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Playbackshow 23 september
weer succes

Je zult het maar moeten jureren.
Nou, ik gelukkig niet. Wat een
opgave zeg: Alle kinderen zien
er goed uit. Allemaal doen ze
hun best maar wie moet er nu
winnen? De jury had dan ook
pen en papier nodig om alle details op te schrijven.Zo waren er
opmerkingen over goed uitgezochte kleding, choreografie en
natuurlijk het belangrijkste: de
playback zelf. Elke moeder en
vader hoopt natuurlijk dat hun
zoon of dochter wat wint, maar
je moet reeel blijven. In elk van
de twee groepen waren drie prijzen te vergeven. Wat bij de
kleintjes betekende dat ze wel

alle drie in de prijzen vielen omdat er
helaas niet meer
kinderen in die
groep meededen. Bij
de kleintjes won
uiteidelijk Annemiek Vos met het
liedje Tinka Tijgerkind, tweede werd
Romy Lutjes en derde Dennis Vijfschaft. Voor de andere groep was het
iets moeilijker aangezien hier 15 acts
waren en ook maar
drie prijzen. Op drie
de Aristokatten: Wianne, Wendy en Astrid.
Op
twee
Anouk, gedaan door
Simone en de zaal
was het wel eens
met de jury want op 1 eindigde
Andre(Joey) Hazes en er werd
gelijk gevraagd of hij nog een
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keer ging zingen. Na de prijsuitreiking hebben beide winnaars
hun lied nog een keer gedaan.
Verder in deze krant ziet u ook
het verslag van de playbackshow
van 15 oktober.
Inge van Buuren
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
22 okt.
05 nov.
17 dec.

Bingo
Griezeltocht, bij
donkere maan
Kerstbingo

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

Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten die
de activiteiten commissie Buinerveen organiseert, mail dan
naar het volgende emailadres:
activiteitenbuinerveen@hotmail.com en vermeld
je naam, adres en telefoonnummer( tel. nr. is niet verplicht ).
geef dit ook door aan personen
die buiten het verspreidingsgebied van de dorpskrant wonen
en toch en band hebben met Buinerveen. Zo kunnen we iedereen
op de hoogte houden van alle
activiteiten.
de activiteiten commissie
buinerveen

DATUM VOLGENDE EDITIE
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorpskrant, in 2005 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten,
mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie
streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover
berichten we zo mogelijk bijtijds!
Nummer 6 december 2005
Inleveren voor woensdag 7 december
Verschijning: eind december

brammes@hetnet.nl

Programma jeugdwerk 2005
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet
helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet
worden maar hier komen ze vast.
19 okt.
Knutselmiddag opgeven voor 10 oktober
25 nov.
Disco
je kunt dan zelf snoep kopen
14 dec.
Knutsel
opgeven voor 5 december
18 jan.
Knutsel
opgeven voor 9 januari
18 feb.
carnaval
5 apr.
Knutsel
opgeven voo27 maart
17 mei
knutsel
opgeven voor 8 mei
5 jul.
Eindfeest
pgeven voor 26 juni
Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren

212604
212855
212944
211918

De tijden van de knutselmiddagen zijn voor groep
1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur
en voor groep 5 t/m 8 van
15.15 tot 16.45 uur.
De disco is voor groep 3 t/m 5
van 19.00 tot 20.15 uur en voor
groep 6 t/m 8 van 20.30 tot 21.45
uur.
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Terugblik op Rommelmarkt 2005 OBS 75
Op zaterdagochtend 24 september, al voor 8.00 uur waren er al
vele vrijwillige ouders druk
doende met het ophalen van de
rommelmarktspullen uit de
schuur van Haikens en daarna de
aanhangers, net als de ongeveer 4
kuubs container leeg te maken.
Ouders, leerkrachten hebben
s’ochtends heel wat werk verzet,
met het opbouwen en inrichten
van de stands, apparatuur enz. Er
waren zo ontzettend veel spullen
aangeleverd cq bij de straat gezet
(wat we vrijdags ervoor hebben
opgehaald) dat er geen tijd meer
was om alles uit te stallen.
De tijd begon te dringen, want
om 13.00 uur zou de markt beginnen. Maar rond 12.30 uur
moest er eerst nog met elkaar
gegeten worden. De eigengemaakte soep van Truida en bolletjes brood met vlees of kaas gingen er wel in.
Ondertussen stonden de 1e koopjesjagers al te wachten bij school
en er werden hun broodjes hamburgers aangeboden (allemaal

h a n del!!).
Omdat
de container
nog voor
ruim 1/3
vol stond
met spullen, die
niet meer
uitgestalt
konden
worden,
k w a m
iemand
op het lumineuze idee om daar
de mensen voor € 1, naar hartelust
in te laten neuzen. Deze actie
bracht nog 25 euro op!!
s’Ochtends leek het er nog op
dat het een bewolkt en miezerig
dagje zou worden, maar al voor
de middag brak de zon heerlijk
door. Steeds meer vrijwilligers
kwamen binnendruppelen en
meehelpen.
Iedereen wist

waarbij hij of zij moest staan. Er
was een mooi overzicht gemaakt.
Behalve rommelmarkt spullen,
waren er ook de Suikerspin
stand, de koffie/thee/fris stand,
Broodje hamburger verkoop
( overigens allemaal uitverkocht!!!), de lootjesbak, het spel
met de ballonnen bij Juf Mini
(leverde € 80 op) en natuurlijk
het Rad van Fortuin “waarbij
prachtige prijzen te winnen waren”.
Dit laatste werd (voor het eerst)
op een geestige en meesterlijk
wijze aan elkaar gepraat door
Lammert Grooten (erg goed gedaan!!!). Hij werd daarbij geassisteerd door een aantal leerlingen die de lootjes verkochten.
Toevallig had de peuterspeelzaal
net die dag ook iets georganiseerd, namelijk een sponsorloop,
op het achterste veld en dat was
natuurlijk ook gunstig voor de
verkoop.
De speelgoedstand heeft ook mede daardoor goede zaken gedaan,
veel peuters en peuterouders zijn
er voorbij gekomen. Er lag ook
zoveel moois zodat er flink in de
buidel is getast.
Rond 15.00 uur was het “Rad”
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ook leeggedraaid. Maar onze
speaker Lammert ( 1 doos knuffels voor € 1 !) kon toen ook
melden dat er bij Juf Anja, vuilniszakken te koop waren voor €
1 . Deze mocht men vullen met
alles van alles en nog wat. Nou,
die vuilniszakken waren zo uitverkocht!!!
Zo rond 15.15 uur zijn de buideltjes met geld naar binnen gebracht om te worden geteld en
begon men buiten met het opruimen en vooral het sorteren van
de goederen. Gelijk de verdeling
maken tussen glas, papier en ijzer en overig. Twee aanhangers
met oud ijzer brachten nog 40
euro op. Tafeltjes en stoeltjes
gingen via/via naar Roemenie.
De kleding zou worden overgedragen aan NOAD. Kunst is natuurlijk zo weinig mogelijk afvalkosten te hebben.
Het steigermateriaal wat s’morgens was gehaald (Dank voor het
lenen!!!) werd weer door de
mannen teruggebracht.
Al met al was het rond half 6, dat

er nog zo’n 20 vrijwilligers,
moe maar voldaan, bijeen waren op het schoolplein, om nog
even wat te drinken samen en
de dag af te sluiten.
Globaal kon toen ook worden
gemeld dat er rond de € 1650
was opgebracht, maar de afvalkosten en andere onkosten

moesten er nog af.
Al met al is de opbrengst € 1325
netto.
Hier zijn we als school en ouderraad heel content mee en het zal
vast weer goed besteed worden.
Marja van der Scheer

In gesprek met Sinterklaas
Bart,
ruim je rommel nou ‘ns op !
Direct na de zomervakantie horen we die opmerking regelmatig. Speelgoedketen Bart moet
wel uitverkoop houden, want in
oktober moeten vele schappen
leeg zijn voor ondermeer de
nieuwste snufjes, de mooiste
knuffels en voor technische wondertjes. In ieder geval moeten het
kassatrekkers worden, en mooi
meegenomen als de kinderen er
zich al zo tijdig mogelijk aan
vergapen.
De 5de december
komt langzaam
in

zicht, de stapels kleurrijke folders en reclameboekwerkjes
dirigeren ons onverbiddelijk
naar het verjaardagsfeestje van
de goede Sint. Alle aandacht
voor Sinterklaas leidde ertoe
om eens met het jarige feestvarken zelf te gaan praten. Een low
budget retourtje Madrid en jawel, we zitten met Sinterklaas
aan tafel.
Na een hartelijke begroeting en
een culinair onthaal, paella met
heel veel vis, is onze eerste
vraag of Sint al iets merkt van
voorbereidingen op diens verjaardag. Terwijl hij de vingers
van zijn rechterhand door de

zilverkleurige baard beweegt, en
hij daarmee blijk geeft diep na te
denken, zegt hij: “Ik heb uit Nederland al stapels uitnodigingen
gekregen van scholen, verenigingen, bedrijven, families en wat je
verder maar bedenken kunt, om
bezoekjes af te leggen. En in al
die brieven wordt mij duidelijk
gemaakt hoe belangrijk het is om
juist naar deze school of dit gezin
te komen. Ook enige druk op de
ketel is voelbaar als een voetbalvereniging schrijft dat ze vorig
jaar de Sint ook al hebben moeten missen door diens overvolle
agenda”. Sinterklaas kan er ook
wel om lachen, maar is tegelijkertijd een beetje bedroefd; Hij
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kan niet overal tegelijkertijd present zijn. Terwijl hij even de blik
naar boven richt en hij kennelijk
inspiratie opdoet uit het bewonderen van een hemelse plafondschildering, zegt hij met enige
zorg in z’n stem: ”Al die aankomsten in steden en dorpen, al
die ontmoetingen in havens,
dorpshuizen en verenigingskantines en daarnaast nog de wandelingen door winkelcentra, rijtoeren door wijken en vaartochten
door kanalen en singels, dát is ’n
geweldige puzzel. Mijn Pieten
Pjedro en Pradi zijn daar al weken mee bezig en ik vertrouw
erop dat ik op zoveel mogelijk
plaatsen zoveel mogelijk kinderen zal zien”. Dan blijft het even
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stil. Wij vragen niets. We zien
Sint’s witte wenkbrauwen naar
elkaar toe krullen. Hij vervolgt
het gesprek met een vraag:
“Kom ik aan in Scheveningen,
of Harlingen, of kiest Nederland toch voor Delfzijl ?” Aangezien wij de discussie over de
jaarlijkse aankomst –en de kosten ervan- maar al te goed kennen, omzeilen we de vraag een
beetje door te antwoorden dat
Delfzijl in elk geval wél in
beeld is.
Bart heeft zelfs z’n kamertje
opgeruimd
Bart is net 7 geworden, hij is
zogezegd de middelste van de 3

kinderen Smid. Zijn zus Lyra is
11, het jongere broertje Bas is 4.
In huize Smid wordt elk jaar heel
bewust naar de november- en
decembermaand toegeleefd. Wat
te denken van de voorbereiding
op Sint Maarten en het bij elkaar
sprokkelen van een gevarieerd en
toepasslijk repertoire. Ook de
verjaardag van Sinterklaas gaat
niet onopgemerkt voorbij, in het
gezin is het gebruikelijk om er
een verrassend avondje en een
pakkend ochtendje van te maken.
Kerst en Oud en Nieuw komen
meestal pas na 5 december nadrukkelijker in de aandacht.
Sinterklaas is ervan op de hoogte
dat Lyra, Bas en Bart alle Sintfolders en de speelgoedreclame
artikel voor artikel doornemen.
Ze bespreken dat ook met elkaar,
net zo als zij hun kansen bekijken om voor dit of dat cadeau in
aanmerking te komen. Zoals Lyra dat kan zeggen: “Je moet wel
weten wat je wilt en of je er sowieso wel iets mee doet”. Bas en
Bart voelen aan dat voor niets de
zon opgaat en dat zij er dus ook
iets aan moeten doen. In de aanloop naar Sinterklaas moet je wél
blijven wie je bent, maar net ’n
beetje meer je best doen kan tóch
beter uitpakken. Die 2 jongens
van Smid weten nu al dat het
dáár ook om gaat. En in al diens
jeugdige wijsheid weet kleine
Bart als geen ander dat daarom in
moeder’s en vader’s ogen zijn
kamertje een beetje toonbaar
moet zijn. Wie geen risico wil
lopen, die zorgt dat zijn kamertje
er opgeruimd uitziet. In ons gesprek met de Sint horen we diens
bevestiging: “Zo is dat !”
En grote Bart ?
Heel veel grote Barten (en Berta’s) zijn in deze periode met

Dorpskrant Buinerveen
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cadeautafel die in één klap de
slaapogen opent en kamerbreed
laat zien dat Sinterklaas welzeker jouw grote vriend is.

Sint’s verjaardag bezig. Kleinschalig als het alleen om de kinderen en/of kleinkinderen gaat;
Er worden plannen gemaakt om
naar de intocht van Sinterklaas te
gaan, tijdens het winkelen wordt
tactisch langs het begeerde speelgoed gelopen en bij goed of
kwaad wordt terecht of ten onrechte Sint of Pieterman van stal
gehaald. Natuurlijk praten de ouders over de mate waarin nog
echt wordt geloofd in de vrijgevige heiligman. In de meeste gezinnen is dat bepalend voor óf
pakjesavond óf die fantastische

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

Bij een iets grotere schaal, bijvoorbeeld de personeelsvereniging, de leiding van een school
of het bestuur van de gymnastiekclub, moet er heel wat geregeld worden. Moeten Sint en
Piet in hoogsteigen persoon bij
het feest aanwezig zijn ?, Mogen alle kinderen bij de goedgulle oude heilige hun verrassing komen afhalen ? Wat kan
er als huldebetoon aan de jarige zoal gezongen worden en
wie of wat begeleidt die
vocale hoogtepunten ? En dat
is nog lang niet alles, de verantwoordelijken zullen ook iets
moeten doen aan de keuze van
de geschenken, immers een 4
jarig meisje uit de kern van
Nieuw-Buinen kán een andere
belangstelling hebben dan een 7
jarige jongen die in een dunbevolkt buitengebied woont. Om
maar wat te noemen.
We vragen Sinterklaas nog naar
zijn mening over de grote mensen, zeg maar de ouders, de
volwassen dorpsgenoten en de
mannen en vrouwen die de kinderen scholen, opvoeden en
verder wegwijs maken in onze
wereld. Sint kijkt nog een keer
langdurig naar het plafond. De
artistieke en tot nadenken stem-

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

mende schilderingen brengen
Sint tot de volgende overpeinzing: ”In kinderen heb ik me nog
nooit vergist, in grote mensen
méér dan ik vroeger wist”. Pats,
die prikt er even stevig in. Daarom vragen we Sint toch maar
even om een toelichting op die
sombere visie op de volwassen
mens in Nederland. Dan antwoordt Sinterklaas min of meer
recht voor z’n raap: “Mijn Nederlandpieten zoals Ollando en
Denago brengen mij dagelijks
het nieuws uit de dagbladen, tijdschriften, radio, televisie, dorpskranten en nieuwsbrieven. En
daarin zitten heel veel vervelende
berichten over die zogenaamde
volwassenen, uiteenlopend van
(ernstig) misbruik van mensen,
middelen en organisaties tot
(kleinere) vergrijpen als stelen
bij de baas, onverzekerd autorijden en er zonder reden op los
slaan”.
Bart(je) kan rustig slapen
Bart van de opruiming kan zich
opgeruimd voelen, zijn schappen
zijn ruim gevuld met aantrekkelijke speeltjes en spelletjes.
Vooral de ‘hightech’ in de etalages en de vitrines zullen de harten van de jeugd doen kloppen,
wellicht gezien de prijs zijn die
jongeren daardoor wat meer afhankelijk van de ruimhartigheid
van gulle gever Sint danwel
diens Alias. En Bartje van onze
familie Smid zorgt er wel voor
dat er genoeg ruimte is voor
nieuwe aanwinsten. Met zijn uitspraken over zijn kamertje en
met ‘opgeruimd staat netjes’ probeert hij kleur in zijn plafond te
schilderen. Met een knipoog naar
Sint.
Martin Snapper
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Peuterspeelzaal
de MERASKABOUTERS

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

November-december:
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

Adres: Hoofdstraat 1
9524 PA Buinerveen
0599-212885
Aanmelden vanaf 1,5 jaar
Openingstijden: maandag t/m donderdag
8.45—11.15 uur

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
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Van het stichtingsbestuur
Stukje bij beetje wordt het
Dorpshuis steeds mooier.
Zo wordt er de laatste tijd gewerkt aan het opknappen van de
‘achterruimtes’ en de kelder.
De achterruimtes zijn de garage
en de zgn. Schminkruimte. Deze
laatste is inmiddels grotendeels
voorzien van een nieuwe
verflaag en fatsoenlijke vloerbedekking. Al eerder zijn een boiler
en aanrecht geplaatst waardoor
de ruimte uitermate geschikt is
geworden om mensen te schminken, je even te verfrissen etc. De
ernaast/half eronder gelegen kelder wordt binnenkort nog zo
goed mogelijk verder opgeknapt.

Met name de muren, die veel te
lijden hebben van vocht, zullen
(weer) onder handen worden
genomen.
Aan de andere kant van het gebouw is het invalidentoilet inmiddels voorzien van allerlei
attributen waardoor ook deze
ruimte voldoet aan de huidige
eisen. Een heel ander punt betreft de ontwikkelingen voor
Dorpshuizen in het kader van
Kern en Kader. De discussie
over wat er moet gebeuren met
de Dorpshuizen binnen de gemeente Borger-Odoorn lijkt
momenteel wat geluwd te zijn.
Zo heeft de Stichting Dorpshuizen Drenthe een bijeenkomst

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

over dit thema moeten afblazen
vanwege te weinig aanmeldingen
(slechts 2 dorpshuizen uit de gemeente, waarvan wij er 1 waren,
hadden zich aangemeld). Betekent dit dat de dorpshuizen zich
in slaap laten sussen en de klap
te zijner tijd des te harder aankomt ? Het lijkt er wel een beetje
op. Dorpshuis Buinerveen zal
echter steeds alert proberen te
blijven op alle ontwikkelingen.
Gelukkig hebben we een goede
relatie met de gemeente en dat
willen we ook graag zo houden.Noteert u alvast de datum
van de traditionele Nieuwjaarsreceptie Buinerveen in uw agenda:
7 januari 2006, van 17.00 tot
19.00 uur in de grote zaal van
Dorpshuis De Viersprong. Heeft
u ideeen voor een creatieve invulling van deze receptie meld
dit dan bij 1 van de bestuursleden.
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen,
Wim Bruil..

Uw verhaal ?

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

Hier had een leuke anekdote kunnen staan die u
graag met uw buurtgenoten had willen delen.
Schrijven in de Dorpskrant
is de moeite waard, vraag
het onze huidige schrijvers.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
willekeurige verhalen geschreven door een van onze lezers.
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden.
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Ingekomen stukken
Ingekomen stukken
Plan voor windmolenpark Nieuw
-Buinen Buinerveen is nog niet
van tafel. Het Enschedese bedrijf
Groenraedt wil, samen met 10
boeren, aan de rand van NieuwBuinen Buinerveen het eerste
windmolenpark van Drenthe realiseren. Tien turbines met een
ashoogte van 105 meter vergelijkbaar met de Eemshaven. Het
is de bedoeling dat de windmolens op het land komen van boeren die nog in de bebouwde kom
van Nieuw-Buinen zijn gevestigd en daar niet kunnen uitbreiden. De stroomopbrengst moet
hun verhuizing helpen financieren. Uiteraard stuit dit op verzet:
Direct nadat het plan vorig jaar
juni naar buiten werd gebracht
kwam er verzet op gang van omwonenden en van het Nationaal
Kritisch Platform Windenergie.

De lasten zijn dat de moderne,
100 tot 150 meter hoge windturbines en hun draaiende rotoren hun omgeving domineren
tot op 2 a 5 kilometer afstand.
Ze zijn zichtbaar tot op tientallen kilometers, en windturbines
verslechteren het woon- en
leefklimaat van mens en dier.
Beweging, schittering, slagschaduw, en blijvend rood
knipperlicht boven op de mast
(’s nachts) Windturbines kunnen schadelijke effecten hebben
op de gezondheid en het welbevinden van omwonenden. Ze
zijn nadelig voor de vogelstand,
waaronder beschermde en bedreigde soorten en veroorzaken
sterfte bij trekvogels. Er zijn
vele bijkomende kosten, zoals
waardevermindering van onroerend goed in de buurt van windturbines. Het aanbod van wind-

energie schommelt met de sterkte
van de wind, waardoor reservecapaciteit nodig is ter waarde van
75 tot 100% van de opbrengst.
Windenergie op grote schaal,
vormt een bedreiging voor de
betrouwbaarheid van de electriciteitsvoorziening, doordat het vermogen onbeheerst komt en gaat,
en plotselinge overprodukytie
niet kan worden opgeslagen.
Toch maakt de overheid plannen
voor duizenden magawatts aan
windturbines en besteed zij jaarlijks honderden miljoenen euro’s
gemeenschapsgeld aan subsidies
waarvan de electriciteitsbedrijven ruim profiteren. Zonder die
subsidies zou geen windturbine
meer worden gebouwd omdat
windenergie op eigen kracht niet
rendabel is.
Namens Werkgroep
de Malle Molens
Nieuw-Buinen / Buinerveen.

Dorpskrant Buinerveen
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KOLONIE BUINERVEEN
Via deze Dorskrant zal ik trachten u nog steeds
zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het
verloop van de verkoop van woningen voor het
nieuwbouwplan Buinerveen. Dinsdag 18 oktober heb ik gebeld met makelaardij Oosterom, er
is nog niets verkocht, en er zijn nog geen opties.
Wel kan gemeld worden dat er een ander plan
aangeboden gaat worden, hoe dit er uit zal zien
is nog onbekend. Geadviseerd werd om de kranten goed in de gaten te houden. Tot op heden
zijn er geen bijzonderheden te melden.
Bram van Buuren

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

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

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

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

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

Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.

Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden
Zij informeren u graag
over de mogelijkheden

Ook aan huis verkoop

Dorpskrant Buinerveen

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

Dit is een
opname van
het Dwarsdiep.
G e h e e l
rechts is het
2de
pand
van
Hotel
Dik. Dit was
het
enige
hotel
dat
Nieuw Buinen bezat.

Dit is een opname uit 1956 van de glasfabriek van Meursing.
Achter het houten bruggetje ligt nog een woonark.
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EN WAT IS DIT DAN?
Even het geheugen opfrissen
In de vorige editie heb ik u deelgenoot gemaakt van een snuffeltocht op de zolder van een onzer
dorpsgenoten. Met familie en
kennissen werd er gezocht naar
spulletjes voor de rommelmarkt
bij OBS75. Natuurlijk is er een
bijdrage geleverd aan die markt
van 24 september, maar enkele
kleinoden van betekenis werden
als waardevolle vondst in een
apart doosje opzij gezet. Daarbij
ook de twee dingetjes die door
Geert Hilbolling (redactielid
dorpskrant) zo treffend op de foto zijn gezet. De lezer van deze
dorpskrant mocht doorgeven aan
de redactie wat die twee ronde
buisjes met punt dan wel mochten voorstellen. En dat is gebeurd.

van de vorige eeuw- (noot:
rond 1825 dus) werd het oogsten van de aardappelknol een
heel probleem. Vaak was het
moeilijk om voldoende rooivolk te krijgen voor de korte en
spannende periode, dat de aardappelen uit de bodem moesten.
Ofschoon het rooien maar een
luttel aantal weken duurde, zijn
er in de jachtige, kille omstandigheden heel wat knieën ver-

sleten, en is er heel wat reumatiek in heel wat botten geslopen.
En heel wat handen zijn er krom
gaan staan, de nagels verminkt.
De uitvinding van de vier vingerdopjes –de duim deed niet meebood althans de nagels veel soelaas, en omstreeks de eeuwwisseling (noot: rond 1900 dus) waren
ze in de Veenkoloniën algemeen
in gebruik”.

De reacties
Er hebben 8 personen gereageerd. De meesten wisten feilloos aan te geven waarvoor die
dingen werden gebruikt, waarvan
’n enkeling weer erkende op het
spoor gezet te zijn door de opmerking ‘dat we het met elkaar
wel rooien’. Het zijn vingerdopjes die ter bescherming van de
nagels over alle vingers werd
geschoven en waarmee de aardappelen uit de grond naar boven
werden gehaald. Het materiaal is
metaal, beide handen werden zo
enigszins beschermd, de duim
deed niet mee. In het jubileumboek van Avebe 60 jaar uit 1979
staat op bladzijde 307 ook ’n
mooie foto van 4 vingerdopjes,
en daarnaast de volgende tekst:
“Nadat het rooien van aardappelen massale vormen begon aan te
nemen –al na het eerste kwart

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

Dorpskrant Buinerveen
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Overigens de bezitter
van de dopjes benoemt
de beschermdopjes als
volgt: eerdappelkrabberdoppies. Een leuke maar
wel foute reactie kregen
van een mijnheer, die
kennelijk vaak in Spanje
is geweest. Die zei dat
het resten waren van een
souvenir uit dat land, een
kap van een typisch
Spaanse watermolen. De
wieken zouden ontbreken.
Nog een curiositeit
We beloofden u om u
nog een keer te confronteren met een niet alledaags dingetje. Kijk goed
naar bijgaande foto, wéér
gemaakt door Geert Hilbolling, en laat de redactie weten
wat u erin ziet. Reacties graag
naar de redactie van deze dorps-

Oproep
Zoals velen wel weten is de
Dorpskrant een krant van ons
allemaal, ongeacht of je wel of
geen bijdrage levert. Door de
Dorpskrant te lezen, en de verhalen tot je te nemen blijf je op de
hoogte van wat er in een dorp als
Buinerveen, en Nieuw-Buinen
afspeelt. Je leest wat georganiseerd wordt, en hoe dit afloopt.
Wie gewonnen heeft en soms
wie de verliezers zijn. Al heb je
door het meedoen ook al een
beetje gewonnen. Om iedereen
op de hoogte te houden zijn vrijwilligers nodig, mensen die de
Dorpskrant een warm hart toedragen, en die bereid zijn om
door weer en wind deze krant te
bezorgen. Nu is het verspreidinggebied niet zo heel groot maar de

krant: Hoofdkade 4 te Buinerveen, of naar brammes@hetnet.nl , of bellen naar
Bram van Buuren, 0599-

211918. In de decembereditie
van De Dorpskrant komen we
erop terug.
Martin Snapper

kranten komen niet vanzelf bij
de mensen thuis. Als u denkt
wel wat tijd te kunnen spenderen aan een goede zaak als de
Dorpskrant, meldt u dan aan
om eens in de 2 maanden een
uurtje te fietsen en zo de Dorpskrant te bezorgen. U zult al

gauw merken dat uw conditie er
op vooruit gaat. Is dit niet het
geval bedenk dan dat u toch uw
steentje bijdraagt aan de nieuwsverspreiding in een klein gebied
waar iedereen op de hoogte wil
blijven van de activiteieten.
Bram van Buuren
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Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Zij informeren u graag
over de mogelijkheden
Ook logo’s kunnen ingevoegd, gescand of gemaakt
worden.

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

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

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
Voetbalnieuws V.V. Buinerveen
OPROEP
We zijn al enige tijd op zoek naar een leider en grensrechter voor het 1e elftal.
Inmiddels zijn diverse kandidaten voor deze functies benaderd, maar tot op heden heeft er nog niemand
toegezegd. Langs deze weg doen wij nogmaals dringend een oproep aan iedereen die interesse heeft in één
van beide functies.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met 1 van onze bestuursleden.
Het Bestuur.

Voor het actuele nieuws
http://www.buinerveen.nl.nu

Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie
48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Er doen 26 damesteams en 22 herenteams aan deze kompetitie mee. Het zijn de volgende teams.
Dames A

Dames B

Dames C

Heren A

Heren B

Heren C

Action 1

GNMO

Action 2

Buinen

1e Exloërmond JVC

Buinen

Lange End

Action 3

De Splitting

Deko

Mussel 2

Deko 1

MSK

Deko 2

De Vijver

Lange End 1

Salto 2

Hands Up

Netwerk 1

DJB

Hofstra Hulshof Lange End 2

Seta

Odoorn

Onder Ons

Mussel

Salto 1

Mussel 1

Tonegido

Tonegido 1

Seta

Netwerk 2

Tyfoon 1

NOAD

VCA

TSV 2

SV Dynamika

VCA 3

VCO72

TSV

-

VCA 1

TSV 1

VOMOS

VKM

Tyfoon 2

-

VCVR

VCA 2

-

Zoals U ziet doet Noad hier ook weer aan mee. Doordat Noad vorig jaar in de middenmoot is geëindigd
spelen ze dit seizoen ook weer in de B-poule.
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Vervolg Volleybalnieuws
Het begin van de kompetitie is voor Noad slecht begonnen door alle sets nog te verliezen.
Uitslagen:
19-9-2005
Mussel 1 – NOAD
3 – 0 setstanden 25 – 16 25 – 10 25 – 22
3-10-2005
DEKO – NOAD
3 – 0 setstanden 25 – 17 25 – 22 19 – 16

Standen per 3-10-2005 competitie 2005 / 2006

Team

Wedstrijden

Punten voor

Punten tegen

1e Exloermond

2

4

2

Tyfoon 2

2

4

2

Mussel 1

2

5

1

Lange End 1

2

3

3

DEKO

2

5

1

TSV

2

2

4

Lange End 2

2

1

5

NOAD

2

0

6

Voor actuele gegevens zie de website:

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

Dorpskrant Buinerveen
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Schaatsnieuws van de vereniging
Vanaf half september tot half oktober komen wij weer rond met de leden– en donateurskaarten.
Kaarten voor leden
Gezinskaarten
€ 7.50
Leden ouder dan 16 jaar
€ 5.00
Kaarten voor donateurs
Gezinskaart
€ 5.00
Alleenstaanden
€ 2.50
Personen die in het boekjaar eerst geen lidmaatschap of donateurskaart willen,
en in de winter periode wel, betalen dan € 5.00 extra.
Wij proberen om op een zo’n redelijk mogelijk tijdstip bij u langs te komen. Mocht u merken dat we bij u
aan de deur zijn geweest en u niet thuis was dan komen wij nog een tweede keer langs.
Mocht u dan niet thuis zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de schaatsvereniging:
E. Grelling Tel 212542
De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 25 november 2005 in het ijsgebouwtje, aanvang 20.00 uur.
De agenda wordt voor de vergadering uitgedeeld.
Met vriendelijke groet
De Schaatsvereniging.
Bekendmaking IJsvereniging Exloeermonden
Alle leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart van dit jaar gedurende een aantal dagen vrij
schaatsen in de Smelt in Assen. De data zijn:
22 oktober
van 17.00 uur tot 19.00 uur
30 december
van 17.00 uur tot 19.00 uur
Dorpentocht
4 maart
van 17.00 uur tot 19.00 uur.

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

Het bestuur van de schaatsvereniging Buinerveen heeft voor het jaar
2005 de volgende viswedstrijden vastgelegd in de ijsbaan te Buinerveen.
We gaan verder op:
24 september
middagwedstrrijd

van 13.00-16.00 uur.

Inschrijven kan een half uur voor de wedstrijd in de kantine van de
ijsbaan.
Inleg volwassenen
€ 2.25
Kinderen t/m 12 jaar
€ 1,=
Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender
Alvast een goede vangst toegewenst.
G. Boekholt
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S.V. De Veenschutters
Schietnieuws uit Buinerveen
Algemene gegevens
Het lidmaatschap voor geheel 2005 bedraagt:
De wedstrijdkosten, inclusief kaarten en kogeltjes:
Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:
Restitutie van contributie is niet mogelijk.

€ 15,--.
€ 10,--.
€ 0,15.

Regels


Een ieder schiet op eigen risico

Géén alcohol voor het schieten.

Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen

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

Nooit een wapen op iemand richten.

Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen.

Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen.

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Playbackshow 2005 15 oktober 2005
voortgezet onderwijs en volwassenen
Georganiseerd door jeugdwerk
De avond begon vroeg. Het eerste publiek stond om half 8 voor
de deur, terwijl die om 8 uur pas
open ging. Toen de deur eenmaal
open was, stroomden de mensen
naar binnen ( tip: de volgende
keer met een slaapzak voor de
deur liggen) Eindelijk verscheen
de ene helft van het presentatieduo, Inge van Buuren en Hanneke Lutjes, voor het gordijn. De
avond begon heftig toen Henk de
Roo, onze geluidsman de heavy
muziek van Alian and Farm
(Sander) deed aanzwengen. Gevolgd door Echte Noordelingen
(Eline, Lisanne en Ilse). De drie
noordelijke provincies kunnen
toch echt wel samenwerken. Na
het derde optreden van Mel C en
Left Eye was men nooit hetzelf-

de (Never be the same again,
Fenke en Jessica). Linda, Roos
en Jessica kwamen daardoor
echt in ,,Ademnood’’. Marleen
hield zich goed staande tussen
de rondborstige Sander en Job.
Daarna gingen we echt de grens
even over met twee Franstalige
Belgische studenten. Of Martine of Valentine de echte ,,Lolita’’ was, dat mocht het
publiek zelf uitmaken. De jury
vond het wel de tweede prijs
waard! Nikki, Amber Manon
en Cynthia waren echte Natuurtalenten. Om een uur voor aanvang moeten invallen, is dat
toch wel een ,,KUS’’ waard.
Wat er toen is gebeurd
(,,Watskebeurt?”) weten we
niet, maar de stoere jeugd van

tegenwoordig (Merijn, Mariët en
Rianne) sleepten de derde prijs in
de wacht, en wisten het wel!
Daarna drukten we op de knop
(,,Push the button”) van de Sugababes. De dames Dixie Jolien en
Marlieke behaalden met hun veel
synchrone act de eerste prijs. Het
laatse optreden voor de pauze
was voor Marco Borsato en Ali
B (Bjorn en Kenneth) met ,,Wat
zou je doen?” Nou, we dachten
iets te drinken halen. Want van
zoveel geweldige artiesten krijg
je geweldige dorst. Na de pauze
werden
de
optredens ,,volwassenen’’ Ahum…
We keken achter de ,,Hazel Eyes’’ van Henrike. Die de spits
daarmee mocht afbijten. Dat
meisjes plezier hebben (Girls just
want to have fun) zagen
we aan het hoge petticoat
allure van Cindy Lauper
(Janine). Een eerste prijs
waard, meisje!!
Dat een vader en zoon
ook brothers kunnen
zijn. Zagen we aan Tim
en Lionel. Sweet home
Chicago brachten ons
niet in een blues stemming. Het maakte ons
erg vrolijk: derde prijs.
De originaliteitprijs ging
naar Guns’n roses. Mannen met borsten, daar
zijn we wel aan gewend.
Vrouwen met ballen is
een ander verhaal. Sylvia, Sandra , Merze en
Janita hebben voor gesprekstof
gezorgd
(vooral bij de mannen in
de zaal) Alleen al de kleding van mama’s en pap-
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pa’s waren al een tweede prijs
waard. Waar haal je het vandaan???? Zelfs in onze stoutste
California dreams hadden we het
niet kunnen bedenken. Hoedje af
voor Hans, Janny, Arie en Marja.
Het was moeilijk om met beide
benen op de grond te blijven
staan, toen de haren van Arenda
wild in het rond zwiepten. Haar
optreden als Within Temptation
was het teken de hekken te sluiten. Toen brak voor de jury een
moeilijke tijd aan. Maar zoals
altijd zijn ze eruit gekomen. Jullie hebben al kunnen lezen wat
de uitslag was. Petje af voor de
jury, Annie, Marion en Ingrid.
Wij zouden niet graag in hun
schoenen willen staan. Het niveau van de artiesten was dit jaar
erg hoog. Ze hebben ons een
schitterende avond bezorgd. Ge-

lukkig was het nog
niet helemaal voorbij want de nummers één en de
winnaars van de
originaliteitprijs
gingen nog één
keer hun nummer
ten gehore brengen. Helaas moest
daarna Inge van
Buuren de avond
besluiten. Ze wenste ons allen wel
thuis. Al met al een
zeer
geslaagde
avond. Met een
gevarieerd programma. Met
artiesten uit binnen en buitenland. En dat voor maar € 1,50.
En het programma boekje was
nog wel gratis. U heeft nu allen
de tijd om het volgend jaar nog

beter te maken. Wij laten ons
graag verrassen.
Inge Brouwer en Els de Roo
Namens het jeugdwerk

Bomen over bomen (deel 4)
Begin oktober hebben we een
wandeling gemaakt in het bosgebiedje nabij de woning van Heleen en Rolf Dijkstra. Even afgezien van het stukje terrein waarop kennelijk geen enkele boom
of struik tot wasdom kan (of wil)
komen, heeft Rolf mij overtuigd
van natuurwaarden die je zo vanaf de weg niet ziet. Ook spraken
we over de eigendom van de

grond en het daarop betrekking
hebbende gebruikscontract.
Ook de wat verdere toekomst
van die bijna 2 hectaren laten
Heleen en Rolf niet onberoerd.
De natuurwaarden worden het
best aangeduid met de gretige
aftrek van de brandnetels die
over het hele terrein tussen de
circa 500 populieren welig
groeien. Het onbespoten groen
wordt zeer geregeld opgehaald
om er culinaire hoogstandjes
van te maken: brandnetelsoep
en verwerkt tot groene gebonden groente zoals je spinazie,
groenlof en andijvie op tafel
zet. Liefhebbers van brandnetelkaas lopen een goeie kans
dat de groene smaakmaker bij
‘de poort van Buinerveen’ is
geoogst. En in de periode dat
de kuikens onder de kloek van-

daan komen, of via de broedmachine het levenslicht zien, die
krijgen het vitamine- en mineraalrijke snoepgoed voor ’n gezonde opbouw van het hoenderof hanenlijf. Kleindierenliefheb-
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bers weten maar al te goed waar
ze dan frisse en onbespoten netel
kunnen halen.
Als Rolf en ik ons door de struiken wringen, genieten we van het
fluiten van tal van verschillende
vogels, praten we over het leger
van de vos en de schuilplaats van
enkele reeën. De omstandigheid
dat jagers als buizerd en sperwer
vaste gasten zijn van dit Diekenbosje (ik verklap hiermee ’n
naam die alleen bekend is bij
‘naasten’ van de Dijkstra’s),

COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram van Buuren
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Bram Riensema
Jos Driessen
Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232
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geeft aan dat het een veilig en
rustig verblijf- en broedgebied
moet zijn. De verscheidenheid
aan vogels wijst op een rijke
fauna aan insecten, kevers en
torren, een stukje graspol omleggen levert in een blik zo’n
tiental emelten op; Kostje voor
kraaien, spreeuwen en eksters.
De juridische status van dit bomengebied. Met ‘buurman’s
grond is maar één keer te koop’
vertellen Heleen en Rolf dat zij
na ongeveer 10 jaar wonen in
hun huidige woning, de kans
kregen om de aan hun perceel
grenzende grond mét bomen te
kopen. De eigenaar van toen, ‘n
agrarisch ondernemer uit Brabant (is niks mis mee, hoor !)
wil de lap grond van de hand
doen en de overeenkomst met
het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) rechtens vol overdragen.
Tja, en op zo’n moment zul je
net zien dat je zoveel grijpstuivers niet in de achterzak hebt
zitten. Niettemin hebben de
Dijkstra’s na wachten, praten,
plussen en minnen kans gezien
om het “tippie” (ander woord
voor onland, apenland) toch te
kopen. Uiteraard inclusief de
lusten, lasten en afspraken die
verbonden zijn aan de overeenkomst met LNV.
Als we verder praten over de
toekomst van deze groene entree van Buinerveen, dan vertelt
Rolf over 2008, het jaar waarin
contractueel de bomen worden
gerooid. Voor zover hij weet,
gaan de bomen naar een houtverwerkende industrie – lucifers ?- en het terrein wordt
egaal en schoon opgeleverd.
Daarna is het aan de eigenaren,
Heleen en Rolf dus, om er een
andere invulling aan te geven.
Daarover bestaan nog geen af-

geronde ideeën; Ze kunnen zich
wel indenken dat bij een volkomen ander gebruik van die bijna
2 hectare je niet iedere buur en
Buinervener blij kunt maken. Dat
met een knipoog naar de critici
op de teksten en de schrijver van
de boom die hier is/wordt opgezet. De kunst van het relativeren
staat bij de Dijkstra’s hoog in het
vaandel, dat blijkt zo.
Tussen kunst en kitsch zit ook ’n
wereld van verschil, tussen de
geopperde suggesties over ‘wat
na 2008 ?’ zit zeker zoveel speling. Onder het genot van een
paar lekkere bekers vers gezette
koffie hoesten we zomaar wat
op. Haalbaar of niet, gewenst of
onwenselijk, mooi, leuk, rendabel of allemaal van het tegenovergestelde, wat te denken van
een opslagloods voor gevaarlijke
stoffen (banden, vuurwerk, bestrijdingsmiddelen), of een testbaan voor squads, tractoren en
racemotoren, of een woonbestemming met allure, of een
ruimte voor hermeandering van
het Achterste Diep, of een buitenplaats voor wilde circusdieren
(leeuwen, tijgers, poema’s), of
tippelzone, of (erkende NPP) naturistenpleisterplaats.
In tijd hebben we nog even te
gaan, maar ook ‘de tijd gaat snel’, voor wie nog constructieve gedachten heeft over het Diekenbosje na 2008, die moet geen
kans laten liggen om het aan Heleen en/of Rolf door te geven.
Best kans dat we daar dan in
‘Bomen over bomen, deel 5’ op
terug komen. Dat moet wéér een
leuk en ontspannen gesprek opleveren met deze Dijkstra’s, voor
wie gastvrijheid kenmerkend is.
Martin Snapper

Pagina 24
Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

Dorpskrant Buinerveen

Beste mensen,
Dachten jullie nou echt dat ik
met pensioen was?
Nou, nee hoor, verkopen van de
praktijk fysiotherapie wil alleen
maar zeggen: “De verkoop van
het pand Zuiderdiep 167”. Het
fysiotherapeutisch “geknees”
gaat gewoon door en wel in het
oude Groene-kruis gebouw.
Ook de fysiotherapie heeft last
van de slechte economische tijd
en moet de broekriem een
gaatje vaster trekken. Vandaar.
Het oude groene kruisgebouw
Prins Bernardlaan 25 was, naast

prive bewoning al ingericht voor
de podologie, met wat aanpassingen en goed plannen kan het allemaal onder een dak.
En de steunzolen, en de fysiotherapie en de elastische kousen op
een adres.
’t Ging fantastisch op het Zuiderdiep, maar hier gaat het werk gewoon door.
U bent van harte welkom, ook
hier.
Het telefoonnummer blijft
234500 en de behandelingen zijn
hetzelfde. Misschien tot ziens.
Hanny Oele
Fysiotherapeut.

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

***ORIFLAME***

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

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

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

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

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

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

Consulten volgens afspraak.
Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur.

