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Het paasvuur van 2009 kan de 

boeken ingaan als zeer geslaagd 

evenement. Waar vorig jaar nog 

regen, wind en zelfs sneeuw al 

bij de voorbereidingen gigantisch 

veel roet in het eten gooiden, dit 

jaar was diezelfde weergod de 

organisatie goed gezind. Alle 

aanvoer is droog in de bult geko-

men en ook tussen de aanvoer-

weekenden door is geen noe-

menswaardige regen in de bult 

gevallen. Wat een geluk. En sa-

men met het feit dat Pasen in 

2009 naar verhouding laat viel, 

op 12 en 13 april, kan zonder 

dralen geconcludeerd worden dat 

het weer een geslaagd festijn is 

geweest. 

In de vorige Dorpskrant is de op-

roep geplaatst voor de aanvoer 

van materiaal. Dit jaar alleen de 

2 zaterdagen voor Pasen en dan 

ook nog eens met de vermelding 

dat grote tractoren met kiepers 

Paasvuur 2009 
niet gewenst waren. Bij slechte 

weersomstandigheden zetten 

die mede de hele boel op de 

kop. Plus dat door die hoge kie-

perwanden niet gezien kan wor-

den wat de inhoud is. De fami-

lie Timmermans is nu zelf in 

het gelukkige bezit van rijpla-

ten en deze zijn eigenlijk alleen 

de eerste aanvoerzaterdag nodig 

geweest. Op deze dag zijn er 

133 auto’s met aanhangers ge-

weest en deze hebben mooi ma-

teriaal gebracht. Ook naar de 

oproep om gerooide bomen en 

struiken zonder kluit en wortels 

aan te leveren is goed geluis-

terd. Omdat er van enkele boe-

ren toch het verzoek kwam of 

er niet alsjeblieft ook met trek-

ker en kieper materiaal ge-

bracht kon worden is onder 

voorbehoud van goed weer be-

loofd dat men daar dan eventu-

eel de Goede Vrijdag nog voor 

open zou. Dit werd vervolgens 

ook op de hekken aangeplakt. 

Op die vrijdag zijn er dan toch 

nog 20 trekkers en uiteindelijk 

ook nog 21 auto’s geweest. En 

nu bleek helaas weer dat het 

dus toch nodig is een restrictie 

in te voeren door kiepers te 

weigeren. Was het bij 1 aan-

voerder nog per ongeluk dat die 

vergeten was zijn valbreker uit 

de kieper te halen en deze werd 

dus mee gestort (een hoop rub-

ber en wat staal, gelukkig tijdig 

opgemerkt zodat deze persoon 

zijn valbreker terug kon krij-

gen) een andere aanvoerder 

meende toch ongemerkt wat 

planken en palen mee te kun-

nen storten. Gelukkig werd dit 

gezien en zijn ze onverrichter 

zake weer opgeladen. Het is 

helaas wel heel erg jammer dat 

sommige personen nog steeds 

menen om de aanvoer op deze 

manier te moeten verzieken. Mo-

gelijk wordt nu echt besloten om 

ook om die reden volgend jaar 

kiepers volledig te weren en al-

leen te bekijken of aanvoer met 

trekkers en platte landbouwwa-

gens nog wel mogelijk te maken 

(Vervolg op pagina 4) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mede-

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redac-

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

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer 3   inleveren voor  3 juni 2009 

Nummer 4   inleveren voor  12 augustus 2009 

Nummer 5   inleveren voor  7 oktober 2009 

Nummer 6   inleveren voor  2 december 2009 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Jeugdwerk  
Hierbij het programma van het schooljaar 2008-2009  

 

 24 april       Karaoke avond  groep 3 t/m 8 19.00-21.00  

      Opgeven voor 20 april 

13 mei        Knutselen   Opgeven voor 4 mei 

  Groep 1 t/m 3: 13.30 – 15.00 

  Groep 4 t/m 8: 15.15 – 16.45 

  Kosten 1.50 Inclusief drinken en iets lekkers 

10 juni            Eindfeest 

 Opgeven voor 1 juni 

 

Voor vragen:  

 

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lubbers   

Annemarie Egas 332850 

Henny Gelijk  212860 

Janet Smid  212435 

Marianne Zwiers 

Heleen Bavelaar  

Internetsite Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

Over clubs, verenigingen 

en actueel nieuws. Via de 

site is ook de Dorpskrant 

digitaal te bekijken. Foto’s 

gemaakt bij diverse evene-

menten zijn hier te down-

loaden. 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
23 mei Bingoavond 

27 mei  Vrouwencafe 

6/7 jun Feestweekend  

 (met als thema Tirol) 

05 sep Bingoavond 

17 okt Bingoavond 

14 nov Spokentocht  

 (let op want vol=vol) 
12 dec Kerstbingo 

 

 Ideeën zijn altijd welkom.  

Aarzel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menso Bos  06 55154420 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze  0652586608 

Kobus Uchtman  212420 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

 

Gezocht: 
Nieuwe bestuursleden die na 

het feestweekend de ac-

tiviteitencommisie willen ver-

sterken. 

BIBLIOBUSTIJDEN              

BUINERVEEN  Vrijdag 

OBS 75     8.55 - 10.05 uur    CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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De gezamelijke sportvereniging organiseert op  

HEMELVAARTSDAG  21 MEI  

weer een  

FIETSTOCHT 
  

De tocht zal weer een verrassing worden.  

Waar deze naar toe gaat weet nog niemand, op 1 persoon na.  

Ook zullen de vragen en opdrachten niet ontbreken. 

En zullen er aan het einde van de middag waar men wel om 17.00 uur 

binnen moet zijn, weer de nodige antwoorden voor de simpele vragen 

voor opschudding zorgen. 

En de prijzen zullen met hand en tand worden verdedigd. 

 

Inschrijven en vertrek vanaf  

13.00 uur in het Dorpshuis.    

 
Zoals velen weten is een zeer grote opkomst gewenst om er in  

December een nog groter feest van te maken als het afgelopen jaar.    

Dus beste mensen pak de fiets en doe eens een keer mee. 

Graag tot 21 mei 

De Sportvereniging 

 
 

Noteer de datum alvast in uw agenda 

 

 
 

Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen 

Nadere info volgt 

 

BALLONNEN WEDSTRIJD 

SPELWEEK 2008 

De ballonnen hebben ook deze 

keer een hele afstand afgelegd, 

we hebben veel kaartjes terug 

gekregen: in totaal 9 kaartjes!  

Bij Kendra de Vries haar kaart-

je zat een briefje welke zij van 

ons heeft ontvangen.  

De 1e prijs is voor: 

GERJAN EEFTING 

De 2e prijs is voor: 

DYLAN VAN VEENEN 

De 3e prijs is voor : 

NIENKE BREEUWER 

Zij hebben alle drie een ca-

deaubon van TOP-1-TOYS 

ontvangen. 

 

Groetjes en tot 

volgende  

Spelweek. 

Het bestuur. 
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hoger en beter brandbaar dan tij-

dens vorige edities.  

Ook dit jaar was er de mogelijk-

heid voor de basisschooljeugd 

om te starten bij het Dorpshuis 

met brandende fakkels om ver-

volgens gezamenlijk naar het 

paasvuur te lopen. Halverwege 

de Zuiderstraat was er al sprake 

van een heuse optocht. De firma 

Timmermans reed voorop en 

daarachter een hele stoet kinde-

ren met brandende fakkels, bege-

leid door fietsers, wandelaars en 

daarachter nog een hele stroom 

auto’s. Je vraagt je soms af, waar 

komen ze allemaal vandaan. Te-

gen 20.00 uur was de stoet flink 

aangegroeid en stonden de auto’s 

al ter hoogte van Zuiderstraat 22 

geparkeerd. De kinderen waren 

toen al bij de bult en binnen een 

paar seconden was de bult aange-

stoken en spoot het vuur de 

hoogte in. Wat een vuurkracht en 

wat een warmte was het gevolg. 

Staand op de 2/3e Weg Zuid was 

de warmte goed te voelen. De 

bult stond in korte tijd schitte-

rend in lichte laaie. De sfeer on-

der de mensen zat er goed in. Het 

drama van verleden jaar – niet in 

de hens te krijgen en steenkoud 

weer – was snel vergeten. Ook 

is. Daar past toch meer op dan op 

een aanhanger, en op een platte 

wagen is de doorzichtigheid 

stukken beter als in een gesloten 

kieper. Maar daarover ongetwij-

feld meer als er een volgend 

paasvuur komt. 

Op de laatste aanvoerdag, de za-

terdag voor Pasen zijn er toch 

nog weer 101 auto’s geweest met 

aanvoer. Hieronder valt overi-

gens ook de mini-tractor van de 

heer Windt, die elk jaar de gele-

genheid aangrijpt om met ge-

snoeid groen van camping De 

Paardetange een aandeel te kun-

nen leveren in het paasvuur.  

Het is bijzonder dat elk jaar toch 

weer zoveel groen gerooid wordt 

zodat er weer zo veel aangevoerd 

kan worden. Je zou toch denken 

dat er geen tuin meer is waar nog 

rommel in staat. Maar niets is 

minder waar en er zijn dan totaal 

dus nog 255 auto’s gelost en 20 

tractoren. 

Paasvuur 2009 stond ook weer in 

het teken van service. Het kraan-

tje van de familie Hoving stond 

weer paraat naast de bult en elke 

aanhanger werd weer keurig ge-

lost. Tevens was er een achteruit-

rij-service in de persoon van Eg-

bert Grelling. Voor een ieder die 

moeite had om een aanhanger 

(Vervolg van pagina 1) achteruit te sturen sprong Eg-

bert achter het stuur en draaide 

de aanhanger achteruit keurig 

naast de kraan aan de bult. Ook 

dit jaar werd de bult weer opge-

zet door een mobiele kraan. 

Groot voordeel hiervan is dat je 

de hoogte in kunt. Een bijko-

mend voordeel van het niet 

aanvoeren met trekkers was wel 

dat er niet plat rondom de bult 

gestort werd, waardoor deze 

hoger en smaller opgezet kon 

worden. Dit was dan ook goed 

te zien dit jaar. De totale aan-

voer van materiaal was mis-

schien minder dan andere jaren, 

de bult was echter luchtiger, 
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dit jaar was de vrijwillige stor-

tingsbijdrage gebruikt voor de 

aanschaf van versnaperingen. 

Voor alle kinderen was er een 

pakje drinken en bij vertrek een 

zakje met sinaasappel, wat noten 

en diverse chocolade eieren. De-

ze actie begint al een hele traditie 

te worden en wordt mede moge-

lijk gemaakt door alle vrijwilli-

gers maar niet in de laatste plaats 

ook door u door uw vrijwillige 

gift bij het storten van materiaal. 

Voor de liefhebbers kon er in de 

tent op de hoek van het terrein 

een drankje gehaald worden en 

werd er nog rond gegaan met 

kaas, worst en chocolade eie-

ren. De vrijwillige gift is weer 

goed besteed.  

Na ongeveer een klein uur be-

gonnen de eerste mensen weer 

huiswaarts te keren. Soms nog 

wat onwennig want leek op de 

heenweg het stallen van een 

fiets nog iets heel eenvoudigs, 

bij vertrek lijkt alles anders en 

wat is dan logischer door direct 

het ergste te denken: ‘Mijn fiets 

is gestolen…’ Gelukkig kon de 

heer Habing na nog even wat 

verder rond te kijken conclude-

ren dat zijn fiets er echt nog wel 

stond, maar wel 10 meter verder 

en niet daar waar verwacht. Maar 

hopelijk was dat het enige 

‘incident’ die avond en waren er 

verder geen bijzonderheden. De 

organisatie heeft ’s nachts om 

half vier ‘het licht uitgedaan’, 

terugkijkend op een geslaagd fes-

tijn.  

Iedereen die bijgedragen heeft, 

zowel tijdens de voorbereidin-

gen, de aanvoerdagen als de 

avond zelf wordt dan ook heel 

erg hartelijk bedankt voor zijn 

vrijwillige bijdrage. Het is fan-

tastisch dat zo iets geweldigs in 

een klein dorp als Buinerveen 

toch al weer enkele jaren gereali-

seerd wordt. Complimenten aan 

de organisatie! 

Marjan Poelman 
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Buinerveen gaat weer uit zijn voegen scheuren! 
Progamma feestweekend met als thema Tirol. 
Zaterdagmiddag 06-06-2009 van 14:00-17:00 uur 

-Paal vechten 

-Wie zaagt het dunste stukje stam met een 

hele lange zaag         

-Bier Pul schuiven                                                                               

-Het Blokkenspel 

-Schiettent 

-Rad van Avontuur ( met fantastische prijzen) 

-Verkoop loten voor een fantastische hoofdprijs. 

 

Zaterdagavond Live muziek van 21:00 uur tot 01:00 uur in ons eigen Dorpshuis met mede-

werking van Blue Lightning. 

Om er een gezellig feest van te maken worden de bezoekers verzocht in passende kledij te 

verschijnen wat bij het thema Tirol past.  

Wij zorgen voor een knallende feestavond, dus hopen wij op uw medewerking qua kleding! 

Gratis toegang voor iedereen!!!!! 

 

Zondag 07-06-2009 vanaf 13:00 uur 

Zeskamp op het voetbalterrein van V.V. Buinerveen met een spektakel van spellen waarbij 

je de rillingen over de rug gaan lopen. Elk team moet 6 personen hebben en bezet zijn met 

minimaal 2 dames en vertegenwoordigt zijn met een coach.  

De kosten bedragen € 10,-- per team. 

Opgave strook voor de Zeskamp op 07-06-2009 
Naam Team……………………………………………………….. 

Naam Coach……………………………………………………….. 

U kunt dit ook mailen  

Kobusenanja@hetnet.nl 

Of inleveren bij 

Kobus Uchtman  Hoofdkade 3  Buinerveen 

Opgave strook Paal vechten 06-06-2009 
Naam:……………………………………………………………. 

Leeftijd:………………………………………………………….. 

U kunt dit ook mailen  

Kobusenanja@hetnet.nl 

Of inleveren bij 

Kobus Uchtman  Hoofdkade 3  Buinerveen 

mailto:Kobusenanja@hetnet.nl
mailto:Kobusenanja@hetnet.nl
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BUINERVEEN 
Het was noch de juiste plek, 

noch het goede moment. Zou je 

denken….  Toch werd zaterdag 7 

maart een daverende après ski 

party gehouden in café “de Vier-

sprong” in Buinerveen. Voor  het 

vierde achtereenvolgende jaar 

alweer, was “de Viersprong” om-

getoverd tot een après ski bar van 

formaat. 

 

Vrijdagavond is een groep van 

ongeveer 12 personen begonnen 

om de achterzaal van café “de 

Viersprong” te verbouwen in een 

ski tempel. Verbouwen moet dan 

ook letterlijk worden genomen. 

Vanaf 19:00 uur was de grootste 

klus voor de opbouw een nieuwe 

bar in elkaar zetten. Groter en 

ruimer dan vorige jaren was de 

inzet, dit is ruimschoots overtrof-

fen. De bar, bestaande uit pallets 

en houtdelen is een echt kunst-

werk geworden in de stijl van de 

wintersport. Diverse ski’s, vlag-

getjes en andere ski toebehoren 

zijn in de zaal aangebracht. Om-

streeks 0.00 uur was de zaal 

klaar voor gebruik. 

 Zaterdagmiddag was het 

alleen nog zaak om de muziek 

installatie van de DJ te installe-

ren. Dit werd gelukkig door de 

professionals zelf gedaan. Bij het 

proefdraaien van het geluid bleek 

dat er een installatie van formaat 

stond, het dorpshuis stond te tril-

len op haar grondvesten. 

 De aanvang van het feest 

was omstreeks 21:00 uur, vanaf 

dit moment begonnen de mensen 

rustig binnen te druppelen. Om 

ongeveer 22:30 was de zaal al 

afgeladen vol. De sfeer zat er 

direct vanaf het begin al lekker in 

op de muzikale klanken van onze 

Knotsgekke DJ, Hendrik Koerts. 

Onze kroegbaas Grietje Kuik 

Après ski Buinerveen daverend succes!!! 

was op een gegeven moment 

blij dat er niet meer mensen 

naar binnen kwamen, dit was 

namelijk niet gelukt, zo druk 

was het. Om klokslag 2:00 uur 

was de muziek voorbij, even 

naborrelen en bijkomen kon 

natuurlijk wel. Tevreden keken 

we terug op het verloop van de 

avond. 

 Zondag kwam het minst 

mooie van het weekend, de zaal 

weer in orde maken en de mooie 

bar slopen. In een paar uurtjes 

was de zaal weer netjes, alsof er 

niets was gebeurt. Even napraten 

aan de bar en het après ski week-

end zit er voor ons alweer op. Bij 

deze wil ik alle vrijwilligers dan-

ken voor hun grote inzet. 

 

Dennis Middeljans 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Ook aan huis verkoop 

Carnaval van 

 jeugdwerk 

Afgelopen 14 februari hebben we 

carnaval gevierd met alle aanwe-

zige kinderen van Nieuw Buinen 

en Buinerveen. Toen alle kinde-

ren aanwezig waren hebben we 

alle ouders weg gestuurd en is 

het feest begonnen. Alle kinde-

ren zagen er feestelijk uit.  

We hebben van alles langs zien 

komen: van heksen tot prinsessen 

en smurfen. Er is heel gezellig 

gedanst, gefeest en de confetti 

bleef dan ook niet gespaard. 

De dorst werd regelmatig gelest 

met limonade en de snoepronde 

niet te vergeten.  

De muziek werd gezorgd door 

Henk en  de Live muziek door 

Cresendo wat het plaatje com-

pleet maakte.  

 We hadden ook nog een 

jarige : Dynand Groothuis van 

School 75 

Hij is wel gezegd 6 jaar gewor-

den. We hebben met z'n allen 

voor hem gezongen onder bege-

leiding van Cresendo. Bij deze 

nogmaals van harte met je 6de 

verjaardag. 

 We hebben de middag af-

gesloten met winnaars, deze zijn 

gekozen door Cresendo. 

Origineelste kleding is gewor-

den:  

3de plaats :  

Nick Heidekamp als skelet 

2de plaats :  

Kim Smid als sneeuwwitje  

en op de eerste plaats is geko-

men :  

Sophie Pijs als Pipi Langkous 

En onze gangmaker van de mid-

dag was : Simone Vijfschaft 

 Al met al hebben de kinde-

ren volop genoten en wij, mede-

werkers van jeugdwerk ook. 

We kijken vol verwachting uit 

naar volgend jaar. 

Aankomende 10 juni hebben 

we weer een gezellige middag 

gepland.  

Wel gezegd het eindfeest. 

En ook dat belooft weer een suc-

ces te worden! 

Marianne Zwiers &  

Heleen Bavelaar 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 9 

 

 

In de voorgaande Dorpskranten 

hebt u een oproep kunnen lezen 

om uw mening te spuien aan-

gaande sommige ontwikkelingen 

in ons dorp. Het ging in dat geval 

over de brievenbussen, de voor-

heen rode en nu oranje TNT bus-

sen. Met uitzondering dan nog 

van die bij het Dorpshuis. Helaas 

zijn hierover bij de redactie geen 

meningen of commentaren bin-

nen gekomen. Maar desalniette-

min hopen we wel dat onze nieu-

we rubriek ‘Het onderwerp’ mis-

schien enige nieuwswaarde heeft 

of al dan niet herkenbaar of ver-

makelijk is of leuk te lezen als 

aanvulling op de overige artike-

len in die editie. 

Als aanvulling op het onderwerp 

van de vorige uitgave kan nu ver-

meld worden dat er ook zo’n 

mooie oranje 2-gleufs brievenbus 

geplaatst is naast de glasbak voor 

Hoornstra – Meubelhuis de 

Groot. En dit is vlakbij de locatie 

waar vroeger ook een postkan-

toor gevestigd was, in het win-

kelpand van Kees Huiting, aan 

het Zuiderdiep nummer 19. Weer 

een vooruitgang en weer dichter 

bij Buinerveen. Helaas is bij het 

Dorpshuis dus niet de fel begeer-

de 2 gleufs brievenbus geplaatst, 

maar er is toch een hele verbete-

ring opgetreden vergeleken met 

een half jaar geleden, toen de 

dichtstbijzijnde 2-gleufs brieven-

bus nog bij de Chinees stond, net 

over de Mondenweg. 

 

Deze Dorpskrant is Het Onder-

werp: De straatverlichting in ons 

dorp 

 

Straatverlichting. Daar kan van 

alles over gezegd en geschreven 

worden. Wat de één veilig vindt, 

vindt de ander weer lichtvervui-

Het onderwerp 
ling. Wat de één typisch stads 

vindt, wil de ander weer liever 

ook op een dorp.  

Zoals een ieder heeft kunnen 

zien en mogelijk kunnen mer-

ken, de Noorderstraat is volle-

dig opnieuw bestraat (tot de 

Paardetangedijk tenminste). 

Omdat daar toch ook de hele 

boel op zijn kop stond, heeft 

men ook direct maar nieuwe 

straatlantaarns geplaatst. Zeker 

2x zo veel als voor die tijd. 

Voor de fiets- en wandelveilig-

heid vast een vooruitgang. 

Voor automobilisten is dat te 

betwijfelen. Iedere moderne 

auto bezit immers ook een goed 

stel lampen. Daarnaast zijn er 

inmiddels bewoners aan de 

Noorderstraat die zelfs in het 

donker in eigen huis bijna de 

krant kunnen lezen op kosten 

van de gemeenschap. Althans, 

wat de verlichting aangaat. Is 

dat nu lichtvervuiling of wense-

lijk in een dorp? Er zijn stem-

men die zeggen dat als je zo 

veel licht wilt, dan ga maar in 

een stad wonen en niet op een 

streek. Binnen de bebouwde 

kom is het aanvaardbaar, maar 

waarom ook erbuiten alles zo 

verlicht? En waarom dan alleen 

dat stukje Noorderstraat en niet 

het laatste ondereindje of ook 

de Zuiderstraat? In de vernieu-

wing was eerst ook nog een 

stukje aansluiting met de ‘oude’ 

bebouwde kom vergeten waar-

door er een donker gat tussen 

het voorstuk en het achterstuk 

zat. Nu is dat ook nog opge-

vuld. Voor ouders met fietsen-

de kinderen in het donker is het 

vast een geruststelling dat de 

straat beter verlicht is. Voor 

diegene die in het donker zijn 

hond uitlaat misschien ook 

meer zekerheid om beter gezien 

te worden en niet van de sok-

ken gereden te worden. Maar 

wat te denken over de natuurlief-

hebber die graag de sterren ziet 

of het liever donker heeft in het 

buitengebied?  

Kort geleden stond de krant vol 

van de gemeente Stadskanaal die 

in het buitengebied vele straat-

lantaarns weg wilde halen. En 

wat een commentaar hierop. Valt 

Buinerveen dan inmiddels niet 

meer binnen de definitie van bui-

tengebied? Is ons superleefbare 

dorp inmiddels een kern met aan-

zien waar ook vele straatlan-

taarns gewenst zijn? En dan is er 

nog de nieuwe abri voor ons 

Dorpshuis. Op zich een mooi 

ding en zelfs de reclame wordt 

geregeld gewisseld. We horen er 

echt bij! Maar die verlichting, 

moest die zo fel? 

 

De redactie van de Dorpskrant 

doet nogmaals een oproep aan u, 

bewoner en/of lezer van onze 

krant, om eens te melden wat u 

er van vindt. Dat kunt u doen 

door één van de redactieleden 

eens aan te spreken, of door een 

reactie te geven aan één van ons 

via de mail (adressen achter in 

deze krant) of op andere wijze 

zodat het één van ons bereiken 

kan.  

Marjan Poelman 
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Nieuws over het dorpsomgevingsplan 

In ons DorpsOmgevingsPlan 

staan 17 punten op de projecten-

lijst, waar we als werkgroep mee 

aan de slag moeten. Een daarvan 

was het peilen van de woon-

behoefte in ons dorp.                                   

Samen hebben we een woonen-

quête opgesteld. Deze zijn door 

de werkgroepleden en  vrijwilli-

gers rondgebracht in een mooie 

envelop met een afbeelding van 

de voorkant van ons dorpsplan.      

Alle inwoners van ons dorp tot 

de Mondenweg zijn in de gele-

genheid geweest om de enquête 

in te vullen. Deze zijn een week 

later weer huis aan huis opge-

haald. Dit was een hele klus, 

want er waren op dat moment 

inwoners niet thuis, of men had 

hem nog niet ingevuld, of men 

was hem kwijtgeraakt, of men 

wilde hem niet in vullen. Geluk-

kig waren er ook enthousiastelin-

gen, die de envelop al aan kwa-

men dragen toen het werkgroep-

lid bezig was met ophalen. Op 

deze manier zijn er ook heel wat 

gesprekken geweest over ons 

plan. Een voordeel is ook, dat je 

op deze manier heel veel mensen 

ontmoet die in ons dorp wonen. 

Een ieder, die de vragenlijst heeft 

ingevuld wordt hiervoor heel 

hartelijk bedankt!! Het exacte 

percentage van opgehaalde en-

quêtes is nu nog niet bekend. 

Toch hebben we een voorzichti-

ge schatting kunnen maken en 

deze luidt dat er zo’n 60 % is op-

gehaald.  In de komende tijd 

gaan we alles inventariseren. En 

daarna zal de uitslag vermoede-

lijk in september op een ludieke 

manier bekend worden gemaakt. 

Een ander punt wat op de projec-

tenlijst staat is het oprichten 

van een dorpsarchief.        

Zoals iedereen via een brief die 

huis aan huis is rondgebracht 

heeft kunnen lezen, is er een 

historische vereniging opge-

richt en kan men zich als lid 

hiervan aanmelden. Er is al een 

informatieavond in dorpshuis 

De Viersprong geweest, waar 

men een film heeft vertoond uit 

vroeger tijden. Het bestuur is 

bezig om oude verhalen te in-

ventariseren. Ook zoekt het be-

stuur in overleg met de ge-

meente naar ruimte waar oude 

spullen, die inwoners aan de ver-

eniging willen schenken, kunnen 

worden bewaard. 

Het uitwerken van dorpsom-

metjes is ook volop in ontwikke-

ling. Er is een presentatie van een 

wandelroutenetwerk gehouden 

voor de Lofartafel. Boeren met 

Uitzicht, ommetjes  van Buinen 

en Buinerveen kunnen door rou-

teknooppunten met elkaar wor-

den verbonden. 
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Van de bestuurstafel 
Voor de laatste maal is mij ge-

vraagd dit stukje in onze Dorps-

krant te verzorgen, een verzoek 

waaraan ik gaarne voldoe. 

 

De afgelopen periode is er weer 

veel gebeurd. 

1. Een nieuwe pachtovereen-

komst met Grietje Kuik is opge-

steld en door beide partijen gete-

kend. 

2. Een gesprek tussen Uw be-

stuur en een vertegenwoordiger 

van de Gemeente Borger-Odoorn 

(de heer C. Houtenbos) over ons 

Dorpshuis en zijn belang voor 

ons dorp zijn besproken in het 

raamwerk van Kern en Kader. 

Hierbij zijn benadrukt en schrif-

telijk bevestigd de grootte van 

Buinerveen (tot aan de Monden-

weg), alsmede het belang voor 

het behoud van de peuterspeel-

zaal. 

3. Afspraken zijn gemaakt over 

het laatste schilderwerk (keuken 

en gangen) terwijl de gang van 

het café naar de grote zaal een 

nieuwe houten vloer heeft gekre-

gen. Veel dank aan de vrijwilli-

gers binnen het Bestuur!!! 

4. Kasper Peper en Willem Hei-

dekamp hebben de organisatie 

van de komende play-back show 

op zich genomen, waarvoor onze 

dank!! 

5. De Gemeente Borger-Odoorn 

heeft per brief laten weten een 

vrijwilligersverzekering te heb-

ben afgesloten. Dit zal ons de 

komende jaren tijd en geld be-

sparen. 

6. De vaatwasmachine vertoont 

mankementen. Gezien de herstel-

kosten zou een nieuwe ook een 

optie zijn. 

7. We zijn in onderhandeling 

over de aankoop van nieuwe 

stoelen voor de grote zaal. Dank-

zij onze gezonde financiën lijkt 

aanschaf dit jaar geen pro-

bleem. 

 

U ziet, er blijft altijd het nodige 

te doen in en rond ons Dorps-

huis.  

Echter, na bijna negen jaar als 

voorzitter van het Bestuur ge-

fungeerd te hebben, lijkt de tijd 

gekomen om een ander de kans 

te geven deze leuke en voldoe-

ning gevende taak te vervullen. 

 

Terugkijkend komen vele her-

inneringen boven..... 

In het begin: de problemen bin-

nen het Bestuur, dat na enkele 

maanden nog slechts uit twee 

personen bestond namelijk Ger-

brand Plat en mijzelf.  

Vervolgens de moeilijkheden 

tijdens de planning en uitvoe-

ring van de verbouwing en het 

constant dreigende geldgebrek. 

Gelukkig kwam de hechtheid in 

de dorpsgemeenschap op die 

momenten het beste tot uiting. 

Het Bestuur was een jaar later 

op volle sterkte en de vrijwilli-

gershulp was fantastisch. 

Mede dankzij deze mensen zijn 

voor mij de jaren omgevlogen 

en laat ik het Dorpshuis in zijn 

nieuwe jasje en in goede finan-

ciële gezondheid met een gerust 

hart na aan mijn opvolger/

opvolgster. 

 

Een en ander bleek ook tijdens 

de op 30 maart (tezamen met 

NOAD gehouden) jaarvergade-

ring. 

De opkomst van belangstellen-

den was met 10 personen 

(helaas) lager dan gemiddeld, 

maar gaf weer, dat er kennelijk 

geen problemen zijn. 

Secretaris Gerbrand Plat gaf 

een overzicht van de belang-

rijkste zaken in het afgelopen 

jaar, waaronder de oefening in 

het Dorpshuis met Brandweer en 

GGD, alsmede de verbeteringen/

reparaties, die er in 2008 zijn 

verricht. 

Vervolgens gaf onze penning-

meester Ina Ottens een overzicht 

van de financiële stand van za-

ken en die was niet alleen posi-

tief over het voorgaande jaar, 

maar klopte ook als een bus vol-

gens de kascommissie, waarop 

het Bestuur haar voor deze perio-

de décharge verleende. 

Bij de vergadering werd, op 

voorstel van Jan Haikens beslo-

ten, met een aantal voorzitters 

van Buinerveense verenigingen/ 

organisaties bijeen te komen om 

de toekomstige positie van ons 

dorp binnen de gemeente vast te 

stellen en onder de aandacht van 

het gemeentebestuur te brengen. 

Tenslotte gaf de secretaris uitleg 

over de vrijwilligersverzekering, 

die de gemeente afsloot en nam 

in welgekozen bewoordingen 

afscheid van mij als voorzitter, 

waarbij hij ook het vele admini-

stratieve werk vermeldde, dat 

mijn vrouw Ilse heeft verricht 

gedurende de afgelopen negen 

jaar. Ik ben namelijk een absolu-

te digibeet en liet het werk op de 

computer graag aan Ilse over. 

Wij werden allebei verrast met 

respectievelijk een Buinerveentje 

(ik) en een prachtig boeket bloe-

men (Ilse). 

 

Met dank aan allen met wie ik de 

afgelopen jaren heb mogen sa-

menwerken! 

 

Marius Kwaak 

Ex-voorzitter 
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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 

Donateursavond van de ‘’ Drei-

master Deerns ‘’uit Drouwener-

mond  met een gastoptreden van 

het mannenkoor ‘’Veenkaor ‘’ 

uit Buinerveen.  21-02-2009.  

 Nadat beide koren samen 

een paar keer hadden geoefend 

was het zover om op te treden. 

 Toen Luta Horlings om half acht 

de avond opende was de zaal dan 

ook goed bezet. 

Na haar welkomswoord, werd er 

met zingen begonnen door de 

’’ Dreimaster Deerns’’. 

 Hierna was er een korte pauze 

en daarna begon het mannenkoor 

‘’Veenkaor ‘’met hun blokje 

liedjes van acht stuks. Net als 

voor de dames was er voor de 

mannen  ook een groot  applaus. 

Hierna was er een sketch van 2 

leden van de’’ Drei Master Deer-

ns’’. 

In de pauze werden lootjes ver-

kocht, daarna ging  Shantykoor  

De’’ Dreimaster Deerns’’ weer 

optreden met hun liedjes, waar-

onder ook enkele nieuw ingestu-

deerde liedjes. 

Hierna was er een samenzang 

van de’’ Dreimaster Deerns’’ en 

het mannenkoor ‘’Veenkaor’’. 

Voor het mannenkoor ‘’ Veen-

kaor’’ was het wel spannend, ze 

Nieuws Veenkaor 
hadden nog nooit met een vrou-

wenkoor gezongen. 

Aan het enthousiasme vanuit de 

zaal bllek dat een ieder erg heeft 

genoten van het zingen. 

Na  een slotwoord van Luta waar 

velen door haar werden bedankt, 

g i n g  h e t  m a n n e n k o o r 

‘’Veenkaor’’ nog een liedje  voor 

de’’Dreimaster Deerns‘’ zingen. 

( Good  Night  Ladies ). 

Al met al een zeer geslaagde 

avond en voor herhaling vatbaar.    

Het mannenkoor “Veenkaor” wil 

dan bij deze de “Dreimaster 

Deerns” bedanken dat ze als gast 

mochten optreden. 

Het mannenkoor  

“Veenkaor” 
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UITNODIGING !!    UITNODIGING!! 

 
VER.PLAATSELIJKBELANG BUINERVEEN/NW-BUINEN TOT KERKLAAN. 

 

Uitnodiging voor onze inwoners voor het bijwonen van onze 

 

JAARVERGADERING OP WOENSDAG  6 MEI  A.S. 
 

Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis te Buinerveen 

 

1  Opening 

2  Notulen van 23-04-08 

3  Ingekomen stukken 

4  Jaarverslag 2008 

5  Verslag kascontrole 

6  Jaarverslag penningmeester 

7  Benoeming kascontrole 2009 

8  Bestuursverkiezing; aftredend - Inge Brouwer, kandidaat – Herbert Lubbers  

9  Vaststelling contributie; voorstel voor 2009  € 5,- per gezin per jaar. 

10  Mededelingen Dorps Omgevings Plan 

11  Benoeming bode 

12  Rondvraag 

13  Sluiting 

 

 

N.B. Ook op de vergadering kan U vanzelfsprekend lid worden van onze vereniging.  

Op 16 en 17 maart hebben de 

peuters een heuse muziekwork-

shop gevolgd. 

De hadden hiervoor zelf een gi-

taar geknutseld en er was een 

muziekdocente. 

Zij ging samen met de peuters 

muziek maken met het thema 

"kikker is verliefd". 

Dit waren 2 erg gezellige en leer-

zame morgens voor de peuters en 

zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Van de opbrengst van de kerstac-

tie hebben we allemaal leuk 

“De Meraskabouters” 

nieuw buitenspeelgoed aange-

schaft. Zoals loopfietsjes, trap-

trekkers, steps. Momenteel zijn 

we erg druk met het thema Pa-

sen en zijn dan ook volop paas-

eieren aan het knutselen. 

 

Open dag: 
Op donderdag 23 april hebben 

we weer onze jaarlijkse open 

dag, mocht u het leuk vinden  

om eens een kijkje te nemen, 

dan bent u van harte welkom. 

Van kwart voor 9 tot kwart 

over 11. 

 

Oudercommissie,  

leidster en vrijwilligers van  

"de Meraskabouters". 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Op woensdag 18 februari  kwam 

ons lid Mirjam Goudriaan ons 

vertellen over bijen. Hun imkerij 

“De Gouden Moer” zit  aan het 

Zuiderdiep. In een kast  zit 1 ko-

ningin, die een stip op haar borst-

stuk krijgt, zodat zij gemakkelij-

ker te herkennen is. De koningin 

legt wel 2000 eitjes per dag. Ver-

der zijn er werksters, die zorgen 

voor voedsel (nectar en stuif-

meel) voor de larven en darren 

(de mannen); hun doel is te paren 

met de koningin tijdens de 

bruidsvlucht. In speciale konin-

ginnencellen worden nieuwe ko-

ninginnen gekweekt. Als in een 

nestkast een nieuwe koningin 

wordt geboren, zal de oude ko-

ningin weggaan en neemt onge-

veer de helft van een bijenvolk 

mee. Dit noemen we een zwerm. 

De werksters hebben angels, die 

aan het achterlijf van een bij zit-

ten. Een bij steekt alleen om zich 

te verdedigen. Als een bij je 

steekt dan blijven de weerhaakjes 

met het gifkliertje in je huid ste-

ken. Als een bij gestoken heeft 

gaat de bij dood. 

Omdat de bij en de wesp ook een 

beetje op elkaar lijken, worden 

ze vaak met elkaar verwisseld. 

De Gouden Moer  heeft Buckfast 

bijen. Verder zijn er nog heel 

veel andere soorten bijen. Er 

worden allerlei spullen van ho-

ning en bijen verkocht. Van 

kaarsjes, zalfjes, speldjes enz. 

Ook hebben ze zelfgemaakte 

jam en wijn te koop. 

 Op woensdag 25 maart 

hebben we de kookparade ge-

had van Bureau Groepsvoor-

lichting. Het bestuur kondigde 

aan om van te voren niet te 

eten, want we zouden een vol-

ledige maaltijd krijgen. Onder 

leiding van Grietje Naber uit 

Nieuw Weerdinge kregen we 

eerst een aperitiefje in de vorm 

van een glaasje rode wijn met 

een schaaltje zoutjes erbij. 

Hierna vertelde ze ons over een 

waterkan van Brita, waarbij het 

water direct gefilterd werd. We 

gingen verder met een schaaltje 

sla  met spekjes, croutons en ei 

aangemaakt met Calve dres-

sing. Vervolgens kregen we  

een bakje ossenstaartbouillon 

van Struik met een scheutje 

roomculinair van Campina. 2 

hoofdgerechten werden geser-

veerd: een penne pasta met prei 

en een Bertoli saus en later wat 

Pandan rijst (Fair Trade) met 

daarbij roerbakgroente met een 

GoTan woksaus. Grietje Naber 

maakte alles op de avond zelf 

klaar in BK-pannen op induc-

tiekookplaten.  Als toetje kre-

gen we  een flensje met een 

koffiesausje, een paar plakjes 

banaan en slagroom. Tot slot 

dronken we een kopje Ideekof-

fie en een Butterscotch, een li-

keur. De producten werden op 

een leuke manier gepresenteerd 

en een ieder ging met een volle 

maag en een gevulde tas weer 

naar huis. 

 Op woensdag 22 april zal 

onze gezamenlijke avond met 

de afdeling Nieuw-Buinen 

plaatsvinden. Mevrouw Hoog-

vliet komt in Buinerveen vertel-

len over haar vak hoedenmaak-

ster. Zij maakt ook hoeden voor 

de koningin. 

Dan wordt er op zaterdag 9 mei 

een fair georganiseerd. Hier wor-

den allerlei (zelfgemaakte)  spul-

len te koop aangeboden voor het 

spekken van onze reiskas. Alle 

inwoners worden van harte uitge-

nodigd om een kijkje te komen 

nemen bij Nans v.d. Giessen in 

de schuur, Zuiderdiep 50. Zie 

ook op een andere plaats  in deze 

krant. 

 Op dinsdag 12 mei vindt 

onze jaarlijkse reis plaats. Dit 

jaar gaan we naar Medemblik 

(bakkerijbezoek) , Hoorn

(winkelen en lunch)en Midden-

beemster (wijngaard).  Er kunnen 

nog een klein aantal personen 

mee; ook zonder lid van onze 

afdeling  te zijn. 

 Op 20 mei  komt Marieke 

Sajet uit Buinen ons vertellen 

over etaleren en decoreren. Dit is 

tevens de laatste bijeenkomst 

voor de zomervakantie. 

Ook gaan we nog fietsen op don-

derdag 18 juni en donderdag 6 

augustus. De bedoeling is dat in 

de fietstocht een bezichtiging 

wordt opgenomen. En natuurlijk 

hopen we op droog weer! 

 

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de achterzaal van Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen.We 

beginnen om 19.45 uur. Iedereen 

is van harte welkom en kan vrij-

blijvend 2 keer komen kijken. 

Informatie is ook te verkrijgen 

 

bij Angelien Bijkerk,  

tel. 0599-212552 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

info: jeannetelting.oriflame.nl 
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735 

FAIR    FAIR    FAIR 
NBvP, Vrouwen van Nu; afd. Buinerveen 

9 mei 2009 

11.00 uur tot 16.00 uur 
Zuiderdiep 50, Nieuw-Buinen 

 
Wij bieden aan: 

huis en tuindecoratie,  

bloemstukjes,  

buxuskransen, 

huisgemaakte koek 

en taarten, boeken, handgemaakte kaarten  

 
Er is koffie, thee, taart, fris, belegde broodjes. 

Tevens worden er verse poffertjes en wafels gebakken. 

 

Opbrengst is voor de dure rondleidingen tijdens  

museumbezoeken en het bekostigen van fietsdagen. 

De fair vindt plaats bij Nans van der Giessen 

op de deel/ in de schuur,  

Zuiderdiep 50, Nieuw-Buinen 

 

VOOR ALLE INWONERS  VOOR ALLE INWONERS 
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INSPIRALING 
 
 
 

 

Praktijk 
voor  

Klassieke Homeopathie 
 

 Jolanda Grooters 
 Hoofdkade 6 
 9524 PK Buinerveen 
 Tel:  
 0599-212949   
 06 21 524 729 

 
Consulten vinden plaats op  
afspraak. 
Tel. spreekuur: ma, wo en vr  
van 9.15 tot 9.45 uur 

Voor meer informatie:  
info@inspiraling.nl 
www.inspiraling.nl 

Wat kan homeopathie betekenen in 

gevallen waarin snel hulp nodig is? Het 

antwoord is: HEEL VEEL!  

 

In een korte cursus 'Eerste hulp met 

homeopathie' zullen verschillende situ-

aties de revue passeren. Homeopathie is 

een prima aanvulling op de reguliere 

behandeling van bijvoorbeeld verwon-

dingen, insectensteken en koorts. Een 

homeopathisch middel kan in dergelijke 

situaties snel en verrassend zijn werk 

doen.  

 

Bij voldoende belangstelling zal op 

maandag 11 mei een cursus 'Eerste 

hulp met homeopathie' van start gaan. 

Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkom-

sten, elk van 2 uur. De cursus heeft 

plaats in de praktijk aan de Hoofdkade 

6 in Buinerveen. We beginnen om 

20.00 uur en gaan door tot 22.00 uur. 

De prijs van deze cursus is € 50,00. 
 
 

Bij de cursus hoort een map met veel 

informatie over homeopathie en de ma-

nier waarop een aantal eerste hulpmid-

delen toegepast kan worden. Deze map 

kan apart aangeschaft worden, de prijs 

hiervan is nog niet exact bekend.  

 

Iedere cursusavond wordt een thema 

behandeld. Verdeeld over de avonden 

komen de volgende onderwerpen aan de 

orde: 

 

-Insectensteken  

-Wondverzorging en bloedingen 

-Breuken  

-Stijve spieren  

-Gewrichts- en peesontstekingen 

-Postoperatieve toepassingen 

-Kinderen: oorontstekingen,  

  slapeloosheid, ondersteuning bij  

  eenvoudige kinderziektes 

-Verkoudheden 

-Buikgriep 

 

U kunt zich voor deze cursus opgeven 

op tel.nr. 0599-212949 of per e-mail 

aan info@inspiraling.nl. Heeft u wel 

belangstelling voor de cursus, maar 

kunt u niet op de geplande dagen? 

Neemt u dan even contact op. Mis-

schien is er een andere mogelijkheid. 

 

In september 2009 gaat opnieuw een 

Inspiraling organiseert:  

“Eerste hulp met homeopathie”  
cursus 'Eerste hulp met Homeopathie' 

van start. Data en nadere informatie 

zullen op een later tijdstip bekend 

worden gemaakt via de website van 

Inspiraling: www.inspiraling.nl.  

Calendula (goudsbloem)  

Arnica montana (valkruid) 

mailto:info@inspiraling.nl
mailto:info@inspiraling.nl
http://www.inspiraling.nl/
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Nieuws CBS 59 

Project kleding op School 59 

 

Drie weken lang hebben de kin-

deren van School 59 van alles 

geleerd over kleding: hoe wordt 

kleding gemaakt, en van welke 

stoffen, welke kleding droeg men 

vroeger en welke kleding draagt 

men in andere landen. 

Het project over kleding hebben 

we vrijdag 20 maart met een 

open podium afgesloten. Onder 

grote belangstelling van ouders 

lieten allereerst de kleuters horen 

welke liedjes ze hadden geleerd. 

De kleuters zagen er heel 

mooi uit met hun beschilderde T-

shirts, zelfgemaakte ketting en 

een prachtig hoedje van papier. 

Vervolgens was het de beurt aan 

groep 3/4/5. De kinderen van de-

ze groep hadden een hele mooie 

modeshow voorbereid. Ze show-

den hun zelfgemaakte kleding uit 

zeven verschillende landen. Als 

volleerde modellen liepen ze op 

een bijpassend muziekje over de 

catwalk. Ook lieten ze een liedje 

over kleding horen. 

 

Als laatste waren de kinderen 

van groep 6/7/8 aan de beurt. 

Ook zij hadden een modeshow. 

Fenny was de ladyspeaker. De 

kinderen showden hun zelfge-

maakte creaties. Als afsluiting 

zongen ze een lied.  

 

De ouders hadden daarna nog de 

gelegenheid om in de klassen te 

kijken naar wat de kinderen ver-

der gemaakt hadden rond het 

project 'kleding'. 

 

Pauline Bokhorst 
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OPEN DAG ~ OPEN DAG ~ OPEN DAG  

WAAR? 

Openbare basisschool    Peuterspeelzaal   Christelijke basisschool 

School 75      Meraskabouters   School 59 

Zuiderdiep 3     Hoofdstraat 1   Zuiderdiep 159 

WANNEER?   Donderdag 23 april 2009 

    Van 9.00 uur tot 11.30 uur 

 

           VOOR WIE? 

 Ouders van kinderen die nu de peuterspeelzaal of één van de 

scholen bezoeken en die het leuk vinden om de school “in 

bedrijf” te zien.  

 Ouders van kinderen die in de toekomst de peuterspeelzaal of 

één van de scholen gaan bezoeken en die alvast de sfeer wil-

len proeven.  

 Grootouders, buren en andere belangstellenden die het leuk 

vinden om een kijkje te nemen binnen de vier muren van de 

peuterspeelzaal of de school. 

 

Wij hopen u op 23 april te kunnen ontmoeten. 

Anja van Manen (School 75) 

Aly Pepping (Meraskabouters) 

Pauline Bokhorst (School 59) 
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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 

Gerbrand Plat, secretaries 212698   gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719.  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  Wim.Bruil@centric.nl 

 Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857  

Betsy Martens   616581  jmartens2@home.nl 

Kees.Broekhof   0736-100051 kees.broekhof@home.nl 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@home.nl  

Historische vereniging 

Het voorlopig bestuur is er in 

geslaagd om de heren Jans Pol-

ling ( o.a. bekend van Radio 

Drenthe ) uit Borger en Eildert 

Flink (cameraman en oudinwo-

ner van Nieuw – Buinen ) uit te 

nodigen om in ‘t Aailaand in 

beeld en geluid verhalen los te 

peuteren uit een groep werkne-

mers die vroeger in de glasfa-

briek (en ) hebben gewerkt. 

   

Waar nu het sportcomplex van 

de voetbalvereniging Nieuw - 

Buinen ligt was vroeger de glas-

fabriek van Bakker gevestigd en 

aan de industrieweg waar Ban-

den Peters is gevestigd stond 

vroeger de glasfabriek van Meur-

sing waar ongeveer 700 a 800 

werknemers een boterham ver-

dienden. 

  

Het belooft een unieke gebeurte-

nis te worden, daar er nog een 

aantal glasmakers, bankwerkers 

en kantoorpersoneel bereid is 

gevonden hieraan mee te willen 

werken en ook aanwezig zullen 

zijn om de geschiedenis van de 

glasfabrieken te doen herleven. 

Vele werknemers van toen zijn 

ons helaas ontvallen, dus wat 

dat betreft is het vijf voor 

twaalf.  

 

De gebeurtenis zal plaats vin-

den op donderdagmiddag 16 

april, aanvang 13.30 uur 
in ’t Aailaand, Rozenlaan 46  

te Nieuw - Buinen.  

N.B. Oude foto’s – krantenknip-

sels – boeken – verhalen – ge-

dichten zijn van  harte welkom 

om voor de vereniging een ar-

chief aan te leggen, maar kunnen 

met uw toestemming ook worden 

gekopieerd. 

 

 

mede namens het bestuur. 

R.J.Middel 

 tel.0599-617219 

mailto:gplat@hetnet.nl
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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 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

 

tel: 212813 

 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Indien u niet beschikt over 

een logo of een plaatje 

waarmee u wilt adverte-

ren, bestaat de mogelijk-

heid dat deze aangemaakt 

wordt, uiteraard volgens 

uw wensen en onze moge-

lijkheden. 

 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een foto van de fam. J.Tonkens aan de Noorderstraat 49 te Buinerveen. Deze foto stamt uit de jaren 

´60. Men is hier bezig met een rooimachine. De woning is in 1997 verkocht aan fam. Barelds en is door 

hem afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. 

Op deze foto uit ongeveer 1947 staat bakker Meijer met zijn paard en wagen. Bakker Meijer woonde aan 

het Noorderdiep voor in Nieuw-Buinen. De naam van de man met de fiets is onbekend 
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Het Voorwerp  

Een bijzondere tang, die een gro-

te bek heeft en die je niet op slot 

kan gooien. De foto’s van dit 

voorwerp in De Dorpskrant van 

februari j.l. hebben de tongen 

wél los gemaakt. Naar verluidt is 

er veel over gesproken in De 

Viersprong. Onder het genot van 

een biertje (of iets meer) zijn tal 

van discussies gevoerd over dit 

voorwerp. Tóch bleek daaruit dat 

er maar weinig buurthuis-/

cafébezoekers waren die in staat 

bleken om het voorwerp van z’n 

functie en goede naam te voor-

zien. Met bladzijde 18 op de toog 

kwamen de meesten niet veel 

verder dan “tsja”,  

“tjongejonge” , “schenk nog 

eens in” en “weet ik veel”. 

Zelfs één van hen, die het wel 

degelijk wist, werd min of meer 

weggehoond. Met “dat kan 

niet”, “het moet iets anders 

zijn” of “geloof er maar in, 

maar ’t klopt niet”. Maar hij 

was zeker van zijn zaak, lever-

de op papier het correcte ant-

woord bij mij af. Ik heb het 

over Willem Wanders uit 

Nieuw-Buinen; Hij schrijft: 

“Met deze tang zet men een 

kram (ring) op de neus van een 

varken. Men doet dat om het 

wroeten tegen te gaan”. Wan-

ders voegt er nog een verhaaltje 
aan toe waar zelfs de Historische 

Vereniging Buinerveen (in op-

richting) van zal likkebaarden. 

Hij geeft aan hoe slager Kruit z’n 

slachtvarkens al heel vroeg con-

tracteerde: Kruit deed de ring 

kosteloos in de neus, met de toe-

zegging dat het ding er bij de 

slacht ook door hem zal worden 

uitgehaald. Dus, vlees om door 

een ringetje te halen. 

 Ook Thea van der Teems 

was weer van de partij. En na-

tuurlijk met het goede antwoord. 

Neusringtang. Hulde. Van de re-

giobewoners die veel met var-

kens van doen hadden (en heb-

ben) hebben we geen enkele re-

actie mogen ontvangen. Dat is 

jammer, immers zij hadden naast 

het juiste antwoord ook met leu-

ke verhalen over de antiwroe-

tring voor meer informatie kun-

nen zorgen. Dat had het neusje 

van de zalm kunnen worden. 

Conclusie: één voorwerp, twee 

reacties; Beiden goed. 

 De volgende uitdaging. 

Weer een tang, een ding uit de 

gereedschapkist van Ben van 

Lom. Zie de foto’s. De brieven-

bus van de redactie kan heel veel 

reacties verwerken ! 

                                                                                       

Martin Snapper 
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Ook Ina Habing  

gefeliciteerd.  

De waardering voor Ina en haar 

leeftijd van 50 jaar werd voor 

iedereen duidelijk gemaakt in 

de voortuin. Een stukje waarde-

ring die zij zeker verdient !   

 

Alsnog van harte gefeliciteerd!! 

 

Geert & Willy 

Hilbolling  

25 jaar een paar 
 

30 maart 1984 – 30 maart 2009 

 

30 maart was het 25-jaar geleden 

dat de fotograaf van de Dorps-

krant, Geert Hilbolling, in het 

huwelijksbootje stapte met Willy 

Lammerts. Vanaf dat moment 

gaan zij door het leven als Geert 

en Willy Hilbolling. Zij hebben 

deze gelegenheid niet stilletjes 

voorbij laten gaan, maar het zon-

dag 29 maart  gevierd samen met 

de naaste familie en enkele 

vrienden. Hun kinderen Arjan en 

Annemiek met Christian hadden 

voor een heuse verrassing ge-

zorgd door 2 immens grote pop-

pen voor het huis aan het Zuider-

diep 2 te plaatsen voorzien van 

een spandoek zodat ook elke 

voorbijganger goed op de hoogte 

werd gebracht van het heuglijke 

feit; hier was een  Zilveren hu-

welijk te vieren. Iedereen die dit 

gezien heeft zal ook zijn opge-

vallen dat met reuzeletters ‘25 

jaar’ op de ramen is geschilderd. 

Geen raam was gespaard. Dat gaf 

die zondagochtend dan ook de 

eerste schrik: “O, mijn ramen, 

net gewassen!” Gelukkig voor 

Willy was het met een spuitbus 

gekleurd krijt erop gespoten en 

dus heel eenvoudig met water te 

verwijderen. Waarbij Arjan nog 

opmerkte dat ze gelukkig schoon 

waren, want dan bleef het wat 

beter plakken. Geert heeft de 

dinsdag erop keurig de ramen 

weer schoongemaakt. Na 25 jaar 

nog volop teamwork aan het Zui-

derdiep 2. 

 

 

De redactie van de Dorpskrant 

wil de familie bij dezen nog feli-

citeren voor dit heuglijke feit en 

wenst het Zilveren paar alle ge-

luk toe. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 24 

 

 

Sportnieuws 

S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  

Data 1e deel competitie::. 

 

 24 april 

 8 mei 

 22 mei 

 5 juni 

 19 juni 

 3 juli 

 

Aanvang telkens om 20.00 uur 

Jeugd schiet van 19.00 tot 20.00 uur. 

 

Lidmaatschap 2009       € 22,50 

Wedstrijdkosten 2009 incl kaartjes, en kogeltjes   € 12.50. 

Losse kaarten incl. kogeltjes      € 0.25 / stuk. 

Tussentijds instappen is ook mogelijk.  

Kosten per schietavond tot einde competitie.  € 1.50 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met  

Kasper 212331 

Wubbe 212726 

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 schie-

ten kan altijd op boven genoem-

de data. Een verenigingswapen is 

aanwezig.  

 

Vragen?  

Kom eens langs. Je bent van har-

te welkom.  

 

En bedenk wel:  

Meedoen is belangrijker dan 

winnen! 
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Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

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

NOAD & Volleybalnieuws  

Geachte ouder(s),  

 
bij deze wil ik u erop 

attenderen  dat de gymn.ver. 

NOAD  

Peutergym  
heeft. 

 

Maandagmiddag 

om 16:00 uur 

Gymzaal school 75 

te Nieuw Buinen 

 

Voor informatie  

Theresa ten Have, 

 tel: 0599-212175 

 LESTIJDEN 

Donderdag:  

Gymnastiek 

16.30 – 17.30 uur groep 1 t/m 4 

17.30 – 18.30 uur groep 5 t/m 8 

18.30 – 19.30 uur V.O 

19.30 – 20.30 uur dames variagym (geen toestellen) 

 

Woensdag : Volleybal 

20.30 – 21.30 uur   Heren (in sporthal de Woerd in Buinen) 

 

Telefoonnummers bestuursleden NOAD; 

Ina Kunst   610094 

Theresa Ten Have 212175 

Marja v/d Scheer  212470 

Evelien Wubbels  212004 

 

 

Contributie  
 

(inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar  

€ 6,50 per maand  

gymleden vanaf 20 jaar 

€ 9,00 per maand 

volleyballeden vanaf 20 jaar 

€ 9,00 per maand  

 

(Zoals u ziet is de contributie 

verhoogd, dit is besloten op de 

jaarvergadering) 
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Voor actuele gegevens zie de website:  

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

Regionale volleybalcompetitie 2008 / 2009 
Uitslagen 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

5-1-2009 NOAD – Hofstra/Hulshof 0 – 3 7 – 25 20 – 25 16 – 19 

19-1-2009 Tyfoon BAM - NOAD 3 – 0 25 – 23 25 – 19 19 – 17 

2-2-2009 Salto 2 - NOAD 0 – 3 20 – 25 13 – 25 19 – 24 

16-2-2009 NOAD - DEKO (H) 0 – 3 13 – 25 11 – 25 20 – 25 

2-3-2009 Tyfoon 2 - NOAD 1 – 2 22 – 25 25 – 18 10 – 22 

16-3-2009 NOAD - Tonegido (H) 0 – 3 14 – 25 21 – 25 19 – 21 

30-3-2009 Mussel 2 (H) - NOAD 0 – 3 12 – 25 11 – 25 14 – 25 

6-4-2009 VCA (H) - NOAD 1 – 2 22 – 25 25 – 12 17 – 18 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

DEKO (H) 17 41 10 

Tyfoon BAM 17 39 12 

Tonegido (H) 16 34 14 

Hofstra-Hulshof 16 34 14 

Tyfoon 2 17 28 23 

NOAD 17 22 29 

VCA (H) 17 16 35 

Mussel 2 (H) 17 14 37 

Seta (H) 16 13 35 

Salto 2 16 8 40 

Standen tot en met 6-4-2009 
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Schaats/visnieuws 

Visvergunning om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor het 

seizoen 2009 zijn weer af te 

halen bij G. Boekholt, Zuiders-

traat 1B te Buinerveen. 

Nog even voor de duidelijk-

heid: 

Gezinskaart € 11.50 voor het 

gehele gezin . 

Persoonlijk lidmaatschap kost  

€ 6.50 

Ook dit jaar hebben we weer 

een aantal viswedstrijden geor-

ganiseerd en op veler verzoek 

hebben we een aantal avond-

wedstrijden ingepland en wel 

op de volgende data: 

9 mei  13.00-16.00 uur 

20 juni 13.00-16.00 uur 

4 juli   18.00-21.00 uur 

22 aug. 18.00-21.00 uur,  

  barbecue na afloop! 

26 sept.  13.00-16.00 uur 

Verder willen we proberen een 

nachtwedstrijd op 7 augustus te 

organiseren van 21.00 –24.00 

uur, dit gaat alleen door als er 

minimaal 10 personen aan 

meedoen, dus geef je vroegtij-

dig op bij een van de bestuurs-

leden van de schaatsvereniging. 

 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 

Oproep hondenbezitters 

Voor wie de hond in en nabij 

de ijsbaan uitlaten. Het bestuur 

van de schaatsvereniging con-

stateert dat er de laatste tijd 

veel hondenpoep op het paadje 

rond de ijsbaan ligt. Een ver-

zoek aan de hondenbezitter om 

een schepje en een zakje mee te 

nemen om de stront op te rui-

men. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 28 

 

 

ANBO staat voor Algemene Ne-

derlandse Bond voor Ouderen. 

Het is een vereniging voor en 

door 50 - plussers. We praten 

over ruim 550 afdelingen in Ne-

derland, die bij elkaar goed zijn 

voor bijna 200.000 leden. Teza-

men met partner FNV praten we 

over bijna een half miljoen leden. 

Onder de landelijke koepel zijn 

dus honderden afdelingen actief, 

waaronder die van Nieuw-

Buinen / Buinerveen. 

 

De afdelingen zijn vooral op lo-

kaal niveau de spreekbuis voor 

de belangen van de 50–plussers 

wat betreft ouderenbeleid, 

WMO, huisvesting, sport, cultuur 

en financiële situatie. Op lande-

lijk niveau is ANBO ondermeer 

betrokken bij politieke besluit-

vorming, de inkomenspositie van 

65-plussers, projecten voor oude-

ren en sociale participatie. Heel 

actueel is de discussie over onze 

AOW, zowel voor wat betreft 

pensioenleeftijd als de hoogte 

van de uitkering. De organisatie 

maakt zich sterk voor koop-

krachtbehoud. ANBO heeft ook 

goede contacten met enkele ver-

zekeringsmaatschappijen, waar-

bij met hoge kortingen een zorg-

polis kan worden verkregen. Een 

weerslag van al deze en dergelij-

ke diensten vinden de leden terug 

in het ANBO–Magazine,  een 

fraai blad dat 10x per jaar gratis 

wordt aangeboden. 

  

Ook de Afdeling Nieuw-Buinen / 

Buinerveen geeft ongeveer 5x 

per jaar een Nieuwsbrief uit. 

Daarin aankondigingen van de 

afdelingsactiviteiten, zoals ont-

spanningsavonden (muziek, to-

neel, koor) die doorgaans begin-

nen met “laatste nieuwtjes” en 

eindigen met een paar spelletjes 

ANBO !   Denkt  aan  uw  toekomst  !! 

bingo. Deze leuke en meestal 

goed bezochte avonden met 

gratis toegang voor de leden 

vindt plaats in ” ’t Aailand” in 

Nieuw-Buinen.  En elk jaar 

wordt in het plaatselijke pro-

gramma ruimte gemaakt voor 

een dagreisje en voor een regio-

bijeenkomst met accent op een 

dagje ontspanning. Voor leden 

die in aanmerking komen voor 

een z.g. rijbewijskeuring is 

voorzien in een keuringsarts die 

met aanmerkelijke korting de 

keuring uitvoert. 

 

ANBO heeft heel veel te bie-

den. Meer dan in dit korte stuk-

je tekst kan worden weergege-

ven. Wilt u meer weten, wilt u 

eens met onze activiteiten ken-

nismaken ? Dat kan, en dat 

hoeft u nog geen cent te kosten; 

Zoek contact met de secretaris 

van de Afdeling, mevrouw Annie 

Wapsenkamp, Dwarskade 43 – 

13  in Nieuw-Buinen, telefoon 

0599-618040 . Bij geen gehoor: 

Marian Zandstra (voorzitter), 

Noorderstraat 6 c, Buinerveen, 

0599-212266 . Als u het belang-

rijk vindt dat uw belangen en die 

van alle andere 50 – plussers 

goed worden behartigd, over-

weeg dan serieus het lidmaat-

schap van ANBO voor slechts € 

27,50 per jaar (partner € 24,20 

p.j.) en zoek meteen contact met 

mevrouw Wapsenkamp of me-

vrouw Zandstra. Met elk lid meer 

zijn we samen nog sterker ! 

 

Marian Zandstra 

Martin Snapper 
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Janna Naaijer is in het bezit 

van het boekje: “Met een lach 

en een traon” van D.H.Fuller 

uit Assen.  Hierin staan Drents

-Groningse  gedichten door 

hem gemaakt. Een van deze 

gedichten staat hiernaast en 

gaat over de Kiepkerel die met 

zijn koopwaar langs de weg 

liep in vroeger tijden. 

In Oude Pekela staat een 

standbeeld van een Kiepkerel. 

De kiepkerel oet Westfoal’n 

 Vrouw, de koopman is’ter weer, die hail oet Westfoal komt 

alles heb ik joe mitnom, as iet ’t zain stoan ie verstomd. 

 Sloat oe slag op dizze dag miene kiep het schone loading, 

‘kheb veur elk wat van zien goading wat je ok zuik’n, altied keur 

en ik vroag hoast niks doarveur. 

 Brillen, beugels, waskelap’n, piep’n klain en groot spaigel-

tjes en röttestapn, goarn in zwart, wit, gruin, blauw en rood en 

pieppelak of almenak. 

 Liefkes, braaischief, boordeknoopkes, aal wat ‘k breng is 

niks as koopjes, wat je ok zuik’n, altied keur en ik vroag hoast 

niks doarveur. 

 Braainaald’n, snoefdeuzen, alosiekast’n, hemden, sloapmu-

ts’n, lodderein tondeldeuzen, lepels, kwasten, nap’n van holt en 

ok van stein Belgies kant of veterband lampegloaz’n, piepedo-

p’n, buusdouk’n, hulpzeeln, snorrekop’n, wat je ok zuik’n, altied 

keur en ik vroag hoast niks doarveur.  

 Beddelichters, moezeval’n, spaigeltjes of pieperek stof-

kam’n, potlood, speld’n, naald’n, brilledeuz’n slim in trek  

önderrokn en swevelstokn. 

 Zalven teegn koalde in de handn, tellers, slijven, schoede-

bandn, wat je ok zuik’n, altied keur en ik vroag hoast niks doar-

veur. 

 Veters, poarels, nappen, kam’n, failn, baantjes, beile, tauw, 

likdoornzalf, plaisters, krammen, goldbrons, testen, zakjes 

blauw, bloudkoraaln of kamferbaln.       

 Spenen, scheuvels, zwartwit, rokken, moezevaln, bonestok-

ken, wat je ok zuik’n, altied keur en ik vroag hoast niks doar-

veur. 

 Snorrebinders, messen, vörkn, beugeltassen, hoorntauw 

praimn, hoaken, en ogen, körkn, buusdouken mit en zönder 

rauw, schriefpapier breng ik joe hier borrelglassies en inkt veurt 

schrieven, lampepoetsers of keseriefn wat je ok zuik’n, altied 

keur en ik vroag hoast niks doarveur.  

 Viefschaft, bössels, schuddeldouken, smeersels tegen reu-

matiek tandenstokers, doagse brouken, piepereukers, beddetiek, 

knoopsgoarnrek is slim in trek.  

 Prima zalf veur oopn bain’n, strieptiekoord hozen, wetst-

ain’n wat je ok zuik’n, altied keur en ik vroag hoast niks doar-

veur.  

 Vrouw, nog veul schone zoakn zit’n in dei kiep van mie  

wil ie noe je keuze moak’n, kiek eis heb ie niks der bie? 

Sloa oe slag op dizze dag. 

 Miene kiep hef schone loading, ik heb veur elk wat van 

zien goading, wat je ok zuik’n, altied keur en ik vroag hoast niks 

doarveur. 

 Zo gong men vrouger bie de weg, op ’t nije noaverteld 

deur:        

    D.H.Fuller, Assen 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

De bibliobus komt op vaste tij-

den in dorpen waar geen biblio-

theekgebouw aanwezig is. In 

Buinerveen staat de bibliobus op 

vrijdagmorgen van 8.55 tot 10.05 

uur bij OBS 75 en van 10.10 tot 

10.40 uur bij CBS 59,  waar ook 

volwassenen kunnen gebruik ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd. 

 

DYSLEXIE 

Heeft uw kind problemen met 

(leren) lezen of schrijft hij/zij 

niet goed? Misschien vindt u het 

antwoord op dit soort vragen 

d i n s d a g a v o n d  2 2  a p r i l 

in Bibliotheek Borger. Medewer-

kers van oudervereniging Balans 

komen dan vertellen over dys-

lexie. Het begint om 20.00 uur en 

de toegang is gratis, ook als u 

geen bibliotheeklid bent. 

Balans is een landelijke ouder-

vereniging voor ouders van kin-

deren met o.a. leerproblemen, 

waaronder dyslexie. Balans is er 

niet alleen voor ouders, maar ook 

voor medewerkers binnen het 

onderwijs en hulpverlening. Op 

de avond wordt er niet alleen 

verteld over dyslexie, er komen 

ook andere leesproblemen aan de 

orde. Ook is er gelegenheid tot 

het stellen van vragen. Daarnaast 

is er een tafel met brochures en 

boeken over leesproblemen.   

In een Makkelijk Lezen Plein 

(MLP) vinden kinderen met een 

leesprobleem boeken en andere 

media die speciaal op hen zijn 

afgestemd. Deze zijn in de bibli-

otheken Borger en Nieuw- Bui-

nen te vinden.  

VOORLEESKAMPIOEN 

Negen schoolkampioenen uit 

Borger-Odoorn mochten zich 

zaterdag 7 maart meten op de 

voorleeswedstrijd in ‘Ons Do-

rpshuis’ in Valthe.  

Van OBS 75 was Madelief 

Wansink afgevaardigd om hier 

aan mee te doen. 

Na een lang en moeilijk overleg 

koos de jury Patrick Tiesing 

(12 jr.) van de Burg. Grolle-

manschool uit Borger als voor-

leeskampioen Borger-Odoorn 

2009.  

Tweede werd Maaike Boorsma 

(11 jr.) van CBS De Bark uit 

Valthe en als derde eindigde 

Lobke Overtoom (12 jr.) van 

CBS De Borgh uit Borger. 

Winnaar Patrick Tiesing gaat 

door naar de provinciale finale 

die op 22 april in De Schalm in 

Assen wordt georganiseerd. De 

winnaar daarvan mag door naar 

de landelijke finale. De jury 

bestond uit Wethouder van On-

derwijs, Dhr. Meedendorp, lo-

gopediste mevrouw M. Eilan-

der en Marloes Hulsebos, de 

voorleeskampioen van vorig 

jaar.  

De gemeentelijk voorronde van 

de Nationale Voorleeswedstrijd 

2009 was georganiseerd door de 

bibl io theken in  Borger -

Odoorn. De Nationale Voorlees-

wedstrijd is een wedstrijd voor 

de kinderen van groep 7 en 8 van 

de basisschool en is een initiatief 

van Stichting Lezen in samen-

werking met de Stichting CPNB 

en de Vereniging van Openbare 

Bibliotheken.  

 

De bibliotheken willen met deze 

wedstrijd een breed publiek laten 

zien dat voorlezen niet alleen 

belangrijk, maar vooral ook erg 

leuk is. Meer informatie via de 

website: 

www.denationalevoorleeswedstri

jd.nl.  

 

CURSUSSEN 

Er is nog plaats bij de cursussen 

die de bibliotheken in Borger-

Odoorn  in het voorjaar van 2009 

geven. U hebt keus uit een breed 

aanbod: van bloemschikken tot 

professioneel tekstverwerken. 

Bekijk het overzicht en schrijf u 

direct in!  

 

U kunt zich direct via internet 

aanmelden. Maar ook is in de 

bibliotheek een gratis cursus-

boekje verkrijgbaar met daarin 

alle informatie en een aanmel-

dingsformulier.    Wie een cursus 

wil volgen, hoeft geen lid te zijn 

van een bibliotheek. Bibliotheek-

leden krijgen wel korting op de 

cursusprijs. Wacht niet te lang 

met aanmelden, want het aantal 

plaatsen is beperkt!   

http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.bibliotheekborger.nl/images/stories/nieuws/2009/bod_voorlees2009.jp
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COLOFON 
 

Uitgever:  

Stichting Dorpshuis Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 

 

Redactie:  

Bram van Buuren 211918 

brammes@hetnet.nl 

 

Geert Hilbolling  212975 

geerthilbolling@wanadoo.nl 

 

Janny Hoving  212446 

hobo14@zonnet.nl 

 

Marjan Poelman  212247 

marjanpoelman@hetnet.nl 

 

 

 

E-mail-adres : 

brammes@hetnet.nl 
 

Website: 

dorpkrant-buinerveen.nl 
 

 

 

Redactieadres:                    

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zui-

derstraat 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 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

Wist u dat er in  Nieuw Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag speelgoed kan  lenen. 

 

De speelotheek is  

gevestigd in  

Jeugd-en jongerencentrum“ 

De Bunermonder” 

NOORDERDIEP 526 C 

9521 BS NIEUW  BUINEN 

 

Openingstijden :  

Woensdagmorgen  9.30-11.30  

Vrijdagavond       18.30-20.00 

 

Voor inlichtingen kunt u bel-

len 0599 650476 tijdens onze 

openingstijden of mail uw 

vragen naar 

speelotheek-

kiekeboe@lycos.nl. 

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 

langskomen. 

Onze vrijwilligers zullen u 

graag helpen. 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 
Vrijdag, zaterdag en zondag 

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 13.50 p.p. 

Iedere maand een ander afhaalmenu 

Ook catering mogelijk voor  

thuis en bedrijf 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl

