, mocht u zich afvragen wie
toch die acrobaten die bij weer
en wind hun leven op het spel
zetten voor de klok op de uitbouw van het Dorpshuis zijn?
Welnu dat is het alombekende
duo ‘Reint en Beernt uut Buunerveen’. Dank zij hen blijft Buinerveen bij de tijd !
Wim Bruil
werd gepronkt met loodjes van
duur materiaal, bijvoorbeeld koper of zilver, de mensen die het
niet zo breed hadden moesten het
stellen met een blikken exemplaar.
Het koffieloodje dat in de vorige
dorpskrant was afgedrukt is van
koper, en is even aan ons uitgeleend door familie uit Eelde van
onze dorpsgenoten Mariëlle en
Bernard Brinks. Waarvoor dank,
en het koperen koffieloodje is
inmiddels weer terug bij de eigenaren, in de vitrine bij andere
chique artikelen en curiosa. In de
editie van augustus a.s. krijgt u
weer een interessant voorwerp
voorgeschoteld, opnieuw uit de
Eelder collectie. Waarom pas in
augustus ? De fotoapparatuur van
Geert Hilbolling is voor een modificatie bij de fabriek en dus
kunnen er even geen mooie
plaatjes worden geschoten.
Maar . . . ’t komt goed !
Martin Snapper
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Het veenkoloniale gebied is een
open landbouwgebied met
v o o rn am e lij k a kk er b o uw bedrijven. Er zijn weinig
mogelijkheden
voor
natuurontwikkeling via bijv.
Programma Beheer of andere
regelingen. Agrarisch
Natuurbeheer is in de streek een
onbekend fenomeen. Agrarische
ondernemers in het gebied
wekken de indruk nogal
terughoudend te zijn als het gaat
om natuurontwikkeling.
Desondanks heeft een kleine
maar hechte groep akkerbouwers
het plan opgevat om in het
ogenschijnlijk saaie en lege
veenkoloniale gebied duurzame
best a ans mo geli j kh e den t e
scheppen voor plant- en

diersoorten, die op dit moment
het gebied mijden of sporadisch
gebruiken als vestigingsplaats.
De groep akkerbouwers heeft
ervaring met plant - en
diersoorten die zich tegen de
verdrukking in op het
intensieve akkerbouwbedrijf
hebben weten te handhaven.
Door daar letterlijk meer ruimte
aan te geven verwachten zij dat
deze soorten meer overlevingsen uitbreidingsmogelijkheden
kunnen krijgen. De groep wil
d e
b i j z o n d e r e
landschapswaarden van het
gebied ook onder de aandacht
brengen bij mensen die op dit
moment nog denken dat er niets
te beleven valt, of vergeefs
zoeken naar mogelijkheden om
het gebied te ontdekken. Ze zijn

zich bewust van de huidige
landschappelijke kwaliteiten van
het gebied en met name de
openheid, en wilden deze graag
toegankelijker maken door in
eerste instantie wandelpaden aan
te leggen, mits er anders geen
misbruik van wordt gemaakt.
Dit voorjaar is een groot netwerk
aan natuurstroken in het
akkerbouwgebied aangelegd,
zo’n 16 ha. Verder is een
afwisselende wandelroute van 12
km over boerenland gerealiseerd.
Donderdag 22 juni wordt de
wandelroute officieel geopend,
en vanaf zondag 25 juni is de
wandelroute open voor publiek
en organiseert de stichting een
open dag waarbij iedereen
welkom is. De start is die dag om
11.00 uur.

Een belangrijk initiatief van de betrokken akkerbouwers is de
aanleg van een wandelroute op het eigen boerenland

OFFICIËLE OPENING OP 22 JUNI 2006
Kenmerken van de wandelroute:
vrij toegankelijk
12 km (evt. verkort tot 8 km)
vanaf 22 juni 2006 gemarkeerd
goed begaanbaar (meestal gras)
laarzen niet nodig
De start van de wandelroute is op het erf van
L. van der Laan
Exloërveen 9a
Exloërveen

meer informatie: wandelroute@boerenmetuitzicht.nl
Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij:
HLB Wijster: Weijnand Saathof T: 0593 582818 of saathof@hlbbv.nl
SBNL Wijk bij Duurstede: Hans Veurink T: 0653701000 of h.veurink@sbnl.nl
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
Buinerveen 3 kampioen
CAMPIONE, CAMPIONE,
OLé,OLé,OLé!!!!!!
Op zondag 7 mei 2006 werd er
Buinerveense VoetbalGeschiedenis geschreven door
het 3e Legioen. Dankzij de overwinning op het altijd lastige
Baardenveld gelukte de mannen
van het 3e wederom Kampioen
te worden!! Waren ze in het seizoen 2004-2005 al ongeslagen
lijstaanvoerder, dit jaar presteerden ze het weer om ongeslagen
Kampioen te worden!
Het draaiboek lag klaar, de bloemen uitbesteed, de muziek geregeld en de vlaggetjes lagen klaar
om opgehangen te worden maar
er moest eerst nog wel even van
Paardenveld gewonnen worden……Was er geen spreekwoord met iets van beer en huiden? Gelukkig verkocht Buinerveen de huiden niet en werd er

van meet af aan goed gevoetbald. Barensveld beschikte over
snelheid en jeugd maar niet
over spelinzicht en spelidee.
Kortom: veel geren en weinig
wol. Buinerveen bouwde goed
op, hield de posities goed bezet
en gaf geen opening. Het leidde
tot “De Dag van de Koppers” :
Riechard scoorde 3x verwoestend met het hoofd. Men stond
er bij en keer ernaar…..Het
machtige wapen van John, de
strakke voorzet, werd op deze
manier netjes verzilverd door
Riechard. Maar ook een andere
kopper mengde zich in het veld,
iemand die met deze kopgoal
toch niet echt onderdeed voor
het Elting-geweld: Harrie verloste zichzelf van zijn koptrauma door de bal perfect in te
knikken na een mooie voorzet
van Raymon’d. Terwijl we ge-

noten van deze prachtige goals
vergeet ik bijna de mooiste treffer te vermelden: vanuit een bijna onmogelijke hoek speelde
Riechard de bal over de keeper
van Karneveld, de bal raakte de
binnenkant van de paal en caramboleerde over de doellijn. De
toon
wa s
gez et !
Barensveld kwam er eigenlijk
niet aan te pas en Buinerveen
bouwde aanval na aanval op. Het
hadden er nog wel wat meer kunnen zijn maar ach, het werd al ras
duidelijk: Buinerveen 3 stevende
af op zijn 2e Kampioenschap! In
de 2e helft was de snelheid en de
frisheid er een beetje af maar,
ondanks een mooie tegengoal,
het gevaar Gareveld was verdwenen. Uiteindelijk werd door Riechard en Lammert het pleit beslecht en met een stand van 1 – 5
klonk het laatste fluitsignaal en
kon het Feest beginnen!! Bloemen, gelukwensen en foto’s!!

Voor het actuele nieuws

http://
www.buinerveen.nl.nu
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Het kon niet op. Besloten werd
om onze tenues aan te houden
voor de rondrit op de Drentse
Bolderkar. Het massaal uitgelopen publiek (alle 10 bedankt)
stond langs de weg om ons toe te
juichen en na een heerlijk Drents
Rondje, passend begeleid door
niemand minder dan John Woodhouse op de accordeon, kon eindelijk het kampioenszweet afgespoeld worden zodat wij fris en
fruitig aan de soep konden. En
wat voor een soep: Heerlijk! Anna bedankt, Anna bedankt, Anna,
Anna, Anna bedankt!!
Het complete draaiboek van Jaap
en Geert kon worden afgewerkt:
drive-in Sensation, heerlijke salades van de Tolplaats dankzij Riekus (Riekus bedankt,
etc. etc.).
Pijnlijk werd het nog wel even
toen aan het eind van de middag
Jans H. zich geroepen voelde de
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microfoon ter hand te nemen
om ons wat stichtelijke woorden toe doen te komen. Helaas
had het o zo populaire gerstennat zijn werk al gedaan en
kwam er een geheim bovendrijven dat anders nooit in de openbaarheid was gekomen.
Nu heeft Jans dat geheim zó
lang met succes weten te bewaren en nu, door zijn drankloslippigheid, liet hij de hele kantine getuige zijn van zijn amoreuze perikelen…..Jans begon
zijn legendarische speech met
de volgende woorden: “Toen ik
in het begin bij Buinerveen
kwam kreeg ik wat met vrouw
van de bakker….”
Meteen na deze enorme verspreking begon het zweer al tappelings langs de wangen van
Jans te lopen. Hij probeerde de
situatie nog te redden maar het
was te laat, het kwaad geschied

en Jans zit mooi met de problemen opgescheept: Jans heeft een
verhouding gehad met de vrouw
van bakker Plat!!!! Wij wensen
Jans
veel
sterkte.
Heren 3e elftal, het moge duidelijk zijn dat we deze morgen geschiedenis hebben geschreven
want hoe vaak word je 2x achterelkaar Kampioen? Sta er uitgebreid bij stil en schroom niet om
het zo vaak mogelijk te vertellen
zodat uiteindelijk er een zucht
van ellende door de familie gaat
als jij begint met de volgende
woorden: “Heb ik jullie wel eens
verteld van die keer dat ik 2x
achter elkaar………..?”
(Internet)
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Nr. 10
- Geert riep voor aanvang van de
wedstrijd de voetballers bij elkaar om de zaken nog even aan
te geven. De strekking was dat
hij 2 mogelijkheden zag, meteen
3 opties aangaf en eindigde met:
“Of hebben jullie een beter
idee?” In diepe stilte en onder de
indruk van deze onmetelijke
wendingen gingen wij uiteen.
- Zowel Jaap als Geert hadden de
zenuwen wat los. Waarschijnlijk
dachten ze ook dat wij dat waren
maar dat waren wij niet, wij waren gespannen maar meer ook
niet. Toch dacht Geert bij een
speler nogal wat zenuwen te bespeuren en merkte dan ook op:
“Dû tog eens rustig aan man, ut
schoem stôt die al in de schoun’n!” Ook deze kleurrijke uitspraak krijgt een plek in “De
Wijsheden van Groode Geert”.
- Roelfienus had iets te veel van
eigen middel gebruikt (denken
wij achteraf). Het begon al met
het stampen en snuiven in de
kleedkamer, daarna kreeg hij
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steeds de neiging om aan het
gras te gaan knabbelen en het
feest werd compleet toen hij
wilde gaan schijten; op rand
strafschopgebied welteverstaan!!!! Heeft het middel
‘Horsedick’ toch vervelende
b i j w e r k i n g e n ?
- Deze wedstrijd werd mede
mogelijk gemaakt door de volgende personen/instellingen en
verenigingen:
Bjorn van der Veen (voor al uw
tuinplannen en –aanleg!),
Bé Drent, Riekus Elting (maar
die had ik al bedankt),
Grietje Kuik, Supporters vereniging en Hulshof-Hofstra.
- Met al deze sponsoren ben ik
benieuwd hoeveel geld er nu in
kas zit……..

BBC F1
KAMPIOEN!!!
Afgelopen dinsdag 23 mei was
het zover! Op voor het kampioenschap. Alle kinderen en begeleiders waren bloednerveus. De
avond van tevoren begon het al
bij alle kinderen te broeien.
Mam, ik kan niet slapen!! Mam,
hoe laat moeten we morgenavond?? Mam, waar moeten we
spelen?? Alles werd uit de kast
gehaald om maar niet te hoeven
slapen. Op school de volgende
morgen waren ze al een lied aan
het zingen over het kampioenschap. Ik hoef u niet te vertellen
welk lied dit was. Rustig aan jongens, jullie zijn nog niet kampioen. Tina was op school met een
bleek gezicht en geen stem. Goh,
hoe zal dat toch komen!! De juf
op school moet wel gek geworden zijn van al die Buinerberen
met hun spanning en enthousiasme voor de wedstrijd. Uit betrouwbare bron weet ik dat Rik
op school zijn aandacht er niet
bij kon houden. De dag duurde
voor hem een eeuwigheid en ik
denk dat het voor de andere mannen net zo was. Om even voor 6
vertrokken we met een behoorlijk zenuwachtig groepje richting
Buinerveen. Daar aangekomen
ging het bij iedereen kriebelen.
Langzaamaan kwam het publiek
binnendruppelen. En ik kan u
vertellen dat er heel veel mensen
waren. Geweldig om te zien hoe
alle kinderen en leiders hun best
hadden gedaan om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen.
Om stipt half 7 begon de wedstrijd. Alle C-junioren waren met
toeters en bellen gekomen en direct vanaf het begin af aan begonnen zij de kinderen aan te
moedigen. De 7 jongens op het
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veld waren zwaar onder de indruk, maar wisten dat ze moesten
scoren. De leiders stonden strategisch opgesteld langs de lijn te
coachen en vanaf het startsein
waren onze mannen vol in de
race. Na enkele minuten wist
Nick door een prachtige aanval
te scoren. Alle C-junioren stormden het veld op en de mannen
van F1 werden op de schouders
gedragen: het eerste doelpunt
was binnen! Iedereen was blij.
De zon brak door en snel gingen
onze mannen verder, er moest
minimaal nog een doelpuntje bij.
De verdediging (Wolters 2x )
stond goed op hun plek en onze
Keeper (Rik) wist dat er geen
doelpunt door mocht. Het middenveld (Jelmer, Calvin) veroverde regelmatig de bal en gaven
die door aan de spitsen (Nick en
Joep). Er werd goed overgespeeld, helaas waren niet alle
kansen doelpunten. Het tweede
doelpunt werd wederom door
goed overspel gescoord door
Joep. De tegenstander werd zenuwachtig door al die Buinerberen die constant probeerden om
voor het doel tot score te komen,
dit resulteerde in een eigen doelpunt. De ruststand was 3-0.
Na de rust kwamen onze jongens
weer gedreven het veld op. Je
kon zien dat ze een peptalk hadden gehad, want vanaf het begin
zaten ze er bovenop. Ze wilden
graag aan het publiek een leuke
aanvallende pot laten zien en
iedereen was aan het genieten.

Zo klein en dan al zo leuk kunnen spelen. Als moeder sta je
langs de lijn en kun je alleen
maar vol bewondering kijken
naar zoveel strijd en doorzettingsvermogen.
Het is knap dat ze niet alleen
een bal goed kunnen raken,
maar ook voordat ze de bal raken al gekeken hebben wie er
allemaal vrij staan. Voor ons
als publiek is het mooi voetbal
om naar te kijken. Een vrije
trap van Calvin gaat snoeihard,
maar helaas ging hij via de lat
achter. Zo komen er nog een
aantal kansen. De tegenstander
heeft bijna geen kansen gehad
door goed verdedigingswerk
van Remco, Wiljan en Kevin.
Rik weet ook nog een schot op
het doel goed te stoppen. De 40 kwam op naam van Nick en
vlak voor het einde van de wedstrijd werd het 5-0 door een eigen doelpunt van Erica. Na het
fluitsignaal stormde iedereen
het veld op en werd iedereen
gefeliciteerd. De penalty’s werden snel genomen, zodat het
feest kon beginnen. Alle kinderen kregen een leuke attentie
aangeboden door de voetbalvereniging. Ook kregen de kinderen van de voorzitter van de
voetbalvereniging, Gerrie Wilts
een medaille. Deze was aangeboden door www.BESA.nl. Er
was ook een medaille voor de
leiders en de trainer. Na het
douchen gingen de kinderen op
de kar om een ereronde maken

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

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

door Buinen. Iedereen was heeeeeeel erg blij en opgelucht dat
het de jongens voor de tweede
keer gelukt was om kampioen te
worden!!!!!
Langs deze weg willen wij nog
de volgende mensen bedanken:
Les Cheveaux: voor het beschikbaar stellen van de kar
Trainer: Henk Fransen voor al
zijn technische inzet
Leiders: Tina, Bert en Jans voor
hun onuitputbare inzet en goed
begeleiden en coachen van onze
jongens
Besa: voor het beschikbaar stellen van de medailles
BBC: voor de leuke attentie
C- junioren en Dirk: voor het onvergetelijk maken van het kampioenschap
Supporters: voor hun trouwe
komst naar het voetbalveld
VV Buinerveen: voor de kantinediensten
En iedereen die wij vergeten
zijn !!!
Tot slot wil ik nog zeggen:
Nick, Joep, Jelmer, Rik, Kevin,
Remco, Wiljan, Calvin, Bert,
Tina en Jans van harte gefeliciteerd met het behalen van dit
kampioenschap!!!!!!!
Informatie aangeleverd door
Geert Hilbolling
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NOAD & Volleybalnieuws
Oud ijzeractie
Op zaterdag 22 april hield
NOAD weer de jaarlijkse inzameling van oud ijzer in Buinerveen en Nieuw-Buinen tot de
Mondenweg, in samenwerking
met de firma Wieldraaijer uit
Drouwenermond.
Al voor acht uur ’s ochtends reed
de kraan-vrachtwagen van Wieldraaijer rond om de meest waardevolle spullen alvast op te pikken (het gebeurt namelijk elk
jaar weer dat anderen door de
straten rijden om de waardevolle
spullen voor onze neus weg te
kapen…). Op deze manier waren
we dit jaar de kapers mooi te
vlug af.
Om 9 uur verzamelde de ophaalploeg, dit jaar maar liefst 5 mannen, bij school 75 om in recordtempo alle oud ijzer van de straat
in de containerwagen te krijgen.
Om iets over half 11 waren we al
weer klaar.
Dit jaar hebben we vooral heel
veel cv-pompen opgehaald, blijkbaar een nogal kwetsbare component. Ook veel kruiwagens kwamen steeds bijna op de wagen.
De eigenaren waren steeds net op
tijd om hun dierbaar bezit te redden (dan wel te bewaren voor
volgend jaar). Slechts 1 eigenaar
kwam niet opdagen en juist daar

bedachten we zelf dat de kruiwagen toch maar in Buinerveen
moest blijven.
Ook iets wat we absoluut niet
mee mochten nemen (hopelijk
volgend jaar dan): een aanhangwagen waar met grote letters
opgeschilderd stond
‘AANHANGWAGEN MAG
NIET MEE’. De wagen kon
overigens niet anders dan in de
bak van een shovel worden verplaatst…

De exacte opbrengst is trouwens
nog niet bekend maar een voorlopige opgave van Wieldraaijer
gaf aan dat we zo’n 3000 kilo
oud ijzer hebben opgehaald, opbrengst ergens tussen de 250 en
300 euro !!
Alle helpers bedankt, mede door
dit soort acties is NOAD een
sportief en financieel gezonde
vereniging met een betaalbare
contributie.
Groeten, Wim.

Peutergym
We zijn van plan om binnenkort te starten met peutergymnastiek. Gymnastiek voor de
allerjongsten, al dan niet samen
met papa/ mama/ of iemand
anders ! Nadere informatie
volgt nog !
Graag zouden we willen weten
of hier ook belangstelling voor
is! Dus denkt u dat is iets voor
mij met mijn zoon/dochter laat
dit dan alvast weten!
Geef het door aan één van de
bestuursleden.

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

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

Ook aan huis verkoop
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Regionale volleybalcompetitie
In de Splitting te Nieuw Buinen
Uitslagen:
19-09-2005
03-10-2005
17-10-2005
24-10-2005
07-11-2005
12-12-2005
19-12-2005
23-01-2006
06-02-2006
20-02-2006
27-02-2006
13-03-2006
10-04-2006
24-04-2006

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

Aangezien Tyfoon 2 en NOAD
gelijk zijn geëindigd moest er op
1 mei nog een degradatiewedstrijd worden gespeeld. Dit is
door NOAD verloren en hierdoor
zou NOAD in de C-poule belanden. Voor de spelers van NOAD
is er misschien nog een escape
aangezien er niet genoeg ploegen
in de B en C poule zijn. De B en
C poule worden dan samengevoegd, op dit moment zijn er 12
ploegen, waarbij men dan 1 maal
tegen elke ploeg komt te spelen.
De beste 6 na deze serie wedstrijden komen dan in de B-poule de
rest is dan automatisch C-poule.
Daarna gaat men in elke poule
nog 1 maal tegen elkaar strijden.

3–0
3–0
2–1
2–1
1–2
2–1
1–2
0–3
1–2
1–2
2–1
3–0
2–1
1–2

Eindstanden per 24-04-2006 competitie 2005 / 2006
Team
Mussel 1
1e Exloermond
TSV
DEKO
Lange End 1
Tyfoon 2
NOAD
Lange End 2

Wedstrijden

Punten voor

Punten tegen

14
14
14
14
14
14
14
14

36
30
28
26
15
13
13
7

6
12
14
16
27
29
29
35

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

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

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

Consulten volgens afspraak.
Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur.
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Schaats/visnieuws
De schaatsvereniging organiseert op de
volgende data’s weer een viswedstrijd.
Noteer deze data’s alvast in uw agenda.
24 juni 2006
22 juli 2006
26 aug 2006
23 sept 2006

18.00 – 21.00 uur
18.00 – 21.00 uur
18.00 – 20.00 uur + barbecuen
13.00 – 16.00 uur
Het bestuur.

Nieuws van de visclub
De visvergunningen om te mogen
vissen op de ijsbaan voor het seizoen 2006 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
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Schietnieuws uit Buinerveen
S.V.”de Veenschutters” Afdeling Jeugd
Onlangs is de schietvereniging De Veenschutters een jeugdafdeling begonnen. We zijn gestart met zeven
jongens tussen de twaalf en veertien jaar. Naast het gericht leren schieten, is er ook veel aandacht besteed
aan veiligheid.Veiligheid staat natuurlijk voorop! Na een eerste periode, moesten de jongens een “examen”
afleggen. Alle jongens zijn met vlag en wimpel geslaagd.
Proficiat jongens!
Vrijdag 7 april gingen de jongens met een heus certificaat naar huis.
Voor meer informatie over de jeugdafdeling kunt u contact opnemen met:
Wubbe Kamies
Hoofdkade 12
Buinerveen
Tel. 0599-212726
Hieronder treft u de data voor 2006 aan:
16 juni
2 juni

De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur)

Algemene informatie
Het lidmaatschap voor geheel 2006,
dus van januari tot en met december, bedraagt
De wedstrijdkosten, incl. kaarten
en kogeltjes voor geheel 2006, bedraagt:
Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten:

€ 20,-€ 10,-€ 0,15

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

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

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

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

Prins Bernardlaan 25
9521 CA Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Gsm: 06 55948238

Pagina 28

Dorpskrant Buinerveen

Postbode Allie met pensioen
Even terug in de tijd
Tot voor ’n jaar of zeven was
Henk Oldenburg de PTT brievenbaas in Buinerveen, Drouwenerveen en Drouwenermond.
Bij de pensionering van Henk
nam Allie van der Laan diens
bestelressort over, plus nog een
klein stukje van Gasselternijveen. Tal van inwoners in het
verspreidingsgebied van deze
krant kennen Allie in persoon en
zeker zo velen hebben hierin
over hem gelezen; Te denken aan
zijn hulpoperatie bij de gevallen
Ellen Groothuis, die hoogzwanger was, de meldingen van door
hem gevonden verloren voorwerpen en het verhaal over één van
zijn hobby’s, te weten het verzamelen van modelauto’s, die verwijzen naar het postbedrijf. Allie
is nu een van de laatste geluksvogels die vervroegd uit het vak
mogen, hij wordt binnenkort (1
augustus a.s.) 60 jaar en mag gebruik maken van een prépensioenregeling, ondermeer op grond
van PTT/TPG dienstjaren én
door de gevolgen van de verdergaande automatisering in de posterijen.
En hoe het begon
Geboren en getogen in NieuwePekela, na de Lagere School daar
volgde Allie op diverse niveaus
technische opleidingen: Hij werd
tussen 1957 en 1969 klaargestoomd tot volleerd timmerman.
De werkervaring deed hij op bij
Sanders en Winters in OudePekela, bij Koning en Medema in
Emmen, bij Kampinga in Nieuwe-Pekela en bij de firma Bouwman in Stadskanaal. Of hij in de
gemeente Stadskanaal op slag
verliefd raakte op het werk bij de
Post in die gemeente, dat is niet
helemaal duidelijk, maar hij deed

in 1969 wel z’n best om erbij te
komen. En dat lukte allemaal,
hij werd door de sollicitatiemolen gehaald, gekeurd, aangesteld en beëdigd. De toenmalige directeur van het Knoalster
Postkantoor, dhr J.M. de Vries,
heeft Allie binnen boord gehaald. Uit officiële documenten
van april 1970 over die sollicitatie blijkt hij van goede gezondheid, goed gedrag en grote
functiebetrouwbaarheid. Uit
een van de stukken wordt meer
dan duidelijk dat het ambt van
postbode een vertrouwensfunctie is. Allie heeft een eed of gelofte afgelegd bij de tekst “Ik
zweer getrouwheid aan de Koningin en getrouwheid aan de
wetten des lands”. Jawel, daarna kun je geen stap meer mis
zetten ! Door de grote tekorten
aan postbodes in heel Nederland, moest Allie zijn postale
loopbaan beginnen in Amsterdam/Amstelveen; De grote steden en de randstad moesten
destijds eerst aan mensen geholpen worden en daarna mocht
je in de eigen regio aan de bak.
Poststraat Postkantoor
Allie vertelt over hoe het zo
rond 1970 in Stadskanaal
toeging en dat er in de PTT
vestiging aan de Poststraat
toen ongeveer 25 personen
werkten. “Uiteraard was de
fiets destijds het meest gebruikte vervoermiddel. Men
beschikte in Stadskanaal toen
ook over 2 auto’s van het
merk Citroën (platte neus,
vierkant van stuk en geribbeld plaatwerk), die eigenlijk
uitsluitend werden gebruikt
om de postbussen te lichten
en de GADO lijnbussen te
voorzien van de PTT Post-

zakken met bestemming regional e en hoo fdpo st k ant or en
(Veendam, Winschoten, Groningen e.d.)”. Allie herinnert zich
het werken in ploegendienst, dat
was nodig om de bijnanachtelijke buslichtingen te kunnen doen en om die post te sorteren en verzendklaar te kunnen
maken, zowel voor Stadskanaal
+ regio, voor de andere Groningse postkantoren, alsook voor de
rest van het land. “Natuurlijk via
Groningen-stad en verder met de
posttreinen naar alle belangrijke
verdeelcentra van Nederland”,
zegt Allie. Hij voegt er aan toe:
“En terwijl we daar ’s-Nachts
koffiedrinken, wachten we op de
vracht die mee moet naar
‘slapend’ Stadskanaal”. Uit het
begin van zijn loopbaan weet
Allie nog dat alle postbodes verplicht waren om – in voorkomend geval - in een ander ressortgebied in te vallen. Zo heeft
hij ondermeer de weg weten te
vinden in Vlagtwedde, Onstwedde, Bourtange en Veelerveen.
Herinneringen aan heel veel geld
Met een knipoog naar de eed van
trouw en betrouwbaarheid, die
hij bij zijn aantreden moest afleggen, praat Allie voluit over
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het vele geld (in biljetten en
munten) dat door zijn handen is
gegaan; gedurende de eerste jaren van het vak moest hij de
AOW bij de mensen thuis brengen, uitbetalen en controleren of
het bedrag klopte met wat op het
‘loonbriefje’ stond. Allie zegt:
“Het is eigenlijk niet voor te stellen dat je soms met vele duizenden guldens op de baan zat. Het
geld zat dan wel veilig in de stevige zwarte lederen PTT-tas,
maar “Brinks waardetransport”
was gewoon op de fiets!”
En over veel geld gesproken, de
postbodes in die tijd namen ook
giro-overschrijvingen aan: de
klant vulde thuis de overschrijfkaart in, gaf het bedrag aan de
postbode en betaalde de vrachtkosten daarvoor, ’n paar dubbeltjes of kwartjes. Zegt Allie: “ Ik
had er dagen bij dat ik met vele
honderden, soms duizenden guldens terug op kantoor kwam.”
Gevraagd of dat nu nog zo zou
kunnen, daarop reageert Allie:”
Voor veel minder trekken ze je al
van de fiets! Nee, goed dat het
met betalen en betaald worden
tegenwoordig iets anders toegaat”.
Veel geld, heel veel geld moest
de PTT meerdere keren per week
vervoeren van Groningen naar
Stadskanaal; loodzware houten
kisten, bomvol Hollandse FLorijnen, werden toevertrouwd aan de
postbode die in zijn ribbelblikje
(Citroën) “de buit” met een gerust hart naar de Poststraat
bracht.
Ook andere belevenissen
Ook over tal van andere gebeurtenissen heeft Allie plaatjes,
beelden en herinneringen genoeg. Met de vele verhalen is ’n
boek te vullen. Een greep uit die
veelheid: Sneeuwongeval, Opge-
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sloten, Telegramkilometers en
Gevangen tussen de koeien.
Sneeuwongeval;
In een nachtelijke rit tussen
Onstwedde en Vlagtwedde liet
het flink besneeuwde wegdek
het niet toe om de postauto op
de straat te houden. Allie gleed
naar de kant, auto kantelde en
kwam met het dak in de sloot
terecht. Een zachte landing vanwege het dikke pak sneeuw.
Pikdonker, koud, maar chauffeur bij kennis en geen letsel. In
een verre verte een lampje, Allie scheuvelt daarheen, het
blijkt de keukenlamp van een
boerderij te zijn, met de deurklopper de boer opgetrommeld,
verhaal gedaan en om raad gevraagd. Goede raad bleek niet
zo duur, de boer had telefoon,
vandaaruit naar de Poststraat
gebeld en de nachtchef zorgde
ervoor dat Keizer (toen al!) met
groot materiaal aan de hulpverlening kon beginnen. De postauto werd voorzichtig op de
kant gezet en na controle bleek
dat er niets mis was met de auto. Allie heeft daarna gewoon
zijn bezorgroute voortgezet.
Later bleek: geen schrammetje
op de auto en Allie geen centje
pijn.
Opgesloten;
Verhalen over postbodes en
honden zijn er maar genoeg.
Allie heeft in dit verband ook
’n bijzondere situatie meegemaakt. Niemand thuis. Om de
PTT service op goed niveau te
houden wil hij een pakketje in
de schuur van geadresseerde
leggen. Nauwelijks de klink
van die schuurdeur in de hand,
knalt er een agressieve herdershond op hem af. Allie bedenkt
zich geen moment, in een reflex
staat hij in de schuur, veilig

voor het bijtgrage huisdier en . . .
tijd genoeg om een plaatsje voor
het pakketje uit te zoeken. Maar
niet voldoende tijd om te wachten op het moment dat de bewoners alsjeblieft eens thuis wilden
komen. Dus begon Allie met
kloppen, bonken, zwaaien en
roepen de aandacht te trekken
van de buren. En jawel, na verloop van ruim ’n uur had de
buurvrouw iets in de smiezen en
zij kon – met enig gezag over de
hond – behoedzaam en bedachtzaam de postbode uit diens benarde positie bevrijden. Dit voorval, in Tweede Exloërmond,
haalt zo af en toe nog wel eens
de borreltafel of een verjaardagsfeestje.
Telegramkilometers;
Het communicatiemiddel telegram heeft gedurende tientallen
jaren de PTT geen windeieren
gelegd. Naast de z.g. expressedienst was er de telegramdienst ,
7 dagen per week, 24 uren van de
dag. Allie heeft in zo’n dienst
nogal eens mogen bijdragen aan
de feestvreugde bij bruiloften,
jubilea en andere grote gezellige
bijeenkomsten, o.a. in Musselkanaal (Summertime), Vlagtwedde
(Beijering) en Ter Apel
(Boschhuis). De op het postkantoor binnen komende telegrammen moesten onverwijld aan geadresseerde(n) worden aangeboden. Allie: “Het gebeurde niet
één keer, maar bij herhaling dat
je 6 tot wel 8 keer op hetzelfde
feestje moest zijn. Opsparen van
telegrammen was absoluut uit
den boze”.
Gevangen tussen de koeien;
Plaats van actie is de Zijstukkenweg nabij de weilanden van boer
Dijman. Allie: “Ik rijd via de gebruikelijke route naar Dijman’s
brievenbus, maar onderweg daar(Vervolg op pagina 31)
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De bibliobus: altijd in de buurt!
In Drenthe zijn iedere dag vijf bibliobussen op pad. Ze stoppen overdag bij scholen in de dorpen en wijken
die wat verder van een 'vaste' bibliotheek afliggen. Zo zijn de kinderen toch in de gelegenheid om iedere
week boeken en tijdschriften te ruilen. Daar wordt dan ook druk gebruik van gemaakt.
Ook voor volwassenen
Voor hen heeft de bibliobus bijvoorbeeld streek- en familieverhalen, romantische boeken, thrillers, tuinboeken, kookboeken en tijdschriften. Is wat u zoekt niet aanwezig? Dan kunt u het altijd
aanvragen, en neemt de bus het een volgende keer voor u mee.
Geen apart abonnement nodig
Een abonnement van de bibliotheek is ook in de bibliobus binnen dezelfde gemeente te gebruiken. Omgekeerd is een abonnement van de bibliobus in de bibliotheek geldig.

Halteplaatsen
Plaats
• Buinerveen (OBS 75)
• Nieuw-Buinen (CBS 59)
• Nieuw-Buinen (OBS 24)

Dag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

Tijd
08.55-10.05
10.10-10.40
10.50-11.25

uur
uur
uur

Tarieven per 1 januari 2006
Abonnementen
0 - 17 jaar
18 - 21 jaar
Volwassenen
65+
Klein abonnement:
(€ 0,50 leengeld per boek of tijdschrift)
Plus-abonnement:
(geen leengeld voor cd's, cd-rom's, dvd's en video)
Vakantieabonnement (1 maand)

gratis
€ 20,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 12,50
€ 75,00
€ 5,00

Al@din is de gratis digitale vraagbaak van de bibliotheek. Iedereen kan al@din een vraag stellen. Elke
week wordt een interessante vraag uitgekozen en gepubliceerd op de website van al@din.

Dorpskrant Buinerveen
(Vervolg van pagina 29)

heen wordt mijn pad gekruist
door tientallen loslopende koeien. Dus sta ik stil, om even daarna te ontdekken dat ook achter
mij vele van die melkleveranciers de weg terug ook op slot
hebben gegooid. Daarna ben ik
toch maar naar Dijman gelopen,
met de post voor de boer natuurlijk, en hem ook de oorzaak van
mijn wandeling verteld. Wat ik
daarna hoorde, zal Dijman nooit
in het bijzijn van de dominee geroepen hebben en dat moet ook
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maar niet in de krant. Maar ik
kon er wél uit opmaken dat hij,
na het melken, zelf vergeten
was een paar z.g. oversteekhekken af te sluiten. Het kostte me
met elkaar ’n uurtje, maar ik
begreep dat je bij zoveel koeien
niet veel in de melk te brokkelen hebt”. Zo grapte Allie nog
even over deze en zoveelste
belevenis uit zijn loopbaan.
En dan de Venen
De vraag ligt op tafel hoe Allie
dan in Buinerveen terecht
komt. Hij veert op en zegt:
“Dat zit zo, als er in de regio
een z.g. seniorendienst vrij valt,
dan worden de bodes met enige
leeftijd op de teller en met kortingsrechten op hun werkweekuren gevraagd om deze of gene
dienst uit te voeren. In dit geval
ging het om vervanging van de
vertrekkende Henk Oldenburg,
die Drouwenerveen en Buinerveen in diens werkgebied had.
Nou, en dit leek me wel wat.
Vandaar”. En als we het vervolgens hebben over zijn ervaringen in deze contreien, dan laat
hij glunderend blijken hier alle
jaren plezierig gewerkt te hebben, vooral de vriendelijke en
gemoedelijke omgang met de
klanten heeft ertoe bijgedragen
dat hij steeds zonder tegenzin
aan de dagelijkse postronde is
begonnen. En dan praat hij door
met “zomaar een voorbeeld, ik
stond eens met autopech in de
Buinerstraat, voor Renaultgarage Schoon uit Stadskanaal
was het moeilijk om Buinerveen te vinden, de man van de
servicedienst wist niet waar hij
heen moest, zo bleek achteraf.
Maar nou komt het: Via de familie Wubbels werd het telefoonverkeer afgewikkeld en bij
de familie Naaijer kreeg ik als
het ware een droge en warme

wachtkamer en daar was een lekkere kop soep bij inbegrepen”.
En vervolgt opgetogen en met
enige pret in de oogjes: “Nou,
da’s toch mooi, hè ?!!”
Als Allie terugkijkt op al die leuke ervaringen in de Venen
(Drouwenerveen, deel Drouwenermond, Buinerveen en deel
Gasselternijveen), dan speelt ook
het draaien in een vaste dagdienst een wezenlijke rol van betekenis. “Elke dag weet je precies waar je aan toe bent, pakketten inladen, eerst Drouwenermond en Drouwenerveen, daarna
Buinerveen en tenslotte een stukje Gasselternijveen. Naast post,
reclamemateriaal en pakjes bréngen, ook dagelijks 6 z.g. enkele
brievenbussen leeghalen. Weer
thuiskomen in Stadskanaal is natuurlijk een hoogtepunt van de
dag, maar net zo belangrijk was
het dagelijkse rustpunt in de
postronde, bij Geesje Middeljans
en haar ‘vaste ploeg’. Dáár wordt
even koffie gedronken en wat
bijgekletst over van alles en nog
wat; Een beetje gekkigheid of
andere dollemanspraat hoorde er
soms ook bij”. En dan gaat Allie
even recht op z’n stoel zitten,
kijkt serieus en zegt dan met enige overtuiging: “Ik heb veel
waardering voor die mensen van
Middeljans, ik heb gedurende
vele jaren en bijna elke dag mogen genieten van hun gastvrijheid, toffe lui !”.
Toekomstmuziek ?
Zit er muziek in de toekomst, zo
was de vraag die Allie op ’n gegeven moment kreeg voorgeschoteld. Onbedoeld werd hem
ontfutseld dat hij ruim 27 jaren
als slagwerker had gespeeld in de
Christelijke Muziekvereniging
Excelsior in Nieuwe Pekela.
Hoewel hij muziekmaken in een
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harmonie of fanfare best als een
leuke en ontspannende bezigheid
heeft ervaren, zijn er inmiddels
activiteiten ontstaan die hem
méér boeien en hem nog intensiever zullen bezighouden. Zo
zal hij zich extra gaan richten op
zijn verzameling miniatuur postvoertuigen en ook zullen zijn
collecties postzegels vaker op
tafel komen. Daarnaast heeft hij
Fennie, zijn vrouw, moeten beloven om de alsmaar uitgestelde
klussen in en aan huis op te pakken en af te werken. En zoals
bekend is Allie liefhebber van
lange vakanties in verre oorden.
Zijn vrouw niet zo, en de lezer
begrijpt het al, ook op dit punt
zijn er een paar aardige en hout
snijdende afspraken gemaakt in
huize Van der Laan. Er wordt
ook iets bedacht voor nog meer
contacten met de dochters Yvonne (woont in Lelystad) en Monique (Stadskanaal) en haar vriend
Andy. Vanzelfsprekend dat
kleinzoon Joey daarmee ook nadrukkelijker in beeld komt; Opa
en Oma van der Laan zien het
grote genieten al helemaal zitten!
Dan valt ook even het woord
werken. Allie reageert: “Begrijp
me goed, aan werken heb ik geen
hekel, maar een soort van vast
dienstverband ga ik niet meer
aan. Komt er iets op mijn weg
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waar ik incidenteel en zonder
werknemersverplichtingen mijn
oude vak - én ook een beetje
mijn hobby - kan uitoefenen,
dan zal ik daar niet op voorhand ‘nee’ tegen zeggen. Wil je
dit wel heel voorzichtig opschrijven, immers de lol in een
hobbymatige klus moet wel de
boventoon blijven voeren !”
Gekscherend beginnen we vervolgens een babbeltje over
TNT die in Nederland vele
postwinkels gaat openen. In het
Dagblad van het Noorden van
zaterdag 20 mei 2006 zegt TNT
directeur Roy Rempe dat gewerkt wordt aan een netwerk
van TNT servicepunten, die
voor alle Nederlanders binnen
een straat van 750 meter bereikbaar moeten zijn. “Niks voor
jou, Allie ?” is de vraag. Antwoord: “Het is vast leuk werk,
graag laat ik het aan andere
mensen over. Bijvoorbeeld
voor Buinerveen is zo’n servicepunt ideaal, misschien kan
Geesje, Grietje of de familie
Wubbels er iets mee ?” We praten nog even over dit krantenbericht door en moeten daarbij
constateren dat de geschiedenis
zich weer herhaalt. PTT/KPN is
al jaren aan het afslanken, alle
kleine kantoren zijn van de
hand gedaan en de PTT/KPN-

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

diensten raken steeds verder van
de mensen verwijderd. En dan
ziet juist TNT dát weer als gat in
de markt. Allie kan de beweging
naar kleinschaligheid en dichtbijservice wel waarderen.
Afscheid nemen
Allie herhaalt in de afronding
van ons gesprek zijn mening
over de fijne kanten van het werk
in de Venen, waarbij het accent
ligt op de plezierige contacten
met de mensen daar, zijn klanten.
En daarom heeft hij een plannetje uitgebroed: Direct na zijn
laatste besteldag, vrijdag 4 augustus a.s., biedt hij alle bewoners van zijn postressort de gelegenheid om van hem afscheid te
nemen. Allie’s vrouw Fennie en
zijn kinderen zullen daarbij ook
aanwezig zijn. Iedereen is dan
welkom in dorpshuis De Viersprong op zaterdagmiddag 5 augustus a.s., vanaf 15.00 uur. Allie
regelt met Grietje een drankje en
’n hapje. En onder het genot van
dat lekkers is er ruimschoots gelegenheid om Allie uit te zwaaien: Vriendelijke woorden, schouderkloppen, herinneringen, en
wat er verder voor creatieve dingen worden bedacht.
Dus, zet meteen op de kalender,
het prikbord of in de agenda: Zaterdagmiddag 5-8-2006, 15.00 –
ca. 17.00 uur, afscheid Allie in
De Viersprong. En voor wie Allie diens laatste postbezorging tot
een onvergetelijke wil maken,
een suggestie: Hang de vlag uit,
versier de deur, bindt feestslingers richting brievenbus, maak
ballonnen aan het huisnummer
vast, bedenk in elk geval iets dat
hem nog jaren en jaren zal bijblijven. Maak het kleurrijk, zoals
Allie voor óns was !
Martin Snapper

