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FANCY FAIR &   

FLORALIA    OBS 75 

 

Het begon die dag om 9.00 uur 

met een hemelsblauwe lucht en 

een stralende zon. 

Het op vrijdag nog uitgewerkte 

slecht weerplan werd aan de kant 

gelegd en  zo begonnen we op 

zaterdag 30 augustus met het op-

bouwen op het schoolplein. 

Een ieder was ingedeeld en be-

gon met het installeren van de 

spullen op zijn/haar plek.  

Door Kasper Peper en hulp Frans 

Lammers werd een prachtig 

overdekt podium voor de play-

backshow inelkaar gezet. 

De creatieve werkstukken waren 

een lust voor het oog en vonden 

onderdak op een mooi kleed in 

het fietsenhok. Hier was ook de 

hamburger en de frikandellen-

verkoop, waarbij Evert door 

zijn vrouw Janny in een 

prachtig schort werd gehesen. 

De koffie, thee, ranja en fris en 

snoep vonden na enige discus-

sie ook hun plek onder een af-

dak. Evenzo de pannenkoeken 

en de rijstballonnen. 

De spellen vonden in de open 

lucht plaats, waarbij op het 

laatst toch nog maar parasols 

werden geplaatst. 

Vlak voor het om 14.00 uur van 

start ging, viel de eerste bui. 

Alles werd snel afgedekt, maar 

even later was het weer droog. 

De mensen begonnen toe te 

stromen en een ieder kreeg het 

druk. Sponsors werden ieder 

stuk voor stuk op een prachtig 

A-4 formulier vermeld en te-

vens door de microfoon af-

geroepen, die als vanouds weer 

door Martin Snapper werd vast-

gehouden. 

Hij bediende ook het Rad van 

Avontuur met behulp van een 

heuse “Leontien”, die het druk 

had met de kinderen die de 

nummerbordjes moesten verko-

pen en met het vasthouden van 

de prijzen. 

 

De leerlingen hadden allen in 

mei een fuchsia meegekregen 

en deze bloemen konden nu 

bewonderd worden. Om half 4 

werd de uitslag door de heer 

Popken gegeven. Hij reikte de 

prijzen uit voor de mooiste 

bloem van iedere groep. 

 

(Vervolg op pagina 3) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATA VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

 

Hieronder de data van verschijning van de volgende dorpskrant in 

2003 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelin-

gen, 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 bij-

tijds! 

 

 

Nummer 6 december 2003 

Inleveren woensdag 19 november 

Verschijning: 15 december - 20 december 

 

 

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten staan              

gepland voor 2003: 

 

31 okt.  Playbackshow 

  Aanvang 19.30 uur 

 

05 nov. Vrouwencafe  

  Aanvan 20.00 uur 

 

8 nov.  Spokentocht 

  Aanvang 19.00 uur 

 

15 nov. Bingoavond 

  Aanvang 20.00 uur 

   

29 nov. Toneelvoorstelling in 

  het dorpshuis 

   

06 dec. Toneelvoorstelling in 

  het dorpshuis 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op met 

de activiteitencommissie. 

De verbouwing van het dorps-

huis is zo goed als klaar.  

Dankzij de hulp van vrijwilli-

gers hebben we alles kunnen 

doen wat we graag wilden. Nog 

eenmaal willen we een beroep 

op de vrijwilligers doen.   

Wij willen graag de vloer van 

de grote zaal  schuren en lakken 

zodat ook die er weer als nieuw 

uitziet.  

 

Hiervoor hebben we jullie hulp 

nodig . De spijkers in de vloer 

moeten eerst gedreveld worden. 

( of te wel weg tikken). Vele 

handen maken licht werk.  

 

DAAROM VRAGEN WIJ 

ALLEN DIE MEE WILLEN 

HELPEN OM OP  

ZATERDAG 8 NOVEMBER 

A.S. TE KOMEN   

OM 8.30 UUR IN HET 

DORPSHUIS 

  

Hamer meenemen . 

Tot zaterdag 8 november  

 

Bestuur stichting Dorpshuis 

Buinerveen. 
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Onthoud dit goed: 

 

Vrijdag 31 oktober 

Playbackshow 

 
Er zal gestreden worden in 3 

categorieën: basis 

school,voortgezet onderwijs 

en volwassenen. 

 

Optredens van zowel  

nationale als  

internationale  

artiesten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Informatie: 

 

Inge van Buuren 

Hoofdkade 4 

0599-211918 

Voor groep 1 was dat Ilka 

Timmermans, groep 2 Danique 

Groothuis, groep 3 Simone 

Vijfschaft, groep 4 Fabian 

Blaak, groep 5 Bert Timmer-

mans, groep 6 Jarno Habing, 

groep 7 Nienke Hoving, groep 

8 Jeffrey Moes en ex-groep 8 

Rilana Blaak. Mark Bos mocht 

een dag meelopen op de 

kwekerij van de fa. Popken, 

want hij had het aangedurfd een 

dode stengel in te leveren. 

 

Bij ieder spel was een prijs te 

winnen en er werd driftig met 

blikken gegooid, gesjoeld,  

spijkers geslagen, spijkers ge-

poept, enz. 

Om 16.00 uur begon de lucht 

helemaal te betrekken en het 

regende maar door, zo’n 3 

kwartier lang. Na nog een paar 

rondjes Rad van Avontuur wer-

den de prijzen van de spellen 

uitgereikt door meester 

Gerhard. De naam van de pop 

Nathalie werd niet geraden, 

maar door te loten werd Wilko 

Wanders de gelukkige. 

Rika Ratering kon de pot met 

knikkers in ontvangst nemen. 

Hierna werd de bon voor de 

gratis verloting getrokken en de 

familie Hilbolling won het Sen-

seo-koffiezetapparaat. 

Het onderdeel spijkerbroek 

hangen kreeg een heel verve-

lend verloop. 

Willem Heidekamp wilde ook 

proberen om er heel lang aan te 

blijven hangen. 

Helaas voor hem viel hij op het 

zand en brak hierbij een rug-

wervel. Dit bleek maandag toen 

hij door de scan moest. Dit ge-

beuren was voor iedereen een 

hele schrik en gaf een domper 

op de feestvreugde. 6 weken 

moet hij in een kantelbed  

blijven liggen en daarna nog 

een corset dragen. 

Tijdens het opruimen voelde 

Alexandra Kraak zich duizelig. 

Na een poosje zitten ging het 

nog niet goed en ze kon 

moeilijk uit de woorden komen. 

De ambulance kwam voor de 

tweede keer. Na een nacht in 

het ziekenhuis mocht ze weer 

naar huis, maar ze moet nog 

onderzoeken ondergaan. 

Na afloop hebben de vrijwil-

ligers nog even nagezeten, maar 

de pret was eraf. 

Wij wensen allebei en de fami-

lies een spoedig herstel toe. 

De totale opbrengst is nog niet 

bekend, maar het zal meer dan 

600 euro zijn. 

Iedereen heel hartelijk bedankt 

voor zijn bijdrage. 

Namens de ouderraad,  

Ina Habing. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 4 

Ook aan huis verkoop 

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 

Of:  06 55948238 

Hallo Toneelvrienden 

  

Via deze dorpskrant willen wij 

jullie even weer op de hoogte 

brengen van onze toneel vorde-

ringen. 

Wij zijn vanaf augustus al weer 

druk aan het repeteren met ons 

nieuwe blijspel "Rusthuus 

Snoek" Een komedie gespeeld 

in de Drentse taal. Door de drie 

bedrijven heen kunt U weer al-

lerlei aparte en rare typetjes 

voorbij zien komen. Rocky on-

ze stoere rocker, Jan de Groot 

de doldrieste vertegenwoordi-

ger en zo verschijnen er die 

avond nog veel meer op het to-

neel. Op 29 november en op 6 

december houden wij weer on-

ze jaarlijkse uitvoeringen in 

dorpshuis "de Viersprong". 

Wij hopen dat U een van deze 

datums vrijhoud om dan naar 

een gezellig avondje toneel  

te komen kijken. Wij hopen U 

op een van die datums dan te 

zien. 

                                                   

"toneelgroep de Schoakel" 
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Buikglijden 
 

Zaterdag 23 augustus, was er 

voor het eerst in Buinerveen 

Buikglijden, een waar spekta-

kel. Het begon om vier uur en 

het inschrijven om drie uur. 

Na ongeveer een half uur zaten 

we al op 60 deelnemers, en om 

vier uur kon het eindelijk be-

ginnen. 

Met maar liefst 115 deelnemers 

in totaal. Het weer was goed, 

het bier was koud, en het zeep 

gleed goed, dus wat wil je nog 

meer. Dit was een goede start 

om voor het eerst in Buinerveen 

zo`n spektakel te organiseren. 

Het kon beginnen:,, Al snel wa-

ren er al veel kinderen die over 

de baan, gleden ze hadden de 

smaak goed te pakken. 

Toen volgden de volwassenen 

en ondertussen was er een grote 

verloting. 

 

Alles verliep goed, geen onge-

lukken, geen kneuzingen, dus 

onze E.H.B.O.’ers konden mooi 

meegenieten van het spektakel. 

De E.H.B.O.’ers worden dan 

ook heel erg bedankt voor hun 

hulp! 

Ook hadden we een goede om-

roepster, Antia Kruit, ook zij 

wordt heel erg bedankt. 

Er was ook wat te doen voor de 

(hele) kleintjes: een mooi groot 

luchtkussen dat beschikbaar 

werd gesteld door het Dorps-

huis de Viersprong. 

Ondertussen liep het al gauw 

tegen half zes, en kwam er een 

mooi einde aan het spektakel. 

Nadien was er een prijsuitrei-

king en werd er nog lang nage-

zeten in het Dorpshuis. 

 

Wij hopen dat iedereen genoten 

heeft van deze middag, en ho-

pen dit nog een keer te kunnen 

doen! 

Ook de sponsors worden nog-

maals bedankt! 

 

Carnaval vereniging 

Boerenprut 

 De winnaars:  

 Kinderen  

1 Merijn Smak   15.20 m 

2 Jorn Sterenborg 12.80 m 

3 Sander Marskamp 11.80 m 

 Volwassenen  

1 Geert Hulshof 22.90 m 

2 Menso Bos 21.80 m 

3 Ted Baars 21.30 m 
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ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Albert Timmermans 

 

Wielrenner mechanieker na-

mens de W.S.V. Emmen ama-

teurploeg waarvan Allart En-

gels ploegleider  is. 

Even ter verduidelijking: 

Een mechanieker is onderhoud 

van…………. 

 

Hoe kom je erbij om mecha-

nieker te worden? 

Door mijn zoon Ben, zijn fiets 

moest namelijk worden onder-

houden. Toen werd mij ge-

vraagd om de fietsen van de 

club te onderhouden. Kortom 

van het een kwam het ander. 

 

Het werk van een mechanie-

ker ziet er als volgt uit: 

Aankomst, banden oppompen, 

remmen afstellen, kaderplaatjes 

bevestigen, 8 reserve wielen 

klaar maken om mee te nemen 

in de auto. Radioapparatuur in 

de auto en verbinding met de 

renners in orde maken. Je bent 

2 uur druk bezig voor het begin 

van de wedstrijd. 

 

Wat voor rondes zijn er zoal? 

Er zijn criteriums en klassie-

kers. Criteriums zijn rondjes 

rondom de kerk, 75 km in to-

taal. Dit kan overal zijn bij-

voorbeeld ook in Borger of 

Schoonoord. Bij deze rondes is 

er geen mechanieker aanwezig. 

De klassiekers zijn wedstrijden 

over 175 km door verschillende 

dorpen. Een paar klassiekers in 

Drenthe zijn o.a. de ronde van 

Drenthe, ook wel de keironde 

genoemd. (De keironde van 

Drenthe heeft een gedeelte van 

15 km over keien, dan hebben 

de renners om de haverklap een 

lekke band.)  

Verder is er nog de “zand en 

veen rondomme”, wat ikzelf de 

mooiste ronde vindt. 

Het verschilt van plaats waar je 

rijdt met de auto, 1e, 2e ,  of bij-

voorbeeld 5e plaats, dit gebeurt 

d.m.v. verloting. Hoeveel te 

dichter je bij de karavaan rijdt, 

des te vlugger kun je reageren 

als iemand lek rijdt.  

In de auto zelf zitten de wed-

strijdleider en de mechanieker  

en de laatste tijd ook wel eens 

een sponsor 

 

Je hebt tijdens de wedstrijd 6 

renners onder je hoede. De 

wedstrijdleider waarschuwt als 

er een lekke band is. De renner 

laat zich dan afzakken naar de 

achterhoede en dan is het onze 

taak om dit zo snel mogelijk te 

herstellen, dat is dan de kick, 

want het gaat om de tijd! 

Bij een valpartij help je eigen-

lijk alleen je eigen mensen, ie-

der is verantwoordelijk voor 

zijn eigen ploeg. In totaal zijn 

er 22 ploegleider auto’s en een 

rennersploeg kan bestaan uit 18 

a 20 personen, waarvan dan 6 

in de race. Zo kan je bijvoor-

beeld met de weekeinden wis-

selen, je hebt altijd wel uitval-

lers. Aan het eind van het sei-

zoen heb je soms nog maar 8 

renners over 

 

Er wordt zo’n dag weinig ge-
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dronken, want de wedstrijd 

duurt 41/2 uur. Je kunt die 41/2 

uur niet naar het toilet. De me-

chanieker zorgt tevens ervoor 

dat de renner zijn eten en drin-

ken krijgt. 

 

Hoelang wil je hier mee door-

gaan? 

Ik heb het nu 10 jaar gedaan en 

wil het komend jaar doorgaan. 

Tja zolang als de conditie het 

toelaat……Want je moet wel 

uithoudings vermogen hebben. 

 

Heb je wel eens iets naars 

mee gemaakt? 

Ernstige valpartijen, met gebro-

ken sleutelbeen, het gezicht on-

der het bloed, scheurtje in de 

lever, het komt allemaal voor. 

Maar gelukkig is er nog nooit 

blijvend letsel geweest. 

Het komt ook voor dat je met 

de auto een renner terug brengt 

naar de groep, De renner fietst 

dan in de luwte van de auto en 

als hij dan even niet oplet klapt 

hij zo achter op de auto, schiet 

door  de achterruit en komt op 

de achterbank terecht 

 

Wat is het leuke ervan? 

Na het seizoen bij de Top 3 van 

Nederland te horen. En we zijn 

2x Kampioen van Nederland 

geweest. 

 

Joke, bedankt voor de koffie en 

voor je aanvulling dat er toch 

wel gevaarlijke situaties ont-

staan, omdat mensen de aanwij-

zigingen  van de veiligheid’s 

mensen niet opvolgen, of het 

vertikken om mee te werken, 

door hun auto tijdelijk ergens 

anders te parkeren. 

 

Bedankt voor dit gesprek en 

succes met je ploeg in het nieu-

we seizoen 

Jannie Brinks 

Jeugdwerk 

Voor alle kinderen uit Buinerveen en Nieuw-Buinen die op de basis school zitten. 

 

10 December    Kerstknutsel opgeven voor 26 November  

                         kosten €1,50 groep 1 t/m 4 13.30-15.00 uur 

                         groep 5 t/m 8 15.15-16.45 uur 

30 Januari         Disco   kosten €1,00 groep 3 t/m 5 19.00-20.15 uur 

                         groep 6 t/m 8 20.30-21.45 uur 

28 Februari       Carnaval  kosten €1,50 groep 1 t/m 8 14.30-16.00 uur 

7 April               Paas/lente knutsel opgeven voor 24 Maart €1,50 

                          groep 1 t/m 4 13.30-15.00 uur groep 5 t/m 8 15.15-16.45 uur 

25 Juni              Eindfeest opgeven voor 11 Juni nadere informatie volgt 

 

opgeven bij: Lina Gelijk tel: 212346 

                     Ina Blaak tel: 212981 

                     Meitje Ottens tel: 212864 

                     Hanneke Lutjes tel: 212944 

                     Inge van Buuren tel: 211918 
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ANBO Buinerveen ? 
 

ANBO Buinerveen ? Wat is dat 

nou al weer ? 

Ja, en toch bestaat het ! Ik zal u 

er iets over vertellen. Ik doe dat 

na een paar gesprekjes met 

mensen van de ANBO uit onze 

regio en nadat ik wat heb ge-

snuffeld in hun nieuwsbrieven 

en hun landelijk lijfblad. 

 

ANBO betekent Algemene Ne-

derlandse Bond voor Ouderen. 

En Buinerveen is daar wel ze-

ker bij betrokken, want er be-

staat een heuse afdeling Nieuw-

Buinen / Buinerveen.  

Die afdeling telt ruim 200 le-

den, waarvan er slechts een 

stuk of 5 in Buinerveen wonen. 

Je wordt lid van deze afdeling 

als je qua leeftijd begint mee te 

tellen. Voor ANBO begint dat 

bij 50. Dan hoor je eigenlijk 

nog niet echt tot de ouderen, 

maar het is dan nog maar even 

en het is wél zover. 

 

De afdeling Nieuw-Buinen / 

Buinerveen is onderdeel van de 

landelijke ouderenorganisatie. 

Die koepel stuurt zowat 570 

afdelingen aan en bedient die 

van alle mogelijke informatie 

die nuttig is voor de 50-plusser. 

Dat gaat bijvoorbeeld over pen-

sioenen, betaalbaar en bereik-

baar openbaar vervoer, over 

voorzieningen op het gebied 

van wonen en reizen en het op 

peil houden van de gezond-

heidszorg.  

Ook kan de organisatie met een 

achterban van ruim 180.000 

leden de belangen van de leden 

behartigen bij de politiek en tal 

van functionele organisaties. 

Bij dit laatste onder meer te 

denken aan huisartsenvereni-

gingen, verzekeringswezen en 

pensioenfondsen. 

Naast het opkomen voor de se-

rieuze zaken in het leven, 

maakt ANBO ook werk van 

recreatie en ontspanning. De 

bond zet zich onder meer in 

voor de organisatie van reizen, 

wandeltochten en excursies. De 

(an)boog kan immers niet altijd 

gespannen staan. 

 

De afdeling Nieuw-Buinen / 

Buinerveen zet zich op identie-

ke wijze in voor de leden. Dus 

ook als het gaat om de ernstige 

dingen in het leven, maar daar-

naast krijgt het aspect ontspan-

ning eveneens volop de aan-

dacht. Als leden ergens mee 

zitten of vragen hebben, dan 

wordt daar door het afdelings-

bestuur op ingesprongen. Zijn 

er probleemonderwerpen van 

algemenere aard, dan leidt dat 

nogal eens tot z.g. themamidda-

gen of avonden waarin een des-

kundige de (of ‘n) kwestie uit 

de doeken doet. Zo heeft er al 

eens een notaris op het podium 

gestaan, was er ooit een dokter 

in de zaal, wist een verzeke-

ringsman het zekere van het 

onzekere te onderscheiden en 

onlangs nog kwam een apothe-

ker over z’n pillen en poeders 

vertellen.   

 

In de sfeer van ‘er even uit zijn’ 

is er ook regelmatig wel wat te 

beleven. En zeer uiteenlopend 

van karakter: Thuismode, bin-

go, toneeluitvoering, een dia-

vertoning, Drentse humor, een 

mannenkoor en niet te vergeten 

de jaarlijkse feestavond en de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Ook 

wordt er zo af en toe een reisje 

georganiseerd, bijvoorbeeld 

naar de Jaarbeurs in Utrecht, 

een dagtocht naar de Weerrib-

ben of een tripje naar Zout-

kamp. Het volgen van een com-

putercursus schaar ik ook onder 

de leukere dingen des levens, 

en ook daarin vliegt de afdeling 

voor.  

 

Het bestuur van de ANBO 

Nieuw-Buinen wil graag haar 

ledenbestand een beetje opho-

gen. En ze mikt daarbij óók op 

de 50-plussers die in Buiner-

veen wonen. Het is dan ook de 

bedoeling om wat meer activi-

teiten in dat deel van de afde-

ling te gaan organiseren. Hoe 

meer achterban in Buinerveen, 

des te meer kan dan ook in die 

kern opgetuigd worden. 

Lid worden is zo gebeurd;  

Bel de secretaris,  

mevrouw Dijkstra – Oosting  

in Nieuw-Buinen, nr  617284. 

Voor méér inlichtingen, bij-

voorbeeld over de contributie 

(verschillend voor echtparen of 

alleenstaanden) kunt u ook naar 

het hierboven vermelde tele-

foonnummer bellen.  

                                                                                  

Martin Snapper       
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Zoals het vroeger was...… 

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

Dit is een oude foto van de boerderij van fam. Darwinkel aan de Zuiderstraat 27 te Buinerveen. Wordt 

nu bewoond door fam. Beerman. Hier is ook nog duidelijk het stookhok te zien. 

Dit is een oude foto van de boerderij van fam. Middeljans aan de Noorderstraat 2 te Buinerveen.  

Deze boerderij is ook bewoond geweest door fam. Elting, en wordt nu bewoond door fam. Hulshof. 
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INZAMELING VAN KLEINE, ELEKTRISCHE APPARATEN. 

 

Beste dorpsgenoten, 

OBS 75 is begonnen met het inzamelen van oude, gebruikte en niet meer werkende huishoudelijke appa-

ratuur. 

Ik zou jullie willen oproepen om ons te helpen oude elektrische apparaten; ze moeten passen in een 

boodschappentas, bij ons in te leveren. Het gaat hier dus om kleine huishoudelijke apparaten, die op 

school in te leveren zijn. 

 

Voor het inleveren moeten eventuele restanten uit het apparaat zijn verwijderd: 

*batterijen 

*koffiefilters 

*stofzakken 

*frituurvet 

 

LET OP !!! 

Onderstaande apparaten zijn uitgesloten van de inzamelactie en worden niet meegenomen: 

* televisie    * monitor    * kopieermachine 

* antwoordapparaat  * lamp    * rekenmachine 

* computer    * typemachine   * telefoon 

* fax     * toetsenbord   * telecomapparatuur 

* kassa    * printer    

 

Apparaten die niet in de afvalbak passen worden niet meegenomen. 

Gedemonteeerde apparaten en onderdelen van apparaten worden niet meegenomen. 

 

De inzameling kan lucratief zijn, omdat deze activiteit ons een computer voor de school kan opleveren. 

Op deze manier steunt u deze naar ons idee goede actie. 

 

Gerhard Exel (directeur OBS 75) 

Peuterspeelzaal De Meraskabouters  ZOEKT  

in Buinerveen of Nieuw-Buinen  

  

Een vrijwillige tuinman/-vrouw 
 

om het tuintje van de peuterspeelzaal te onder-

houden.  

 

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u 

contact opnemen met de peuterspeelzaal op 

maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagoch-

tend tussen 9 en 11 uur op telefoonnummer 

212885, of met J. Grooters op telefoonnummer 

212949. 
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

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

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Ik  dacht,  dat  .  .  .   

Een algemeen verschijnsel, dat 

mensen denken dat andere 

mensen er nét zo over denken 

als zij denken. Gedachtegoed 

kán een open boek zijn; Blijft 

toch dat er een dikke kans aan-

wezig is, dat sommige bladzij-

den van dat boek grijs zijn ge-

bleven, niet goed gelezen zijn 

of zelfs zijn overgeslagen. Als 

je dan denkt dat je medemens 

over precies dezelfde informa-

tie beschikt, dan loop je het risi-

co er naast te grijpen.  

Dan heb ik het nog niet eens 

over zaken die elkaar nauw ra-

ken en waarbij de verwantschap 

maximaal oogt. Zelfs dán den-

ken dat iedereen hetzelfde 

denkt is een gedachtegang die 

niet altijd gevolgd kan worden: 

Een beetje rauw uit de mond, -

dat wel-, maar je gáát op je 

bek !Er zijn meer dan genoeg 

voorbeelden over de communi-

catie tussen mensen, waarbij op 

enig moment de opvatting “ ik 

dacht, dat . . .” hoogtij viert. 

Wat te denken van:“ Ik dacht 

dat jij broodbeleg mee zou 

brengen”;“ Ik dacht dat jij zou 

afsluiten”;“ Ik dacht nog wel 

zeker te weten dat Tante Miep 

de brief zou meebrengen”;“ Ik 

dacht dat Arnold de hond zou 

uitlaten”;“ Ik dacht dat we de 

zaken goed doorgepraat had-

den”.Laat de zinnetjes even 

goed doordringen, bedenk er 

zelf ook nog ’n paar.  

En misschien is bedenken niet 

eens nodig, maar herinnert u 

een of meer van deze “ik dacht 

dat’jes” in de afgelopen week, 

gisteren of misschien nog wel 

van vandaag. Van u zelf, of van 

anderen die dachten dat u dacht 

wat zij dachten. Even denken, 

en die situaties staan u zó weer 

voor de geest.Gelukkig loopt 

het in de meeste gevallen nog 

wel goed af. Maar, stelt u zich 

eens voor:“ Ik dacht dat we het 

zésde couplet van het Wilhel-

mus zouden zingen”, na een  

kakofonie van teksten uit één, 

drie én zes !“ Ik dacht dat de 

hoofdschakelaar op ‘uit’ 

stond”, tot ik voelde wat 220 

Volt voor het lijf betekende.“ Ik 

dacht dat ik Oom Jakob om 

09.00 uur in Assen van de trein 

moest halen”, tot bleek dat ik 

daarvoor om 21.00 uur in Bei-

len moest zijn.“ Ik dacht dat het 

de laatste tijd stukken beter 

liep”, tot de bom barstte.“ Ik 

dacht dat het om 20.00 uur zou 

beginnen”, met reacties als ‘wij 

zitten hier pas ’n uur op je te 

wachten !’Enfin, gewoon iets 

om nog eens over na te denken.                                                                                  

Dat dacht ik ! 

Martin Snapper                                                                    
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DREUMESEN VAN BUINERVEEN EN 

NIEUW-BUINEN 

OPGELET! 
 

Peuterspeelzaal De Meraskabouters is een gezellige plek 

bij Dorpshuis De Viersprong voor alle peuters in Buiner-

veen en Nieuw-Buinen, die ouder zijn dan 2½ jaar.  

 

Er zijn twee groepen: één op de maandag- en woensdag-

ochtend en één op de dinsdag- en donderdagochtend. Op 

die dagen kun je van kwart voor negen tot kwart over elf 

lekker bezig zijn met: 

* (voor)lezen 

* tekenen 

* knutselen 

* muziek maken 

* liedjes zingen 

* en vooral heel veel spelen 

En welke peuter wil dat nou niet? 

 

Lijkt het je leuk, laat het ons dan zo snel mogelijk weten! 

Je kunt gerust samen met je vader en/of moeder een 

keertje komen kijken. Bel dan van tevoren even met de 

peuterspeelzaal op één van de speelochtenden tussen 9 en 

11 uur om een afspraak te maken. Je weet dan zeker dat 

er alle tijd voor je is. Het telefoonnummer is 212885. 

Natuurlijk kun je ook alleen een informatieboekje komen 

halen om wat meer te weten te komen. 

 

We hopen snel wat van jullie te horen! 

 

mee die 50 jaar en ouder zijn. 

Er wordt gespeeld volgens de 

regels van de KNVB afdeling 

zaalvoetbal. Er wordt dan ook 

gespeeld met een zogenaamde 

plofbal. Dat is wel even wen-

nen. De vereniging is aangeslo-

ten bij de KNVB zodat de spe-

lers collectief zijn verzekerd, 

indien er iets mocht gebeuren, 

hetgeen wij natuurlijk niet ho-

pen. 

Ieder speler dient in het bezit te 

zijn van een wit en een blauw T

-shirt met zwarte broek en zaal-

sportschoenen.( geen zwarte 

zolen) 

Het voetballen duurt 1 ½ uur en 

is erg intensief. Dit komt je ge-

zondheid natuurlijk wel ten 

goede en je krijgt door het vele 

bewegen een goede conditie. 

Momenteel kan de vereniging 

nog leden gebruiken, doordat 

door allerlei omstandigheden 

wat leden zijn afgehaakt, o.a. 

door verhuizing. 

 

Zegt u ja, ik wil graag meedoen 

met het recreatieve zaalvoetbal, 

meldt u dan aan als lid. 

Kom dinsdagavond naar de zaal 

en meldt u aan, of meldt u aan 

bij de secretaris R. Hofman. Tel 

0599 619639 

 

Zaalvoetballers opgelet ! 

Indien u graag meedoet aan 

zaalvoetbal en dan niet in com-

petitieverband, moet u onder-

staand berichtje lezen. 

 

Elke dinsdagavond van 18.30 

uur tot 20.00 uur in de Splitting 

te Nieuw-Buinen van 1 septem-

ber tot 1 juni is er recreatieve 

zaalvoetbal in genoemde zaal 

en wel van Zaalvoetbalvereni-

ging Nieuw-Buinen. 

De sfeer onderling is erg goed 

en we kunnen wel spreken van 

een vriendenclubje. 

De kosten zijn zo laag mogelijk 

gehouden, zodat eigenlijk 

iedereen in de leeftijd vanaf 25 

jaar mee kan doen. Momenteel 

voetballen er nog 2 personen 
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Aktiviteitenlijst   V.V. Buinerveen 

Voetbalnieuws 

17-10-2003  Jaarvergadering V.V. Buinerveen   19:30 uur 

21-10-2003  Bareveld 1 / Buinerveen 1  vriendschappelijk 19:30 uur 

24-10-2003  Jaarvergadering Supportersvereniging  20:00 uur 

25-10-2003  SJS B2 – BBC B1     10:45 uur 

25-10-2003  WKE D1 – BBC D1     09:45 uur 

25-10-2003  DVC ´59 E1 – BBC E1                            11:00 uur 

25-10-2003  BBC F1 – Eext F1     09:30 uur 

internet homepage v.v. Buinerveen: home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 

 

Volleybalnieuws 

Regionale volleybalcompetitie 
 

De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. 

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

hieraan mee. Helaas is NOAD vorig seizoen gedegradeerd en speelt dit seizoen in de B-poule. 

 

Uitslagen Heren B 

1 september NOAD – Mussel  1 – 2 

22 september NOAD – 1ste Exloërmond 1 – 2 

 

Helaas heb ik nog standen tot en met 22 september.  

Voor actuele gegevens zie de website http://www.dehoop-advies 
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Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige 

adverteerders. 

 

Regelmatig wijden wij 

een artikel in deze krant 

aan een van onze adver-

teerders, extra gratis re-

clame dus!! 

 

Mocht u interesse heb-

ben, neem dan contact 

op met een van onze re-

dactieleden 

 
17 Mei 2003-09-29 

Aantal deelnemers 20 personen 

De vangst was slecht. 

 

1e  Remon Scheltens     96 cm. 

2e  Geert Boekholt sr.    60 cm. 

3e  Rene Everts en Geert Boekholt jr.  39 cm. 

 

Bij de dames: 

1e Trijn Alberts     11 cm. 

 

14 Juni 2003 2e wedstrijd 

Aantal deelnemers 24 personen 

Vangst was wederom slecht 

 

1e Bert v.d. Veen     289 cm. 

2e  Theo Kaspers     117 cm. 

3e Geert Boekholt jr.    83 cm. 

Dames: 

1e Alida v.d. Veen     47 cm. 

2e Anja Grelling     22 cm. 

Jeugd : 

1e Edwin Habing     47 cm. 

2e Eline de Vrieze     11 cm. 

 

05 Juli 2003 3e wedstrijd 

Aantal deelnemers 27 personen 

Vangst matig 

 

1e Bert v.d. Veen     280 cm. 

2e  Rene Everts     244 cm. 

3e  Wesley Maatje     128 cm. 

Dames: 

1e Alida v.d. Veen     103 cm. 

2e  Rita Maatje      66 cm. 

3e  Elly de Gooyer     40 cm. 

Jeugd: 

1e Edwin Habing     129 cm. 

2e  Saskia Jonkman     13 cm. 

 

Vermeldingswaardig bij deze wedstrijd is dat Edwin Habing binnen 

5 minuten 2 graskarpers aan de haak wist te slagen, één van 64 cm 

en één van 65 cm. Wist u trouwens dat Marius Kwaak dit jaar al 57 

graskarpers heeft gevangen, de grootste was 75 cm. 

 

Uitslagen viswedstrijd  
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Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

November/december voordeel: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In november en december  

 

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 

Vervolg uitslag viswedstrijden 

30 Augustus 2003 4e wedstrijd 

Aantal deelnemers 10 personen. 

Vangst was goed. 

 

1e Engel Holtjer     587 cm. 

2e  Geert Boekholt sr.    251 cm. 

3e  Willem Wanders     72 cm. 

 

Dames: 

1e Alie Grelling     208 cm. 

2e Trijn Alberts     151 cm. 

 

Jeugd: 

1e  Saskia Jonkman     93 cm. 

2e Edwin Habing     80 cm. 

 

27 September 2003 5e wedstrijd 

 

Aantal deelnemers 11 personen 

Vangst redelijk 

 

1e  Remon Scheltens     281 cm. 

2e Geert Boekholt jr.    223 cm. 

3e Rene Everts     202 cm. 

 

Dames: 

1e  Alie Grelling     19 cm. 

 

Al met al kan worden geconcludeerd dat we een redelijk 

visseizoen hebben gehad, de vangsten waren in het begin 

niet zo best, maar de laatste twee wedstrijden was het re-

delijk tot goed, alleen toen liep het aantal deelnemers te-

rug. Volgend jaar proberen we wederom weer enkele 

wedstrijden te organiseren. Als er nog ideeën zijn over de 

wedstrijden, kom dan  

21 november 2003 op onze jaarvergadering, zodat we er 

gezamenlijk over kunnen praten. 

 

Geert Boekholt. 
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

fonds    mogelijk 

 

 

 

Noorderdiep 140 

Nieuw Buinen 

 

Dames-, heren– en kinder-

kleding 

 

 

Ook in grote maten! 

21 November: Jaarvergadering. 

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. 

Alle leden en donateurs zijn hierbij uitgenodigd.. 

 

Voor hen die nog geen lid zijn van de vereniging bestaat er nog een 

mogelijkheid om lid of donateur te worden. 

De prijzen zijn als volgt voor seizoen 2003-2004. 

GEZINSLID                                       € 7,50. 

PERSOONLIJK LIDMAATSCHAP € 5,00   

DONATEURS      € 2,50 of  € 5,00  

DAG KAART         € 1,00  

 

Als men nog niet bij u langs is geweest en u wilt lid of donateur wor-

den kunt u zich aanmelden bij het bestuur. Wordt men lid na de jaar-

vergadering dan wordt het lidmaatschap met € 1,00 verhoogd. 

Voor de jeugd bestaat er een mogelijkheid om op 27 december van 17.00 uur tot 19.30 uur de alternatie-

ve Dorpentocht te schaatsen. Dit is voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Er wordt geschaatst 

op de buitenring en als beloning krijgt men een medaille. Overige leden kunnen vrij schaatsen op de bin-

nenring. Dit alles gebeurt op de ijsbaan van “de Smelt” in Assen. 

 

Hier zijn geen kosten aan verbonden en vervoer wordt geregeld. 

Bij een opgaaf van 10 of meer kinderen gaat het door, anders wordt het afgelast. 

Men dient zich op te geven voor 9 december bij een van de bestuursleden. 

Als je meegaat naar Assen, neem dan je lidmaatschapskaart ook mee en vergeet vooral je schaatsen niet. 

 

Het huidige bestuur is: 

G. Wubbels, Th. Alberts, E. Grelling, G. Boekholt, M. Kremer, Js. Martens en B. Maatje. 

NIEUWS VAN DE IJSVERENIGING 
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S.V. De Veenschutters 

Geachte leden van  

De Veenschutters. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de data van de 2e deelcompetitie 2003.  

Deze competitie loopt van half augustus tot en met eind november.  

Wanneer: Vrijdagavond 

Tijd: vanaf 20.00 uur 

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

Schema tweede deelcompetitie 2003– Voor uw agenda of kalender 

Feestelijke afsluiting: 28 november in de kleine zaal 

Vergeet deze data niet te noteren 

 

Algemene gegevens 
Het lidmaatschap voor deze periode bedraagt € 12,- 

De wedstrijd kost inclusief kaarten en kogeltjes € 7,- 

Losse schietkaarten inclusief kogeltjes kosten € 0,15 

Restitutie van contributie is niet mogelijk 

 

Regels 

Een ieder schiet op eigen risico 

Geen alcohol voor het schieten 

Geen geladen geweer wegzetten c.q. wegzetten 

Tijdens het verplaatsen van het wapen deze met de loop naar boven 

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 ge-

volg dan ook 

 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er 

weer een leuke en een (ont)spannende competitie van kunnen ma-

ken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op bovenge-

noemde data. Een vereniginswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens 

langs. Je bent van harte welkom. En bedenk wel: Meedoen is be-

langrijker dan winnen. 

 

Met vriendelijk groet en tot ziens,  

Namens het bestuur, 

Wubbe Kamies 

Hoofdkade 12 

9524 PK Buinerveen 

0599-212726 

1 24 oktober 2003 

2 7 november 2003 

3 21 november 2003 

Tussenstand 

2e deelcompetitie 2003 

Heren 1e Kasper Peper 

 2e Anne Mulder 

 3e Lambert Pepping 

   

Dames 1e Ilze Kwaak 

   

Junioren 1e Jeroen Boelens 

 2e Roy Pepping 

 3e Arjen Hilbolling 
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NBvP, Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen 

 
Ons najaarsprogramma is als volgt: 

 

Woensdag 15 oktober   
Eendagsbestuur   Lezing / demonstratie Hulphond Nederland 

 

Woensdag 12 november 

Harry Loorbach, werkzaam bij de Hendrik Kokstichting  

in Rolde over blinde en slechtziende mensen 

 

Dinsdag 18 november   

Excursie naar de Gasunie in Groningen 

 

Woensdag 17 december  
Kerstavond 

Wat heeft U gemist: 

 

Op 17 september is Mevr. 

Hoogenboezem uit Emmen bij 

ons te gast geweest. 

Zij vertelde heel enthousiast 

over het leven van Annie 

M.G.Schmidt. 

Over haar zijn 2 boeken ver-

schenen en nu is er zelfs een 

musical gemaakt: 

Annie, kind van de dominee. 

Deze is ook bij Geert Teis in 

Stadskanaal te zien geweest. 

Annie M.G.Schmidt heeft vele 

boeken geschreven. De bekend-

ste zijn 

Jip en Janneke, Minoes, Otje en 

Pluk van de Petteflet. 

De bekendste liedjes die zij 

samen met Harry Bannink heeft 

gemaakt zijn Dikkertje Dap en 

Mijn opa, mijn opa, mijn opa. 

 

Als U een avond mee wil 

maken, kan dit gerust. 

2 avonden kunt U bijwonen al-

vorens lid te worden. 

 

Namens NBvP, Vrouwen van 

Nu, Ina Habing. 

 

Week van de nierstichting 

 

De week van 14 september tot 

en met 20 september was de 

week van de nierstichting. 

Heel veel vrijwilligers gingen 

de straat weer op voor uw bij-

drage. 

Ook in Buinerveen en Nieuw-

Buinen bleef de collecte voor 

velen niet onopgemerkt. 

Mocht u ze zijn misgelopen, en 

u wilt nog een bijdrage leveren 

dan kunt u deze storten op op 

Giro 88000 tnv Nierstichting  

Nederland, te Bussum. 

De opbrengst was goed, tot aan 

de Mondeweg bedroeg het € 

466.80, alle gevers dank hier-

voor. 

Wij hebben 2 dames in het zon-

netje gezet; zij liepen hun route 

voor de 10e keer. Dit waren me-

vr. L. van Rhee en mevr. Zand-

stra, zij werden verblijd met 

een bloemetje van het wijk-

hoofd, en namens de nierstich-

ting overhandigde ik het zilve-

ren kettinkje met hanger. (met 

logo van de nierstichting) 

Zonder vrijwilligers is het on-

mogelijk een collecte te hou-

den, daarom wil ik ze allemaal 

nogmaals bedanken en met z’n 

allen hopen we dat het volgend 

jaar weer een succes mag wor-

den. 

F Timmermans 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA 

Buinerveen 

 

 

8 NOVEMBER 

 

Vertrek om 19.00 uur 

Bij Dorpshuis de Viersprong 

Te Buinerveen 

 

Opgave bij T. Boekholt 

0599 – 212869 

 

Kosten € 3,00 per persoon, 

Betalen bij opgave. 

 

Bij minder dan 20 aanmeldingen  

Gaat de spokentocht niet door! 
 

De activiteitencommissie 
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SALAMANDERS  
Belangstelling ?  

 

Nadat ik in deze dorpskrant een 

paar keer heb geschreven over 

mijn gesprekken met de heer 

E.M. Mes, is de belangstelling 

voor het onderwerp salaman-

ders toegenomen. Dat word ik 

gewaar door de vragen die door 

tal van mensen worden gesteld. 

Maar ook de recente vondst van 

een zeldzaam reptiel (de zand-

hagedis) in de Wijkstraat in 

Nieuw-Amsterdam heeft die 

belangstelling nog een extra 

zetje gegeven. De vragen gaan 

doorgaans over de soorten sala-

manders, hun lichaamsbouw, de 

zintuigen en over de manier 

waarop deze dieren zich voort-

planten. Uiteraard zitten er ook 

vragen bij over de leefgebieden 

en de keuzecriteria van de 

plaatsen waar de kampioen-

schappen salamandervangen 

worden georganiseerd. Het 

spreekt voor zich dat ik eerst in 

gesprek ben gegaan met dhr 

Mes om me vervolgens ook te 

verstaan met een vertegenwoor-

diger van de Stichting RAVON, 

Reptielen, Amfibieën en Vissen 

Onderzoek Nederland. 

 

Vragen en antwoorden 

De lichaamsbouw. 

Als we vaststellen dat alle z.g. 

amfibieën en reptielen uit de 

gespierde vinnen van vissen 

zijn ontwikkeld, dan zegt dat al 

wel iets van het uiterlijk van de 

dieren. De vinnen zijn door de 

eeuwen heen veranderd in 

pootjes, bij de kikker zijn de 

spieren van de achterpoten ex-

tra ontwikkeld; Dat heeft alles 

te maken met het kunnen sprin-

gen en die functie vergt weer 

een korte en stevige ruggen-

graat. De huid van de meeste 

amfibieën is dun en laat water 

door. Dat moet wel, want om 

goed te kunnen functioneren 

dienen de dieren door en door 

vochtig te blijven. Dat is ook 

nodig als aanvulling op de nor-

male ademhaling door de lon-

gen. Bij reptielen is de huid 

verdikt en meestal voorzien van 

schubben. Alle vissenachtige 

elementen verwijzen naar de 

behoefte aan leven in vochtige 

en natte omgevingen. 

 

De zintuigen. 

Het gehoor, de reuk en het ge-

zichtsvermogen zijn de belang-

rijkste en die hebben alle drie te 

maken met voortplanten en 

overleven. Bijvoorbeeld bij kik-

kers worden de wijfjes geroe-

pen en die speciale lokroepen 

worden scherp onderscheiden 

naar de soort kikker, zelfs het 

individuele mannetje kan er 

door herkend worden. Bij hage-

dissen speelt het herkennen van 

kleuren een grote rol; Met hel-

dere kleuren worden de vrou-

welijke soortgenoten verleid en 

de mannelijke concurrentie 

wordt zo uit de buurt gehouden. 

Overigens zijn ogen en oren 

niet veel anders opgebouwd 

dan de gewoon op het land le-

vende dieren; Hoornvlies, iris 

en lens zijn de bekende delen 

van het oog, geluid wordt opge-

vangen door een trommelvlies 

en kleine gehoorbeentjes. Geur 

is voor de salamander erg van 

belang; Het mannetje markeert 

de plaats waar ‘het’ gebeuren 

moet en het vrouwtje trekt daar-

heen, ze volgt als het ware de 

weg naar de lokstof.  

 

De voortplanting. 

Bijna alle amfibieën leggen eie-

ren, sommige soorten slechts 

één, anderen zetten er wel hon-

derden of duizenden af. Meestal 

worden de eieren in het water 

gelegd, ook vochtige terreinen 

worden geschikt bevonden. De 

bevruchting van de eieren kan, 

naargelang het soort dier, heel 

verschillend gebeuren. Soms 

door inbreng in het vrouwtje, 

soms door toevoeging van het 

mannetjeszaad aan de eieren 

zodra die het vrouwtjeslijf ver-

laten. Bij salamanders gaat het 

ietsje anders. Het mannetje 

zorgt voor een hoopje sperma 
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H. Haaijer   tel. : 0599-211914 
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en het vrouwtje slaat dat op in 

haar lichaam en zodra er eitjes 

komen, regelt ze tegelijkertijd 

de bevruchting van die eitjes. 

 

Leefgebieden. 

Eigenlijk kun je het zo gek niet 

bedenken of amfibieën en rep-

tielen kunnen overal leven en 

overleven. Wél met ‘n ‘maar’. 

Sommige soorten voelen zich 

beter thuis in woestijnen, ande-

ren in koelere klimaten. Dan is 

er ook nog het dier dat zich lek-

ker thuisvoelt in of nabij water. 

Weer anderen kiezen voor bo-

men, en er zijn er ook die de 

voorkeur geven aan onder-

gronds verblijf. Bij de salaman-

ders kennen we twee hoofd-

groepen, te weten de land- en 

de watersalamander. Beide 

groepen komen in Europa voor, 

vooral in het noordelijk deel. 

Vrijwel alle dieren van deze 

soort verblijven in het grond-

water, tussen rotsen en stenen 

en ook in gebieden waar het 

altijd vochtig is. Dieren die zich 

in, of in de buurt van water op-

houden, hebben een gladde 

huid, salamanders te land zien 

er wat ruwer uit. De natuurlijke 

omgevingen van de salaman-

ders hebben ook iets te maken 

met de voedselvoorkeur: Meest 

insecten, spinnen, slakken en 

wormen. Ze blijven graag uit de 

buurt van schildpadden, slan-

gen en vogels, immers die zien 

in de salamander alleen maar ’n 

lekker hapje. 

 

Vangplaatsen. 

Om een beetje interessant Euro-

pees Kampioenschap Salaman-

dervangen te organiseren, be-

kijkt een commissie van voor-

bereiding een drietal aspecten: 

Ten eerste een gebied waarin 

veel of zelfs teveel salamanders 

voorkomen, doorgaans vochtige 

en moerasachtige terreinen. Ten 

tweede of er binnen een geogra-

fische ruimte van circa 70 kilo-

meter doorsnee meerdere ge-

schikte vangplekken zijn. Ten 

derde of een kampioenschap 

onschadelijk is voor het voort-

bestaan van de soort en of aan 

de omgeving geen onherstelba-

re schade wordt toegebracht. 

Aldus met oog voor ecologi-

sche en duurzame randvoor-

waarden. Volgens dhr Mes vol-

doen de locaties Buinerveen, 

Sellingen, Eeserveen en Adorp 

nog steeds aan die voorwaar-

den.  

Martin Snapper 
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LAATSTE NIEUWS  

 

In een rayonblad als onze 

Dorpskrant, die om te twee 

maanden bij u in brievenbus 

rolt, kun je nooit actueel voor 

den dag komen. Met enig toe-

val lukt dat wel eens, maar 

meestal komt het neer op terug-

blikken, nabeschouwen of her-

kauwen. Dat is 1. Ook de om-

vang van de krant, zeg maar het 

maximale aantal bladzijden dat 

bij u in de bus mag rollen, ook 

die is beperkt; Dat heeft alles te 

maken met budget, inkomsten 

en uitgaven waarbinnen de re-

dactie moet opereren. Dat is 2. 

Toch is er in dit oktobernum-

mer nog net even ruimte om 

wat laatste nieuwtjes aan u door 

te geven. 

 

In Holland staat een huis. De 

teeveeploeg die regelmatig 

huishoudens op z’n kop zet en 

gewenste en ongewenste ver-

bouwingen doet, is ook in Bui-

nerveen tekeer gegaan. De fa-

milies Evers en Rous hebben 

zich aan de bouwkundige nuk-

ken en de creatieve designop-

rispingen van het team van 

Martijn Krabbé overgegeven. 

Op 9 en 10 oktober j.l. is er 

door de beide families, aange-

vuld met echte vaklui, een ste-

vige klus geklaard. Wilt u zien 

wat ze hebben klaargestoomd, 

kijk dan op maandag 4 novem-

ber a.s. naar RTL4 (21.30 – 

22.30 u).  Dat wat u te zien 

krijgt, is maar een korte indruk 

van de hele operatie, u ziet niet 

alles en u hoort niet alles. U 

mist de z.g. bloopers, de teksten 

die niet voor uitzenden geschikt 

zijn en de heisa die nodig is om 

tot zo’n productie te komen. 

Maar . . . als u begint met op 

teevee te kijken naar de uitzen-

ding van ‘In Holland staat in 

huis’, daarbij even te voelen 

hoe Buinerveen op de kaart 

wordt gezet, dan wordt u in het 

decembernummer van deze 

Dorpskrant over gedoe, ge-

kwebbel en kommer en kwel 

van achter de coulissen op de 

hoogte gebracht. Neem nu al 

van mij aan, dat zo’n vrienden-

dienst niet alleen het werk is 

van kaboutertjes. 

 

Nieuwe bewoners. In onze re-

gio hebben zich in de voorbije 

maanden weer heel wat nieuw-

komers in Buinerveense en 

Nieuw-Buiner huizen genes-

teld. Best veel verhuizingen 

hebben we in het voorbijgaan 

aan ons voorbij zien trekken. In 

Buinerveen zeker een stuk of 

vijf, in ons verspreidingsgebied 

van Nieuw-Buinen welzeker 

zeven tot acht. Ik krijg vaak de 

vraag of ik weet wie waar is 

neergestreken, of ik die mensen 

ken en of ik ook weet waar ze 

vandaan komen. Ik weet van 

mezelf dat ik een beetje 

nieuwsgierig ben, maar niet zo-

danig dat ik meteen op de nieu-

welingen af stap om ze tot op 

het bot te bevragen. Ik kom wél 

met ’n voorstel waarbij ik de 

zogeheten nieuwe bewoners 

uitnodig om zich in de etalage 

van onze Dorpskrant uit te stal-

len. Waarom? Tja, ik heb be-

grepen dat het traditionele “Wij 

worden uw nieuwe (over) bu-

ren” helemaal “out” is. Van-

daar ! 

 

Moet u ook nog even weten ! 

Lammy Sijpkens is 80 gewor-

den, ze gaf een feest in het 

Dorpshuis Viersprong. Daar 

kwamen veel bekenden op af. 

Ook het Veenkoor leverde 

spontaan een feestelijke bijdra-

ge. Lammy heeft bij Geesje al 

gevraagd of de zaal ook vol-

gend jaar begin oktober weer 

vrij is.  

 

Iets anders: De abonnees van 

Het Dagblad van het Noorden 

weten dat ze een andere bezor-

ger hebben. Arjan Hilbolling 

heeft de besteltaak van Peter 

Sanders overgenomen. Het leu-

ke van die wisseling is, dat Ar-

jan ons de gelegenheid geeft 

om ook af en toe eens met hem 

te bellen: 212975. Mooi zo, 

dicht op de krant én de klant ! 

Tenslotte nog even dit: Scheve-

lier (van Scheveco aan Noor-

derstraat) laat toch het reclame-

bord vervangen, want ‘kunstof’ 

doet teveel stof opwaaien; 

“Geen kunst”, zeggen ze. 

Martin Snapper       
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in deze dorpskrant aangegeven 

voor wie die ondersteuning is 

bedoeld en hoe je er voor in 

aanmerking kunt komen.  

 

Over het jaar 2002 is een ver-

slag opgesteld en daarin is een 

beeld gegeven van aantallen 

aanvragers en daarmee gepaard 

gaande uitgaven. Ook is het 

verslagjaar ingebed in de gege-

vens van de daaraan vooraf-

gaande jaren. Verrassend dat in 

2002 heel veel mensen meer de 

weg naar het Fonds hebben ge-

vonden; Van gemiddeld zo’n 

190 per jaar in de jaren 1998 tot 

en met 2001 naar maar liefst 

438 personen. Méér dan een 

verdubbeling. Verrassend ?, 

eigenlijk ook weer niet, want in 

2001 is er op allerlei manieren 

meer bekendheid ge-

geven aan dit FMP én 

de aanvraagprocedu-

re is aanmerkelijk 

versimpeld. 

 

Meer aanvragers leidt 

automatisch tot een 

hoger bedrag aan uit-

gekeerde gelden. Per 

persoon en/of per ge-

zinslid kan een ver-

goeding worden ont-

vangen van € 75,- en 

dat betekende tot 

vóór 2002 dat er om-

gerekend in euro’s 

ongeveer 20.000,- 

aan gemeentelijke uitgaven aan 

vast zat. In het jaar 2002 werd 

er bijna € 67.000,- uitgekeerd. 

Het zal niet verbazen dat de 

gemeenteraad inmiddels heeft 

besloten om voor 2003 wat ex-

tra geld in die pot te stoppen. 

 

Of het FMP in 2004 nog be-

staat, dat is de vraag. Door en-

kele veranderingen in wet- en 

regelgeving zou het in de toe-

komst niet meer zijn toegestaan 

om vanuit de gemeente de 

hoogte van de inkomens te be-

ïnvloeden. En naar ik heb be-

grepen, heeft die beperking al-

les te maken met een zekere 

sturing naar betaald werk. 

 Martin Snapper 

Evaluatie FMP 2002 

 

De letters FMP staan voor 

Fonds Maatschappelijke Parti-

cipatie, en dat is een gemeente-

lijke pot met euro’s voor men-

sen met een minder sterke 

beurs. Het doel is sociale uit-

sluiting te voorkomen en te zor-

gen voor een financieel steuntje 

in de rug voor de mensen die 

dat nodig hebben. Eerder heb ik 
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Wie o wie……. 

 

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

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

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

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

Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2003-2004 zijn 

weer af te halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden 

georganiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

De visvereniging 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Laatste pagina 

 

Hier bent u dan beland op de 

laatste pagina van deze editie, 

ik hoop dat u er allemaal van 

genoten heeft. Voor het volgen-

de nummer is de redactie op 

zoek naar korte verhalen met 

betrekking tot Kerst, winter, 

sneeuw, (winter)hobby’s, en 

alles wat hiermee te maken 

heeft. Misschien heb je wel een 

hobby en ben je op zoek naar 

iemand waarmee je ervaringen 

wil delen. Schrijf je verhaal en 

misschien vind je zo iemand. In 

elk geval maak je een grote 

kans om ook eens in de krant te 

komen. Als je wilt kan er zelfs 

een foto bij geplaatst worden.  

En als je denkt een goede kok 

te zijn en een geweldig recept 

te hebben voor de kerstmaaltijd 

schrijf het dan op en stuur het 

toe. Een combinatie van dit al-

les kan natuurlijk ook, b.v. door 

een gedicht over een eenzame 

hobbyist, die toevallig kok is, 

en graag met een foto in de 

krant wil. 

Dit kan wel eens een mooi 

kerstverhaal worden. 

De redaktie is heel benieuwd 

naar de inzendingen. 

Bram van Buuren 


