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Op vrijdag 24 september heeft de 

playbackshow voor de kinderen 

van de basisschool plaatsgevon-

den. Voor het eerst waren de ba-

sisschool kinderen in 2 groe-

pen verdeeld, te weten groep 

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

Hierdoor waren  er dus ook 

2 nieuwe wisselbekers beno-

digd voor deze groepen. 

Door de variatie aan optre-

dens van Frans Bauer tot 

Puff Johnson, en van Kinde-

ren voor Kinderen tot Rusla-

na en nog veel meer is het 

een spetterende avond ge-

weest. Alle deelnemers heb-

ben hun beste beentje voor ge-

zet en het was dan ook een 

avond van hoog niveau. Door 

dit hoge niveau had de jury een 

zeer pittige avond. Uiteindelijk 

zijn ze er toch uitgekomen, al 

heeft natuurlijk iedereen een 

beetje gewonnen. Bij de kleintjes 

waren het Wendy en Wianne 

Springer  met het liedje “Flubber 

in de pan”, en bij de grotere was 

het Amber Vos met “Heaven” 

van Do die met de wisselbekers 

naar huis gingen.  

 

We hopen dat het op 29 oktober 

minstens net zo`n gezellige 

avond wordt. De verdeling is dan 

voortgezet onderwijs en volwas-

senen. Ook hier zijn 2 wisselbe-

kers te veroveren. De avond be-

gint dan om 20.30uur.  

Hopelijk tot dan. 

Inge van Buuren  

Playbackshow basisschool 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIE 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorps-

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

mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie 

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

deringen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover 

berichten we zo mogelijk bijtijds! 

 

Nummer 6   december 2004 

Inleveren woensdag 1 december  

Verschijning: eind december  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 
staan gepland voor 2004: 

 

29 okt. Playbackshow voort

  gezet onderwijs & 

  volwassenen 

13 nov Spokentocht 

  Aanvang 19.00 uur 

24 nov Vrouwencafe 

17 dec Kerst-Bingo 

  Aanvang 20.00 uur 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op met 

de activiteitencommissie. 

 

Tel nummers act. Commisie 

Dennis Middeljans 212232 

Anneke Wubbels  212605 

Huub Pijs   212840 

Harmtje van Rhee 612433 

Lenie Poker  212730 

Jeannet Elting  417735 

 

Oproep Oproep Oproep 
Wij van de activiteiten commissie 

Buinerveen zijn op zoek naar 

commissieleden en eventueel een 

secretaris. Dus lijkt het je leuk om 

je bezig te houden met de activi-

teiten in het dorp of wil je meer 

informatie dan kun je bellen met 

een van de leden. 

Programma jeugd-

werk 2004-2005 
15 dec.  Kerstknutsel 

05-feb.  Carnaval 

13 apr.  Knutselmiddag 

27-mei  Disco 

06-jul.  Eindfeest 

 

 

Informatie te verkrijgen bij: 

 Inge van Buuren 211918 

 

De Schoakel 
Toneelgroep de Schoakel is 

alweer druk aan het repete-

ren. 

Ze houden op 27 november 

en op 11 december hun jaar-

lijkse uitvoering  

 

Dus mensen houd deze da-

tums alvast vrij in uw  

agenda 

De volgende activiteiten staan gepland voor 2005: 
12 feb.  Bingo 

26 mrt  Eieren zoeken 

27 mrt  Dansen met band DAZE 

16 apr.  Bingo 

7 mei   Bingo 

4&5 jun.  Feestweekend 

2 jul.   Karaoke 

10 sep.  Bingo 

15 okt.  Bingo 

19 nov.  Griezeltocht, bij donkere maan 

17 dec.  Kerstbingo 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 3 

 

 

GRIEZELTOCHT  
 

Het gaat weer flink griezelen in  
Buinerveen, 

 want op zaterdag 13 november organiseert  
de activiteitencommissie weer een  

verschrikkelijke griezeltocht.  
Aanvang 19.00 uur. 

Dus heb je zin in een avondje  
rillen en beven geef je dan op bij  

Geesje, in het Dorpshuis  
of bij Anneke Wubbels Tel. 0599-212605 

 
Inschrijfgeld € 3.00 p.p. bij opgave te betalen. 
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Sinds 15 mei 2003 wonen wij, 

Jos en Marijke Driessen, in Bui-

nerveen en wel in de Zuiderstraat 

op nummer 10. 

Wij schrijven nu pas in de 

Dorpskrant, omdat we het o.a. te 

druk hadden met het opknappen 

van ons huis. Na ± 1½ jaar hard 

werken zijn we dan zover dat wij 

ons officieel kunnen voorstellen 

zoals hier gebruikelijk is. 

Jos en ik hebben jarenlang in het 

westen van het land gewoond, 

samen hebben we 5 kinderen die 

allemaal op zichzelf wonen. Wij 

zijn opa en oma van 2 kleinzoons 

en binnenkort verwachten we er 

een kleinkindje bij. 

Jos heeft 12 jaar een eigen prak-

tijk gevoerd als therapeut in de 

alternatieve sector. 

Zijn doel is  mensen helpen in 

Even voorstellen.... 

hun vermogen tot zelfgenezing, 

hij doet dit ondermeer door te 

magnetiseren, voetreflexthera-

pie, voetmassage en lichaams-

massage. 

Ikzelf heb jarenlang administra-

tief gewerkt bij de thuiszorg, 

maar door de gevolgen van een 

auto ongeval raakte ik mijn 

baan kwijt. 

Wij zijn naar Drenthe verhuisd 

omdat we rust en ruimte zoch-

ten en die plek vonden wij hier 

in Buinerveen. 

Intussen voelen wij ons hier 

thuis en willen voor geen goud 

meer terug naar het jachtige wes-

ten. 

Binnenkort hopen wij de praktijk 

van Jos hier weer op te starten en 

zo te kunnen integreren in “ons 

Buinerveen”. 

Oh ja, onze buren noemen ons 

huis al “het Buurthuis”. Het komt 

nu al vaak voor dat er gezellig 

veel buurtjes tegelijk komen kof-

fiedrinken. 

Bij deze van harte uitgenodigd 

door Jos en Marijke. 

 

-Magnetiseren 
-Oosterse Massage 
-Voetreflexmassage 
-Voetmassage 
-Lichaamsmassage 

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

EnergiePraktijk    De Zonnehof        
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Hoe kwam Hoornstra tot stand? 

Hoornstra is een aannemersbe-

drijf uit Doesburg, die in het 

noorden werk aannam. Zij vroe-

gen een uitvoerder, Albert die 

toen nog bij Mennenga in Eext 

werkte, solliciteerde naar de baan 

en werd aangenomen. 

 

Hoelang bestaat Hoornstra en 

waaruit bestaat de directie? 

Hoornstra is in 1988 gestart door 

Jan Hoornstra uit Doesburg en is 

ook meteen in het noorden be-

gonnen. 

De directie bestaat uit 4 mensen: 

namelijk: Jan Hoornstra uit 

Doesburg, Albert Timmermans, 

Hero Naayer en sinds 1995 ook 

Ben Timmermans. Albert, Hero 

en Ben zijn sinds 1995 ook aan-

deelhouders. Ben zit op kantoor 

en zorgt voor: calculatie, p.r. en 

aanbestedingswerk. Naast Ben 

zitten ook Peter en Petra op kan-

toor. Albert en Hero zijn  uit-

voeders in het buitenwerk. 

Er is 40 man buitenpersoneel 

wat het meest ui Borger-

Odoorn komt. Als er een tekort 

aan personeel is word er een 

onderaannemer ingeschakeld. 

Er is één man in de werkplaats, 

die al het eigen materiaal on-

derhoudt. 

 

De werkzaamheden die zoal 

worden uitgevoerd zijn: 

Aanleggen van rioleringen, re-

novatie van klinkerwegen, as-

faltwegen en ruilverkavelingwe-

gen. 

 

Transportbedrijf: Dit houdt in het 

eigen vervoer van materiaal van 

A naar B. Je moet feitelijk altijd 

bereikbaar zijn, het is een heel 

geregel en er is veel organisatie-

talent voor nodig om het materi-

aal op het juiste tijdstip op de 

juiste locatie of werkplaats te 

laten zijn. Je werkt onder druk. 

Bijvoorbeeld bij veel regen of bij 

vorst moet je wel zorgen dat het 

werk doorgaat en dat er op tijd 

afgeleverd wordt. 

 

Het machinepark bestaat uit: 

Rupskranen, mobiele kranen, 

minigrovers, vrachtauto’s, tracto-

ren, een dieplader, diverse ver-

dichtingmaterialen, en een grader 

(dit is een wegenschaaf voor het 

profileren van wegen). Daarna 

komt er asfalt over, het storten 

van asfalt wordt uitbesteedt. 

Er zijn 25 bedrijfsauto’s voor het 

vervoeren van het personeel. 

 

Toekomstvisie van Ben: 

Aannemen en uitvoeren van weg

- en waterbouwkundige werken 

in de regio en deze werken uit-

voeren met vakmensen uit de 

directe omgeving. 

 

De razende reporter  

Jannie Brinks. 

In gesprek met Albert Timmermans over: 

Hoornstra aannemersbedrijf b.v. Zuiderdiep 23 
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Hoezo vrijwilliger ? 

September de 26e was ik met een 

gedeelte van de Honda Shadow 

Motorclub Nederland te gast in 

de Viersprong te Buinerveen.  

Wel dit ging niet zonder slag of 

stoot. Niet dat het aan Geesje lag, 

die ik per ongeluk Grietje noem-

de, wat opgelost werd door te 

zeggen dat Geesje best wel een 

mooi grietje is. 

Speciaal voor ons konden wij 

lekker met een bakkie koffie 

worden ontvangen op een tijdstip 

dat de viersprong nog niet open 

was. Grote klasse en hartelijk 

dank Gri….uh….GEESJE. 

En het lag ook niet aan Geert 

Hulshof. Wat Geert hiermee te 

maken heeft? Wel het zit zo: als 

organisator van onze laatste mo-

torrit organiseer ik altijd iets an-

ders als anders. Daar ik meestal 

op klompen motor rij en de voor-

zitter van onze landelijke club uit 

het zuiden van het land komt, 

heeft de club verboden om met 

klompen te rijden. Vinden ze 

eng. Dat bij mijn geboorte de 

klompjes het eerst kwamen deer-

de hun niet. Hierdoor ontstond 

het idee om onze laatste rit te 

laten eindigen in het klompen 

museum te Eelde. Als je iets van 

klompen wilt weten dan kun je 

niet om het grootste museum van 

europa heen. Je staat er verstelt 

van de wetenswaardigheden over 

onze klompen. Aangezien ik 

mijn mede motorrijders niet op 

kosten wilde jagen, zocht ik een 

sponsor bijdrage. Gezien de 

klomp zowel arbo technisch, als 

degelijkheid alle toetsen kan 

doorstaan, zocht ik dus naar een 

bouwbedrijf met dezelfde dege-

lijkheid. Niet dat andere bedrij-

ven niet voldoen, maar ik mocht 

nog een keer langs komen bij 

Hofstra-Hulshof. En nu komen 

we bij de kern van dit verhaal: 

LANGSKOMEN. 

Kleffer als ik ben dacht ik van 

dat combineer ik. Langs de 

Viersprong en langs Hofstra-

Hulshof op een dag. Dus ik 

naar mijn baas. Klopte netjes 

aan en werd binnen geroepen. 

Zo, Jan wat is er jongen? Baas, 

ik ben vrijwilliger bij de motor-

club en wil morgen even langs 

een aantal mensen en wil daar-

om morgen graag een dag vrij. 

M’n baas fronste z’n wenkbrau-

wen en ging nog eens beter in 

zijn luie stoel zitten dan hij al 

zat. En hij stelde mij doordrin-

gend de vraag: Zo Jan de 

Bluesman, jij wilt een dag vrij? 

En vervolgde meteen met: 

Weet je wel wat je vraagt? Om 

die norse blik maar niet te ver-

ergeren knikte ik maar zachtjes 

van ja, niet wetend wat ik ver-

keerd had gedaan. Vervolgens 

pakte mijn baas er een kalender 

bij en begon toen aan een don-

der preek. Kijk blues, begon 

hij, een jaar heeft 365 dagen 

waarop gewerkt kan worden. Er 

zijn 52 weken per jaar waarin 

jij al twee dagen vrij bent, dus 

blijven er nog 261 dagen over. 

Per dag werk je 16 uur niet, wat 

gelijk staat aan 170 dagen. Zo 

blijven er nog 91 dagen over. 

Kun je mij nog volgen?…vroeg 

ie aan mij. Voordat ik ook maar 

kon antwoorden ging hij al ver-

der met te zeggen dat ik iedere 

dag 30 minuten besteed aan kof-

fie drinken, wat per jaar neer-

komt op 23 dagen waardoor er 

nog 68 dagen overblijven. Daar-

naast zegt hij, heb je nog een uur 

lunchpauze per dag, wat gelijk 

staat aan 46 dagen. Even hield 

mijn baas op met strepen trekken 

op de kalender en keek mij even 

heel doordringend aan. Daardoor 

zag hij ook nog net dat ik het 

zweet van m’n voorhoofd veeg-

de. Een kleine grijns verscheen 

vervolgens op zijn gezicht. Ver-

der maakte hij mij op barse toon 

duidelijk dat er zo nog maar 22 

dagen overblijven om te werken. 

Normaal gesproken bluesman, 

ben je ook nog twee dagen per 

jaar ziek, zodat er nog 20 dagen 

overblijven. Vervolgens hebben 

we 5 verplichte feestdagen per 

jaar, wat het aantal werkdagen 

reduceert tot 15. Daarvan geef ik 

je nog met een royaal gebaar 14 

dagen vakantie, waardoor er nog 

maar een dag overblijft. Vervol-

gens kwam hij kreunend uit zijn 

zetel, gebalde vuisten op het bu-

reau, en licht voorover gebogen 

naar mij toe, zo dat ik het rood in 

zijn ogen goed kon zien en hij 

mijn inmiddels behoorlijke be-

zwete lichaam, en stelde bulde-

rend mij de vraag:…………… 

en die ene dag Bluesman wil 

jij………..…..VRIJ ?     
 

Jan ,Bluesman’Kruit 
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            Snoeicursus hoogstamvruchtbomen 

Nieuw-Buinen en Buinerveen 

hebben in tegenstelling tot Eerste 

Exloermond en Buinen nooit 

deelgenomen aan het project 

Dorp in ’t groen van de Vereni-

ging Brede Overleggroep Kleine 

Dorpen (BOKD). Toch zullen er 

veel bewoners zijn die de afgelo-

pen jaren jonge hoogstamvrucht-

bomen hebben aangeplant. Die 

zullen niet allemaal de vereiste 

onderhoudssnoei hebben gekre-

gen. Daarom is het mooi dat Eer-

ste Exloërmond is opgenomen in 

het cursusprogramma snoei 

hoogstamvruchtbomen voor be-

ginners van de BOKD en Land-

schapsbeheer Drenthe voor 2004

-2005. 

De cursus staat open voor iedere 

belangstellende. Er zijn in het 

dorp vast bewoners die oudere 

hoogstamvruchtbomen op hun 

erf hebben staan, zonder te weten 

hoe deze moeten worden ge-

snoeid. De kroon is van binnen 

hol, de vruchten zijn klein en de 

vitaliteit van de boom neemt af. 

Het wegwerken van het achter-

stallig onderhoud zal dan het 

begin zijn van een regelmatige 

onderhoudssnoei die de levens-

duur van de boom verlengt en 

de kwaliteit van de oogst verbe-

tert. Na de aanplant van een 

jonge boom, zoals bijvoorbeeld 

via Dorp in ’t groen, moet de 

ontwikkeling van gesteltakken 

worden begeleid door vorm-

snoei. Alleen dan ontstaat een 

sterke en gezonde boom, die na 

een jaar of 8 volop vruchten zal 

dragen. Blijft de vormsnoei 

achterwege, dan verwildert de 

kroon, stagneert de groei en 

krijgt optredende vruchtboom-

kanker de kans voort te woeke-

ren. 

Het planten van een jonge 

boom moet dus een vervolg 

krijgen met een goede vorm-

snoei. Bij halfwas bomen kan 

de opbouw ook achteraf nog 

door snoei worden gecorri-

geerd. In de cursus komen de 

grondbeginselen van het snoei-

en aan de orde. Op de praktijk-

zaterdag wordt het geleerde in 

de praktijk gebracht op snoeilo-

katies in het dorp. ’s Ochtends 

wordt het achterstallig onder-

houd in oude bomen uitgevoerd, 

’s middags worden jonge- en 

halfwas bomen aangepakt. 

 

De  2 theorieavonden zijn op 

donderdag 6 en 13 januari 2005 

in het Dorpshuis “de Badde” in 

Eerste Exloermond, van 19.30-

22.00 uur, gevolgd door een 

praktijkzaterdag op 15 januari, 

van 10.00-15.00 uur. 

De kosten bedragen € 40,= incl. 

cursusmateriaal. U kunt zich op-

geven bij de BOKD, Gerard We-

zenberg. Tel 0592-315121 of 

Landschapsbeheer Drenthe, Pie-

ter Posthumus, tel 0592-316616. 

Folders met het volledige cursus-

materiaal 2004-2005 zijn op te 

vragen bij Marijke Koop, Noor-

derdiep 88 in Nieuw-Buinen. 

Tel. 212794 

 

Secr. Pl Belang Buinerveen/

Nieuw-Buinen. 
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Wel en wee in Buinerveen??  
 

Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.  

Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 

kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 

felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 

nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.  

Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.  

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: g.m.g.kwaak@wolmail.nl 

Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl 

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl 

Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl 

Grietje Kuik. Tel. 212620 

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

 

Nel Roos vierde op 29 au-

gustus haar verjaardag in de 

hoop dat niemand het zou mer-

ken. Op het Streekie kan dat ge-

woon niet, er moet een beetje 

aandacht aan geschonken wor-

den. Vandaar nogmaals:  

Van harte gefeliciteerd!!! 

Wel en wee 
De eerste Wel en Wee bericht-

jes zijn binnen. Gelukkig in dit 

geval Wel-berichtjes, n.l. 

Dhr en mevr. Willem em Aaltje 

Hoving aan de Zuiderstraat 41 

waren op 9 oktober 50 jaar ge-

trouwd. 

Op 4 oktober mocht Conny 

Ottens Zuiderstraat 14C haar 

bull in ontvangst nemen 

 

Namens be-

stuur Stichting 

Dorpshuis ge-

feliciteerd 

Grietje Kuik 

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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Ook aan huis verkoop 

Nieuws van de NBvP, Vrouwen van Nu; afd. Buinerveen 

En zo is de eerste afdelingsavond 

alweer geweest op 15 september 

jl. 

Te gast waren de heer en me-

vrouw de Jong uit Stadskanaal. 

Zij vertelden over het Pieterpad, 

dit is een wandelroute van Pieter-

buren in Groningen naar de St. 

Pietersberg in Limburg. Je kunt 

deze route in verschillende stuk-

ken lopen van zo’n 15 of 25 km.  

De hele route is 464 km. lang.  

Mevrouw de Jong liet dia’s zien 

van gebouwen, kerken, boerde-

rijen en natuurschoon, waarbij de 

heer de Jong enthousiast er over 

vertelde, wat ze onderweg tegen-

kwamen. 

 

Afgelopen zomer is er een groep 

dames weer 2x op de fiets ge-

stapt en hebben prachtige routes 

gereden in de buurt van 

Nieuwolda en Westerbork. 

Ze hadden geluk met het weer, 

want de zon scheen prachtig. 

 

Dit najaar kunnen we ook weer 

volop aan de slag met cursussen, 

die door de NBvP, 

Vrouwen van Nu in Drente 

worden gehouden. Bijvoor-

beeld: 

*Leren omgaan met de compu-

ter 

*Webmastercursus 

*Boekhouden met Excel 

*Presentatie en persoonlijke 

uitstraling 

*Quilten 

  Enz. 

Ook kun je deelnemen aan 

volksdansen, zingen, toneel en 

cabaret bij de culturele com-

missie. 

Of op reis naar Mallorca met de 

internationale commissie. 

Of naar een tuinvrouwen bij-

eenkomst. 

Of............ 

 

Bij onze afdeling is de volgen-

de bijeenkomst gepland op 

woensdag 20 oktober. 
Het eendagsbestuur komt dan 

met een verrassingsprogramma.  

 

Woensdag 17 november komt 

de Groninger schrijver Schreiber 

uit Middelstum. 

Hij leest en vertelt over zijn Gro-

ninger verhalen. 

 

Woensdag 15 december is onze 

kerstavond. 

 

De avonden beginnen om 19.45 

uur en worden gehouden in de 

grote zaal van Dorpshuis  

De Viersprong te Buinerveen.   

 

Graag nodigen wij U uit om dit 

bij te wonen......... 

 

Tot ziens, Ina Habing  

 PR-vrouw van deze afde-

ling. 

 

 

PS. Onze museumgroep organi-

seert bijna elke maand uitstapjes 

op een donderdag middag. 

       14 oktober gaan we/ zijn we 

naar de borg Verhildersum in 

Leens geweest. 
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Met deze in het oog springende 

kreet/vraag werd in de vorige 

editie van deze Dorpskrant ver-

zocht om alvast eens over die 

oren na te denken. Een enkeling 

vroeg me wat ik nou weer voor 

gekkigheid aan het bedenken 

was, ’n buurtgenoot zei me te 

geloven dat ik zo goed als zeker 

opnieuw met ’n aprilgrap bezig 

was, een bewoner van de Noor-

derstraat vond dat de flappen van 

zijn buurman een goede kans 

zouden maken. Enkele families 

uit de Zuiderstraat hebben me 

laten weten dat het wel erg nauw 

luistert.       

 

En dat doet het, nauw luisteren. 

De radiotelescoop van de toe-

komst, hét instrument voor as-

tronomisch toponderzoek, hét 

centrum voor opvangen van 

signalen uit de ruimte en ’n 

stukje supertechniek om ook 

onderaardse bewegingen vast te 

stellen: ik noem het de aller-

grootste oren van de wereld, 

een klasse luistervink die te zij-

ner tijd gegevens moet ver-

strekken over de eerste sterren 

en melkwegstelsels en die de 

geheimen van de zogenaamde 

Oerknal in het vroegste Heelal 

zal kunnen prijsgeven. 

 

Die grootste oren van de wereld 

komen als het ware in onze 

achtertuin te staan. De 

(landbouw)gronden ten westen 

van de Zuiderstraat en de Exloër-

veen zullen worden ingericht met 

ongeveer 25.000  kleine pirami-

devormige antennes, die elk en-

kele meters hoog zijn. Dat aantal 

van 25.000 wordt verbonden in/

aan circa 100 stations en dat alles 

wordt bijeengebracht in een ge-

bied van 320 hectaren. Al die 

antennes en stations zullen heel-

almetingen verrichten en probe-

ren daarbij de zogeheten laagste 

frequenties waar te nemen. Dat 

speurwerk naar die laagste fre-

quenties heeft de naam van dit 

technische hoogstandje opgele-

verd: Low Frequency Array, af-

gekort LOFAR. 

 

Het hart van het onderzoeksge-

De allergrootste oren 
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

bied is dus bij Buinerveen te vin-

den, eigenlijk in het centrum van 

de denkbeeldige driehoek Bui-

nerveen, Exloo, Buinen. Buiten 

dit centrale gebied met een dicht 

net van antennes omvat de totale 

‘schotel’ een oppervlakte met 

een diameter van circa 350 kilo-

meter. Voor de beeldvorming: de 

verst gelegen stations verrijzen in 

Zuid-Holland, Brabant, het Ruhr-

gebied, Midden Duitsland tot net 

iets ten zuiden van Denemarken. 

Alle antennes en stations zijn 

met elkaar in verbinding ge-

bracht: ultramoderne en uiterst 

productieve glasvezelkabels zor-

gen voor de onderlinge commu-

nicatie tussen de stations en ga-

randeren het doorsturen van de 

verzamelde gegevens naar één 

centrale en snelle supercomputer. 

Die komt in het Rekencentrum 

van de Rijksuniversiteit Gronin-

gen te staan; Daar worden de 

aangeleverde gegevens verwerkt, 

geanalyseerd en bestudeerd. 

 

Het LOFAR-project wordt aan-

gestuurd door het ASTRON La-

boratorium in Dwingeloo.  AS-

TRON (Astronomisch Onder-

zoek Nederland) is in onze streek 

geen onbekende, immers de ra-

diotelescoop in Westerbork is al 

jarenlang een paradepaardje op 

het gebied van sterrenkundig on-

derzoek. ASTRON is er zo goed 

als zeker van met LOFAR baan-

brekend werk op de wereld te 

zetten: Tot nu toe onbekende 

verschijnselen worden aan het 

licht gebracht, onbekende radio-

bronnen zullen worden ontdekt, 

er komt meer zicht op straling 

vanuit het heelal en zogenaamde 

zonnestormen kunnen worden 

voorspeld. Met beide benen op 

de grond, het netwerk zal ook 

aangewend worden voor seismi-

sche studies; De onderzoekers 

voorspellen met concretere gege-

vens over bodemdaling en mi-

niaardbevingen te zullen ko-

men. Ik heb even geen gelegen-

heid gehad om bij de NAM en 

Intergas te vragen of die daar 

zo blij mee zijn. 

 

Het gemeentebestuur Van Bor-

ger-Odoorn heeft op 30 septem-

ber j.l. de bestemmingsplannen 

vastgesteld die LOFAR de 

ruimte moet bieden om het net-

werk van antennes en stations 

te bouwen. Onder het toeziend 

en belangstellend oog van de 

ASTRON / LOFAR Projectlei-

der Ruimtelijke Ordening, Peter 

Bennema, spraken alle raads-

fracties zich positief, soms lo-

vend uit over dit project. De 

PvdA vindt dit project een sti-

mulans voor het veengebied, de 

VVD is gelukkig met het initia-

tief en spoort aan tot meer 

nieuws over de LOFAR ont-

wikkelingen naar de betrokken 

burgers toe, het CDA acht dit 

niet meer dan normaal en ziet 

de informatieverstrekking als 

een soort van inspanningsver-

plichting. De Christen Unie 

steunt het plan, maar blijft he-

laas steken in de zorg voor het 

eten van de ganzen. Gemeente-

belangen heeft onderzocht dat 

de landbouwers de antenne-

plaatsing niet als storend erva-

ren en voorts dat de bezwaar-

makers op hun wenken zullen 

worden bediend, dus ook zij 

zijn voorstander van dit hoog-

waardige project.   

 

Voor degenen die wat meer wil-

len lezen over LOFAR, op de 

leestafel in de hal van het ge-

meentehuis in Exloo ligt een 

mooie en informatieve ASTRON 

folder. Kost niks en kan zó wor-

den meegenomen. Misschien ’n 

suggestie voor het bestuur van de 

stichting Dorpshuis Buinerveen 

om een stapeltje van die folders 

op de stamtafel te leggen. 

In die folder staat helaas niet 

door wie LOFAR is bedacht. Dat 

is de winnaar van de z.g. Veder-

prijs 2004 van de Stichting We-

tenschappelijk Onderzoek Radio-

fonds Veder: Ingenieur Jaap 

Bregman. Ook de kosten mis ik 

in de folder: € 150.000.000,- 

waarvan het kabinet ruim 50 mil-

joen aan subsidie heeft toege-

zegd. In 2006 moet alles werken, 

we zitten er bijna bovenop, dus 

we moeten het zeker gewaarwor-

den. Oortjes spitsen dus !  

 Martin Snapper  
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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 

 

Van de  

bestuurstafel 

Openingstijden Dorpshuis 
 Maandag     gesloten 

 Dinsdag     18.30 uur 

 Woensdag     18.30 uur 

 Donderdag     18.00 uur 

 Vrijdag     16.00 uur   

 Zaterdag     16.00 uur 

 Zondag     16.00 uur 

Het bestuur wil alle mensen die 

het enqueteformulier hebben in-

gevuld bedanken.  

Hiermee kunnen we aan de slag. 

Op 8 november gaan er 3 be-

stuurleden naar een vergadering 

in Drouwen van de S.D.D. 

( Stichting Dorpshuizen Drenthe) 

om weer te praten over de plan-

nen van de gemeente Borger-

Odoorn om Dorpshuizen te slui-

ten.  Wethouder Bruintjes van 

gemeente borger-Odoorn is ge-

vraagd voor een persoonlijk ge-

sprek om uitleg te geven hoe het 

zit dat er aan de buitenzijde  van 

ons Dorpshuis nog niets is ge-

beurd. (Verven). Deze vraag 

komt omdat de gemeente hun 

afspraak / toezegging van +/- 5-6 

jaar geleden niet is nagekomen.  

 

Onze nieuwjaarsreceptie wordt 

gehouden op 8 januari 2005.  

Dus noteren in uw agenda! 

Grieje Kuik 

Uw advertentie? 

 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 
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Zoals het vroeger was...… 

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

Dit is een opname van de stationstraat voor in Nieuw Buinen uit ± 1944. Geheel rechts staat de win-

kel van fam. Twickler een zaak in manufacturen. Geheel achter in de straat staat het station dat in 

1966 is afgebroken. 

Dit is een opname uit ± 1955 van de boerderij van Fam. Polter aan het Noorderdiep voor in 

Nieuw Buinen. In 1964 is de boerderij afgebroken i.v.m.het bouwen van een nieuwe woon-

wijk Plan Polter. 
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 

Aktiviteitenlijst 

 30-10-2004  BBC D1 – EHS´85 D1   10:00 uur 

 30-10-2004  Gasselternijveen E1 – BBC E1 09:00 uur 

 30-10-2004  SC Erica F6 – BBC F1   11:00 uur 

 30-10-2004  BBC F2 – SJS F3   10:00 uur 

Standen tot en met 9 / 10 oktober 2004 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

1 Buinerveen 1 6 4 1 1 13 17 6 

2 DVC'59 1 6 3 3 0 12 15 2 

3 Witteveense Boys'87 1 6 4 0 2 12 16 12 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

1 Buinerveen 2 6 6 0 0 18 42 13 

2 Smilde'94 4 6 4 1 1 13 41 15 

3 Gasselternyveen 3 6 4 1 1 13 22 14 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

1 Buinerveen 3 6 6 0 0 18 52 3 

2 VAKO 4 6 3 2 1 11 15 15 

3 Actief 8 5 3 1 1 10 20 11 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

1 BBC D1 6 6 0 0 18 34 4 

2 Bargeres D1 6 5 1 0 16 46 8 

3 Valthermond D1 6 5 0 1 15 29 8 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

9 Bareveld E1 5 1 1 3 4 8 22 

10 BBC E1 6 1 1 4 4 13 17 

11 Noordster E3 5 0 0 5 0 5 28 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

1 BBC F1 6 6 0 0 18 59 3 

2 EEC F1 6 5 0 1 15 59 7 

3 NWVV/Titan F2 6 5 0 1 15 35 14 

  Elftal G W GL V P DPV DPT 

9 Gasselternyveen F3 6 1 0 5 3 15 36 

10 BBC F2 6 1 0 5 3 10 36 

11 NWVV/Titan F3 6 0 2 4 2 5 38 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
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Volleybalnieuws 

Regionale volleybalcompetitie 

 
De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. 

48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om 

de overwinning. Ook Noad doet hieraan mee. 

Noad speelt dit seizoen in de B-poule. 

Voor actuele gegevens zie de website:  

http://www.dehoop-advies/volleybal.nl 

 

Uitslagen: 
13-9-2004   Hofstra-Hulshof – Noad   3 – 0   setstanden  25 – 14   25 – 22   18 – 15 

27-9-2004  Tyfoon 2 – Noad   1 – 2   setstanden  25 – 21   23 – 25   13 – 16 

11-10-2004  1ste Exloërmond – Noad 1 – 2  setstanden  25 – 21   18 – 25   10 – 19 

Dames A  Dames B  Dames C  

Action 1  Action 2  Action 3  

Deko 1  Buinen  Deko 2  

GNMO  Lange End  DJB  

Hands Up MSK  JVC  

Odoorn  Netwerk 1  Netwerk 2  

Tonegido 1  Onder ons  Seta  

TSV 2  SV Dynamika  TSV 1  

VCA 1  VCA 2  VOMOS  

VCVR  VCA 3  - 

Heren A  Heren B  Heren C  

Buinen  1e Exloërmond  JVC  

De Splitting  Deko  Lange End 1  

De Vijver  Hofstra-Hulshof  Salto 2  

GNMO  Lange End 2  Seta 

Salto 1  Mussel  Tonegido  

Tyfoon 1  NOAD VCA 

Velgsib  TSV - 

VKM  Tyfoon 2 - 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

Hofstra-Hulshof 3 7 2 

1e Exloermond 3 6 3 

DEKO 2 5 1 

Mussel 2 4 2 

NOAD 3 4 5 

TSV 2 3 3 

Tyfoon 2 3 1 8 

Lange End 2 2 0 6 

Standen per 11-10-2004 competitie 2004 / 2005 
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S.V. De Veenschutters 
Beste mensen, 

De zomerstop is ten einde. Op 13 augustus zijn we begonnen met de tweede deelcompetitie.   

Voor op uw kalender volgen hieronder de volgende data: 

 

Nieuw schema tweede helft 2004: 

22 oktober 

5 november  

19 november. 

 

De feestelijke afsluiting is gepland op 26 november a.s. in de kleine zaal van dorpshuis De Vier-

sprong. 

 

Is uw interesse inmiddels gewekt?  

Kom gerust eens langs om een avond de geweer in de hand te nemen en een kaartje te schieten. 

Let wel: zowel mannen als vrouwen als de wat oudere jeugd zijn van harte welkom! Een vereni-

gingswapen is aanwezig.  

Voor meer informatie kunt  

u zich wenden tot: 

 

 

Wubbe Kamies, 

Hoofdkade 12 

9524 PK  Buinerveen 

tel (0599-)212726 

 

 

 

 

-  Schieten is een 

sport om even bij stil 

te staan!  -  

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603
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Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mo-

gen vissen op de ijsbaan voor 

het seizoen 2004-2005 zijn 

weer af te halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden 

georganiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

De visvereniging 

Visnieuws 

Nieuwsbrief van de schaatsvereniging “Buinerveen” 
  

 Diegene met een lidmaatschapskaart van de schaatsvereniging kunnen op vertoon van hun kaart gratis 

4 avonden schaatsen op de ijsbaan de Smelt in Assen. 

  

De data’s zijn: 

 

 16 oktober 2004 van 17.00 – 19.00 uur vrij voor leden 

 

13 november 2004 van 17.00 – 19.00 uur vrij voor 

leden 

 

30 december 2004 van 17.00 – 19.30 uur (dorpentocht 

voor jeugd en vrij voor leden) 

 

5 maart 2005 van 17.00 – 19.00 uur vrij voor leden 

 

 

 

PS. Denkt u ook aan de jaarvergadering op 12 november 2004, aanvang 20.00 uur in het ijsgebouw te 

Buinerveen. 

  

Schaatsnieuws 

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 

 

Erkend leverancier  

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Of:  06 55948238 
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UIT DE DORPSKRANT VAN 10 JAAR TERUG (Deel 2) 

Volkszang toen  

 

In het maartnummer van 1994 

staat een opgetogen stukje tekst 

over  de  zangve r en ig in g 

‘Volkszang Buinerveen’. Hier 

onverkort weergegeven: 

 

Dat het goed gaat met de Volks-

zang Buinerveen bleek wel op de 

onlangs gehouden Jaarvergade-

ring tevens Nieuwjaarsvisite. On-

der het genot van een drankje en 

een hapje zijn er heel wat zaken 

afgehandeld. Mevr. D. Hoving – 

Roosjen kreeg een wandbord 

aangeboden, omdat ze 25 jaar lid 

is van onze vereniging. Uit het 

jaarverslag bleek dat de zang-

avonden goed werden bezocht en 

dat het ledental is gestegen van 

19 naar 29. We zijn blij dat ook 

het aantal mannen bij onze vere-

niging groeit. Verder is er aan 

veel activiteiten deelgenomen. 

Zo hebben we in: 

 

- maart: een optreden verzorgd in 

“De Wanne” te Nieuw-Buinen 

 

- april  : het 65 – jarig bestaan 

gevierd met de afdeling Assen 

 

- mei   : een gezamenlijke zang-

avond te Eext bijgewoond 

 

- juni   : een feestavond in het 

dorpshuis te Buinerveen met de 

Heerdstee        

             muzikanten uit Borger en 

een volksdansgroep uit Buiner-

veen /  

             Nieuw-Buinen 

 

- sept. : Toogdag te Velp. Hier 

komen Volkszangverenigingen 

uit het hele 

        land bijeen 

 

- okt.  : een optreden in het 

dorpshuis Buinerveen met solo-

zang van ons          

           lid mevr. H. Sanders – 

Alberts, afgewisseld met het 

mandoline- 

            orkest ‘Tremolino’. 

 

De zangavond in december 

werd in Sinterklaassfeer gehou-

den. Ook voor het komend jaar 

zijn er al weer verschillende 

uitnodigingen binnen en heb-

ben we ons eerste optreden al 

weer achter de rug.  

 

U ziet Volkszang “Buinerveen” 

groeit en bloeit. Ik hoop dat u 

ook eens komt kijken hoe het 

op onze maandelijkse zang-

avonden gaat en dat u ook net 

als onze 10 nieuwe leden kunt 

zeggen: “Ik wist niet dat het er 

zo gezellig was”. Ik wil dan 

ook eindigen met een gedichtje 

en hoop dat we in 1996 ons 50 

– jarig jubileum kunnen vieren 

met tenminste 50 leden. 

 

Wat is het toch fijn 

Om volkszanger of zangeres te 

zijn 

We hebben weer een avond in 

‘De Wanne’ verzorgd 

En wat vonden de oudjes het 

fijn 

Ze zongen allemaal mee uit 

volle borst 

Met af en toe een gezellige 

avond er tussendoor 

Is Volkszang heel fijn hoor ? 

Trek de stoute schoenen eens aan 

En kom 1 keer in de maand eens 

bij de televisie vandaan 

Vooral mannen kunnen verster-

ken ons koor 

Toe mensen, doen hoor ! 

 

Volkszang nu 

Uit een gesprekje met de secreta-

ris, mevrouw Sanders, is me op-

gevallen dat het redelijk goed 

gaat met de zangvereniging. Ui-

teraard kan het allemaal nog be-

ter, met name het aantal leden 

baart haar zorgen. Op dit mo-

ment telt het koor 17 personen, 

waaronder helaas geen enkele 

man te vinden is. Mevrouw San-

ders zag het ledental graag groei-

en naar zo’n 25 man, en dan mo-

gen daar best een stuk of zes/acht 

mannen onder zitten. Ze nodigt 

dan ook belangstellenden uit om 

eens op een repetitieavond te ko-

men kijken en luisteren, en on-

derwijl ook nog iets opsnuiven 

van de goede en gezellige sfeer. 

Volkszang Buinerveen repeteert 

1x per maand, op de 1ste donder-

dag van de maand, van 19.30 tot 

21.30 uur in dorpshuis De Vier-

sprong. 

 

Op de vraag of je ervaring moet 

hebben met zingen, of dat je al 

een soort van amateur-carrière 

achter de rug moet hebben, daar-
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Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

November-december voordeel: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In deze periode  

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 12.50 p.p. 

Bij inlevering van deze advertentie 

€ 1.00 p.p. korting 

(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk) 

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=  

ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf 

op is het antwoord resoluut 

‘Nee’. Mevrouw Sanders zegt 

dat mensen die niet kunnen zin-

gen, of denken dat niet te kun-

nen, die worden muzikaal goed 

opgevangen en begeleid. Daar-

voor staat de deskundige dirigent 

min of meer garant, die helpt bij 

de verdere stemvorming en 

maakt de nieuwelingen pro-

bleemloos wegwijs in de liede-

renbundels. De dirigent, tevens 

voorzitter van de vereniging, me-

vrouw Geesje Hagenauw, is be-

reid veel tijd en energie te steken 

in nieuwe leden. Mevrouw San-

ders voegt daar aan toe: “Met een 

beetje goede wil kun je met een 

enthousiast lid een heel eind ko-

men. Bovendien je staat er nooit 

alleen voor, in een groep optre-

den is toch net even anders dan 

solo op het podium staan”. 

 

Mevrouw Sanders trad solo op, 

doet dat zo af en toe nog steeds. 

Dat gaat haar nog steeds goed af. 

Maar ook het besturen van 

Volkszang vindt ze nog steeds 

leuk, en daarbij doelt ze ook op 

de goede samenwerking met de 

voorzitter/dirigent en penning-

meester Rika Ratering. Bestuur 

en koor doen nog steeds mee met 

de jaarlijkse landelijk toogdag, 

dat is een landelijke bijeenkomst 

van gelijkgestemden, die én –

letterlijk- iets van zich laten ho-

ren, én zich verder in een saam-

horige sfeer laten verwennen met 

een goed diner of buffet. De 

toogdag dit jaar werd gehouden 

in Den Haag, die van 2003 was 

wat dichter bij huis: deels in 

Odoorn, deels in Emmen. En 

voor wat betreft 2004 mag zeker 

nog herinnerd worden aan de 

Culturele Avond (24 april 2004) 

in het dorpshuis, waarbij Volks-

zang, het Veenkoor, Tremolino 

en De Schaokel even lieten horen 

(en zien) wat zij in huis hadden, 

én ieder voor zich én in geza-

menlijkheid.  

 

Aan het komende programma 

wordt gewerkt, optredens in 

‘De Wanne’ en ‘Borgerhof’ 

worden voorbereid, voorts zal 

aan culturele activiteiten in De 

Viersprong worden meege-

werkt, en zeker te weten dat er 

weer gezongen (en gegeten !) 

zal worden op de toogdag 2005. 

Het jaar 2006 zal voor ’n deel in 

het teken staan van het 60 jarig 

bestaan van Volkszang Buiner-

veen. Maar . . . nieuwe leden 

hoeven zo lang niet te wachten, 

want wie vandaag nog mevrouw 

Sanders belt – 212767 – of me-

vrouw Ratering – 06-13188450 - 

kan zelfs nog dit jaar met het 

Sinterklaasfeest meedoen.  

Martin Snapper   
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                   GROTERE LEZERSKRING DORPSKRANT  

 Het huidige  

verspreidingsgebied 

 

Onze Dorpskrant Buinerveen 

reikt al vele jaren verder dan de 

kern Buinerveen alleen. Niet zo 

gek als je bedenkt dat op allerlei 

terreinen Nieuw-Buinen aan die 

kleine woonkern zit vastgeplakt. 

De 158 huizen en de daarin wo-

nende 408 Buinerveners zijn in-

gespeeld op goede samenwer-

king met de mensen uit het naast-

gelegen dorp. Denk maar eens 

aan de school (School75), de 

voetbalvereniging (V.V. Buiner-

veen), de schietvereniging (De 

Veenschutters), de gymnastiek-

club (NOAD) en verder andere 

grensoverschrijdende organisa-

ties als Vrouwen van NU, Volks-

zang Buinerveen, het Veenkoar, 

Tremolino, en dan niet te verge-

ten de samenkomsten in dorps-

huis De Viersprong voor kaarten, 

bingo, kerk, sjoelen, biljarten 

en wat er nog meer te 

‘ontmoeten’ valt. Voor zover ik 

weet is het oprichten van een 

dartclub nooit iets geworden, 

maar dat heeft de omvang van 

het cafébezoek en de afhaal van 

maaltijden geen geweld aan 

gedaan.  

 

Ik ben er niet bij geweest, maar 

ik veronderstel dat het allereer-

ste koppel beleidsmakers van 

de Dorpskrant daarop heeft in-

gespeeld. Simpel gezegd, de 

mensen van Buinerveen en 

Nieuw-Buinen tot aan ongeveer 

de Kerklaan doen het samen, 

doen het met elkaar, doen het 

vanuit een zekere gebiedsge-

bondenheid. En daarom werd al 

in het begin van de negentiger-

jaren besloten de Dorpskrant 

Buinerveen ook in de brieven-

bus te stoppen van alle bewo-

ners in Nieuw-Buinen tot aan de 

Drentsche Mondenweg. En om-

dat al heel snel bleek dat er ook 

van verderop nog belangstelling 

was voor de activiteiten in Bui-

nerveen, is besloten de Dorps-

krant óók –beperkt- tot aan de 

Kerklaan te bezorgen op voor-

waarde dat die bewoners lid wa-

ren/zijn van Plaatselijk Belang én 

Plaatselijk Belang de volledige 

kosten van die kranten voor haar 

rekening nam. 

Plaatselijk Belang nam en neemt 

die kosten voor haar rekening. 

 

Dorpskrant en Plaatselijk Be-

lang       

 

De vereniging Plaatselijk Belang 

Buinerveen/ Nieuw-Buinen (tot 

Kerklaan) beoogt de belangen 

van beide kernen in het werkge-

bied zo goed mogelijk te beharti-

gen. Als het om informatiever-

strekking gaat, dan zou deze be-

langenvereniging het liefst ook 

alle bewoners vanaf de Monden-

weg tot aan de Kerklaan van een 

gratis Dorpskrant voorzien. Maar 

daar is een dikke maar aan ver-

bonden: Plaatselijk Belang kan 

dat in financiële zin niet bolwer-

ken. De penningmeester heeft 

voorgerekend dat er nu al een 

(te) negatief verschil is tussen 

opbrengst uit contributie en uit-

gaven voor de dorpskrant.  

Zonder de dienstverlening ge-
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

 

Uw advertentie? 

 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

 

 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

 

 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

weld te willen aandoen en daar-

bij zolang mogelijk de lasten 

voor de leden laag te houden, is 

door het bestuur van Plaatselijk 

Belang besloten om een leden-

werving op touw te zetten. On-

langs is in het werkgebied bij alle 

huizen waarvan de bewoners nog 

geen lid waren van Plaatselijk 

Belang een infofolder met 

prijspuzzel in de bus gegaan én 

uiteraard met een inschrijfmoge-

lijkheid voor een lidmaatschap 

van de vereniging. Als een soort 

van ‘service van de zaak’ hebben 

de bestuursleden die formulieren 

weer bij die bewoners opgehaald. 

 

Van de bijna 450 rondgebrachte 

formulieren zijn er precies 239 

teruggekomen. Vooral om een 

kansje te maken op de prijs die 

beschikbaar is voor degene die –

na loting- blijkt bij de drie foto-

vragen de juiste antwoorden te 

hebben aangekruist. Even tussen 

haakjes (de antwoorden zijn als 

volgt: De alleenstaande woning 

werd ooit als zondagschool ge-

bruikt, de kazemat stond bij de 

Buinerstraat en de woning van 

Hartjes heeft ’n zadeldak). En 

hoeveel nieuwe leden heeft de 

actie opgeleverd ? Dat zijn er 

maar liefst 110 geworden, een 

positieve reactie van ongeveer 

25% van de uitgegeven infofol-

ders. Verdeeld naar de kern 

Buinerveen (A), Nieuw-Buinen 

west van de Mondenweg (B) en 

Nieuw-Buinen oost van de 

Mondenweg tot aan de Kerk-

laan (C): A – 27, B – 70 en C – 

13 leden erbij.  

 

Plaatselijk Belang mag zich 

ook wel ’n beetje prijswinnaar 

voelen, immers met een jaar-

lijkse contributie –nu- van € 

2,50 per lid per jaar, komt er op 

jaarbasis dan toch maar even 

plusminus € 275,- méér in de 

kas van de penningmeester. 

Voorlopig net genoeg om zo-

wel de oude leden als de nieu-

we leden aan de oostkant van 

de Mondenweg van De Dorps-

krant te blijven voorzien. Al die 

mensen mogen zich ook wel ’n 

beetje prijswinnaar noemen: 6x 

per jaar gratis een fraai buurt-

blad in de brievenbus. 

 

Zodra bekend is door wie de 

prijs van de puzzel is gewonnen, 

dan zal de gelukkige dat eerst 

vernemen. In de dorpskrant van 

december a.s. treft u een verslag 

aan van dat feestje.     

 Martin Snapper 
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Een klein stukje geschiedenis  

Internet en geschiedenis, eigen-

lijk geen combinatie, maar toch 

kun je via internet heel wat te 

weten komen over onder andere 

geschiedenis. 

 

De veenkoloniale dorpen van 

de gemeente Borger-Odoorn 

De veenkoloniale dorpen zijn 

ontstaan tussen de 17de en 19de 

eeuw na de ontginning van de 

hoogveengebieden ten oosten 

van de Hondsrug. 

De dorpen kunnen worden ver-

deeld in weg- en kanaalveenko-

loniën. De eerstgenoemde dorpen 

zijn ontstaan doordat inwoners 

van de esdorpen zich vestigden 

op de zandrug ten oosten van de 

Hunze. Op deze zandrug werd 

een eenvoudige weg aangelegd 

en vandaar werd begonnen met 

de ontginning van het veenmoe-

ras. De zogenaamde boekweit-

brandcultuur deed haar intrede. 

Boekweit werd verbouwd in de 

as van stukken veen die waren 

ontwaterd en in brand gestoken. 

Door een meer systematische 

ontginning van het veen zijn de 

kanaalveenkoloniën ontstaan. 

Met de stad Groningen werd een 

convenant gesloten over dit ge-

bied. De stad verplichtte zich tot 

het graven van zijkanalen van het 

Stadskanaal, waardoor in de 

veendorpen de bekende zuider- 

en noorderdiepen en in sommige 

dorpen ook dwarsdiepen ontston-

den. Deze kanalen maakten ver-

gaande ontwatering van de 

veenmoerassen mogelijk en 

ook de afvoer van het door dui-

zenden mensenhanden gewon-

nen turf werd mogelijk via deze 

kanalen. De veenarbeiders 

woonden meestal in eenvoudi-

ge plaggenhutten op het veen 

en vestigden zich later samen 

met landarbeiders en nering-

doenden tussen de beide die-

pen.  

 

Na de ontginning van het veen 

ontstonden aan de landzijde van 

de kanalen statige boerderijen. 

In veel dorpen zijn de diepen 

inmiddels grotendeels gedempt 

en vervangen door fietspaden 

en verbrede wegen. De veenko-

loniale dorpen worden geken-

merkt door een lange lintbebou-

wing die in de huidige tijd echter 

op veel plaatsen wordt onderbro-

ken door nieuwbouw verder van 

de kanalen 

 

Buinerveen 

 

Aantal inwoners: 412 (01-01-

2004) 

De wegveenkolonie Buinerveen 

is in feite een voortzetting in zui-

delijke richting van het randveen 

wegdorp Drouwenerveen. Het 

dorp is is ontstaan doordat onder-

meer enkele inwoners uit Buinen 

zich gingen vestigen op de zand-

rug ten oosten van de Hunze. 

Vandaar werd een begin gemaakt 

met de ontginning van de veen-

paketten. Dit gebeurde in het be-

gin op individuele basis. Rond 

1850 kende het dorp al meer be-

bouwing dan het noordelijk gele-

gen Drouwenerveen. Het dorp 

breidde zich tussen 1850 en 1940 

ook vrij sterk uit, met name als 

gevolg van de aanleg van het 

Zuiderdiep die in die periode in 

de richting van Buinen werd 

doorgetrokken. Hier ontstond de 

voor de veenkoloniën zo karakte-

ristieke lintbebouwing. Het ka-
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Evert Hoving 

  Bram van Buuren 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Geert en Tineke 

  Boekholt           

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

rakter van Buinerveen was min-

der agrarisch dan dat van Drou-

wenerveen. Met name langs het 

Zuiderdiep woonden veel arbei-

ders. 

 

Nieuw-Buinen 

 

Aantal inwoners: 4997 (01-01-

2004) 

Nieuw-Buinen heeft wat het 

ontstaan betreft gelijkenis met 

Drouwenermond: een kanalen-

stelsel met woningbouw langs 

de Monden. In 1824 werd de 

eerste turf via de Buinermond 

afgevoerd. De drukke verve-

ningsactiviteiten lokten koop-

lieden van elders naar het ge-

bied, waaronder Duitsers die 

glaswaren verkochten. Een van 

hen ontdekte dat de omstandig-

heden ideaal waren om een 

glasfabriek te vestigen. Er was 

voldoende brandstof en een ka-

nalenstelsel om de producten af 

te voeren. Zo ontstond in 1838 in 

Nieuw-Buinen de eerste glasfa-

briek, de fabriek van Thöne (later 

Bakker). Twee jaar later stichtte 

Meursing een fabriek. De glasin-

dustrie werd zeer belangrijk in 

Nieuw-Buinen. Het was rond het 

midden van de negentiende eeuw 

verreweg de omvangrijkste 

industrie in Drenthe. Tijdens de 

hoogtijdagen werkten 1500 men-

sen in deze industrietak. In 1967 

ging de laatste fabriek dicht.  

Evenals Drouwenermond is 

Nieuw-Buinen in de eerste plaats 

een belangrijk landbouwgebied. 

Er vestigden zich vooral veel 

boerenzoons uit Groningen. De 

dalgrond was en is uitstekend 

geschikt voor de aardappelteelt. 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. 

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

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

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

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 

De boeren stichtten hun eigen 

Coöperatieve aardappelmeelfa-

briek Hollandia. In 1971 werd de 

fabriek overgenomen door Ave-

be en korte tijd later werd de pro-

ductie stilgelegd. Inmiddels was 

in de jaren vijftig van de twintig-

ste eeuw gestart met de werving 

van nieuwe industrieën in Nieuw

-Buinen. In 1959 werd een 11 ha 

groot industrieterrein in gebruik 

genomen. Van de bedrijven die 

zich daar in de zestiger jaren ves-

tigden (o.a. een confectiefabriek) 

is alleen de aardewerkfabriek 

Goedewaagen overgebleven. Het 

Noorder- en Zuiderhoofddiep te 

Nieuw-Buinnen hebben een 

groot aantal jaren een belangrijke 

rol gespeeld bij de afvoer van 

turf en later de aan- en afvoer 

van landbouwproducten. Het as-

vervoer nam ook in dit gebied 

het vervoer over water over. 

Doordat de boeren de karakteris-

tieke draaibruggen vervingen 

door dammen werd verkeer over 

water onmogelijk. Het gevolg 

was vervuiling van het water en 

stankoverlast. Besloten werd 

daarom tot demping van een 

groot deel van de kanalen waar-

aan Nieuw-Buinen, maar ook de 

andere veenkoloniale dorpen hun 

bestaan te danken hebben. In het 

kader van groeiend cultuur histo-

risch besef wordt nu overwogen 

om en deel van de kanalen weer 

open te graven. 

Gevonden op de internet pagina 

van onze gemeente Borger -

Odoorn  

www.borger-odoorn.nl 
 

Bram van Buuren 


