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Afscheid
"Oh wat een pech, oh wat een
pech. Nu gaat ons juffie weg."
(wijs: alles in de wind) Dit zongen de peutertjes van Buinerveen wantl' ja na elluf jaar ja
het is echt waar heeft juf Marian
ons verlaten" (wijs: dikkerdje
dap) zo zongen de dames van
het huidige en oude besturen
van de "Meraskabouters".
Het is een groot feest geworden.
s'Morgens heeft juf l\{arian aÊ
scheid genomen van de peuters
onder andere door het planten
van de 'Juf Marian boom", die
in de tuin van de peuterspeelplaats een mooi plekje heeft gekregen.Van de peuters kreeg zij
een zeif versierd tafelkleed.
S'Avonds heeft Marian een
boek gekregen met allerlei herinneringen van de genodigde,

April 2000

jaf Mariun.

deze editÍe:

van peuters, leidsters en bestuur
kreeg ze een halssnoer zodat ze
ons allemaal bij zich kan dragen.

Natuurlijk zijn we haar niet helemaal kwijt want ze zal nog
altijd aanwezig zijn in Buinerveen, ze gaat tenslotte alleen
van baan veranderen en niet ver-

huizen naar Timboektoe. Marian we wensen je nogmaals
veel succes in de toekomst, dit

geldt natuurlijk ook voor

juf

- Afscheid Marian Veldkamp

- Nieuws van het Jeugdwerk
- Uitslagen en aktivíteiten van
de vv Buinerveen
- Oproep van SIVO
- lntervieuw met Ben
Timmermans
- Nieuws over de verbouwing
van het Dorpshuis
- Lezingen in het Dorpshuis
- Stichting Hulptransport
Oost Europa
- "Zoals het vroeger was"

Carina die haar taak gaat overnemen.

Namens het bestuur van de
"Meraskabouters"
Inge van Buuren.

n
\

I

Pagina 2

Dorpskrant Buinerveen

AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
AKTIVITEITENCOMMISSIE
6

mei

Bingo-avond
Aanvang 20.00 uur

24

juni

Klootschieten

15

juli

Paalvechten

JEUGDWERK

mei Playbackshow
Aanvang 19.30 uur
Entree: Kinderen fl. 1,00
Volwassenen fL.2,A0
26

van
14 aprlltot 12 mei bij:

Opgave playbackshow

Op dit moment wordt u op een
wachtlijst geplaatst. Er zijn meer
deelnemers dan beschikbare
Plaatsen.
7

juni

Eindfeest voor leerlingen van de basis
school.
Aanvang 12.15 uur
tot ca. 14.15 uur

Marj an Veldkamp, tel. 2129 67

of

Ideeën zijn altijd welkom-

Sylvia de Graaf,

re1.212173

Entree : fl.2,50

Aurzel niet, neem contact op
met de aktiv ít e iten c ommis s ie.

Noteer vast in uw flgendu!

De activiteitencommissie.

27 uugustus
Millenniumfeest! ! !
In de volgende Dorpskrant
De ijsvereniging hoadt op 2 mei
a.s haur faaruergadering in de
kantine van de ijsbaan

komt aanv ullende informutie

Aanvang 20.00 uur

Voor:

-eigengemookte
worstso0rten
Hoofdstraat 14
9524 PA Buinerveen
geschenk-

tel. 212446

-

dé canping
BUTNERVEEN

T,an

m0nden
hopjes

KAPSALON WONNE
Tientjes goedkoper
Zure permanent kort haar voor maar f.
Knippen r'
Tel (0599)

ló'00'

80,00

212sao'
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Afscheid
Lang loop je er mee rond je gaat
wennen aan het idee het moet toch
maar eens gebeuren en dan hak je
de knoop door. Na 11 jaar peuteren
wordt het tijd voor een oude liefde,
terug naar het basisonderwijs waar
je al een tijd als kleuter juf werkte.
Zo is het rnij het afgelopen jaar
vergaan en uiteindelijk is 31 maart
de laatste peuterspeelzaaldag geworden. De vorige zomer had ik al
een groep aan juf Carina overgedaan eerst tijdelijk en toen definitief. In januari 2000 begon ik 2
dagen per week voor een basisschool in Tweede Exloërmond te
werken en vanaf dat moment
kwam het dichterbtj. Nu werd het
tijd om te stoppen 2banen tegelijk
werd te druk en zo langzaam aan
begon ik allerlei dingen over te
dragen. En dat bleek heel wat te
zijn, ik was immers bijna vanaf de
oprichting br1 de speelzaal geweest. Een verhuizing en een verbouwing meegemaakt, het tienjarige bestaan gevierd en in de loop
van de tijd eindeloos veel peuters
meegemaakt waarvan de eerste
peuters toen, nu ondertussen tieners zijn. Vooral de laatste ween
viel het me weer eens op, hoe lief,
boeiend en vertederend peuters
kunnen zijn. Ik heb er al die jaren

Carnaval in Buinerveen
Op het carnavai was

iedereen
leuk verkleed. Er was een orkest
die live muziek maakten.
Ik moest het feest openen, want
ik was de Prins Carnaval.
Toen het feest goed op gang
was, was iedereen lekker aan het
dansen.

Na een tijdje kwam de moppenton, daat moet je in gaan staan
en dan een mop vertellen.
Dat deden \,ve een paar keer.
Iedereen kreeg één keer gratis

drinken en een zakje snoep.

Bijna op het eind werd

nieuwe Prins Carnaval gekozen.
Er waren drie jongens die zich
hadden opgegeven voor Prins
Carnavai. Dat waren Joey,
Christoffer en Barry. De nieuwe
prins is Christoffer geworden en
ik denk dat hij er volgend
jaar weer een leuk feest van
maakt.
Richard Kroon

enonn varl genoten en dat is mogelijk gemaakt door al die ouders die

hun ukkies vol vertrouwen bij mij
op de speelzaal kwamen brengen.
Samen met vele anderen hebben
we de speelzaal gemaakt tot wat
het nu is en daar kunnen we best
trots op zijn. Ik wil dan ook graag

iedereen bedanken die met mij
heeft samengewerkt en mij deze
frjne tijd heeft bezorgd. Alle ouders wil ik speciaal bedanken voor
het vertrouwen wat ze in mij hebben gehad. Allemaal bedankt!

de

voor
onderhoud
verbouw

renovatie
nieuwbouw

Juf Marian

hofstra hulshoÍ bouw b.v. nieuw buinen

tel.212e77
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Nieuws vun de V.V. Buineween

10.00 uur
30-04-2000 Zwartemeer 5 - Buinerveen 2
10.00 uur
30-04-2000 Buinerveen3-Leo5
13-05-2000 ToernooiF-junioren OnrustHandelsonderneming

20-05-2000

ToernooiD-junioren MeubelmakerijWilvo

27-05-200A ToernooiA-junioren BouwbedrijfHofstra/Hulshof
09-06-2000 Bekendmaking van "Speler van het jaar"
1 6-06-2000 De Blauwe Tour I't" dag
l7-06-2000 De Blauwe Tour 2d'dag
I 8-06-2000 De Blauwe Tour 3d'dag
19-05-2000 Jaarlijkse feestavond Buinerveen 3e elftal 21.00 uur

25-06-2000 Familiedag

ÀKTIITITEITENhIcI
Stichting H ulpÍrunsporí Oost E urop a
Vlak voor de sluitingsdatum voor
inzenden van kopij voor dit nummer van De Dorpskrant heeft de
Redactie nog een vriendelijke
brief var-r Jacob Withoff ontvangen over voornoemde sticliting.
Jacob meldt in zijn schrijven dat
de stichting Hulptransport inmiddels al weer l0 jaar actief is op het
gebied van humanitaire hulp aan
onder andere gehandicapten in
Roemenië. In een toelichting gaat
hij in op tal van coricrete hulpacties, waarbij het hele logistieke
proces aan de orde wordt gesteld.
Hulpgoederen waaraan behoefte
is, worden gevraagd en gekregen,
daarna reparatie, opslag en vervoer naar die locaties waarvan is
vastgesteld dat er dringend en serieus behoefte is aan die ofdeze

artikelen.

De omstandigheid dat de stichting
inmiddels al weer 10 jaren druk
doende is om in Oost Europa specifieke hulp te bieden, vraagt om

In het kader van 10 jaar humanitaire hulpverlening aan oost Europese doelen, lonkt de stichting
naar uw geldelijk

aandacht voor dat werk. Maar ook
het feit dat die hulp al die jaren

"verjaardagscadeautj e", graag te
storten op postbankrekening
3076844 ten name van de stichting. En wilt u eerst wat meer in-

vanuit onze eigen regio plaatsvindt, mag ook wel wat meer bekendheid krijgen. De stichting is
immers thuis aan Noorderdiep 28
te Nieuw-Buinen. Anders gezegd,
de hulp aan Oost Europa wordt bij
ons om de hoek voorbereid. Veroer meldt Jacob, dat het naar het
zich laat aanzien het voortzetten
van de hulpverlening meer dan
wenselijk is. En dat vraagt om
tijd, energie, mankracht, transport

formatie, loop dan eens aan bij Jacob Withoffaan het Noorderdiep
28, ofbel 212450, ofzend een E-

mail aan: shoeholland@hotmail.com met je vragen
of wat je ook kwijt wilt.
De redactie van De Dorpskrant
Buinerveen zal in een volgende
uitgave nog eens op de hulpverlening van de stichting en op uw on-

en geld. En met name die twee

dersteuning ervan ingaan.

laatst vermelde middelen ontbreken nogal eens, ofer is niet genoeg van.

Martin Snapper

.
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werd Ben 4-de, en onlangs finishte
hij weer bij de eersten. Mijn gesprekspartner vertelt nog honderduit over een tweetal recent gereden koersen. Hij glimt tot achter
zijn oren als hij los komt bij de
Ronde van Drenthe in 1999: "Een
heroïsche wedstrijd met veel publiek en schitterende uitdagingen
als keienweggetjes en de steile
VAM-berg, heel veel lekke banden en talrijke valpartijen, kortom

Dorpskrant Buinerveen
eens meer uren gemaakt moet
worden dan de loonstrook aangeeft. Dus ook buiten de reguliere
kantooruren is hij op "24n" bedrijfsbureau te vinden, waar hij
zich dan onder andere bezig houdt
met calculaties, werkvoorbereiding en inkoop. Gelet op de positieve vooruitzichten brj dit bedrijf,

voorziet hij een blijvende betrokkenheid daarin.

schrijven van dit interview heeft

Toekomst.

Gevraagd naar "Hoe verder ?",
zegt de nu26 jaar jonge sportman
er nog zeker 10 jaar aan vast te

willen plakken. Hij heeft er lol in,
en geeft aan datjuist dát facet voldoende rnotivatie biedt om door te
gaan. Hij licht dat nog toe. Hij
zegtjuist nu in de krachtigstejaren van zijn (sport)leven te zitten
en die periode wil hij zeker voor
de wielrennerij benutten. Als ik
ook maar probeer om "oud" of"te
oud" in de koers te gooien, dan
grinnikt hij me toe: "Bij de aankomst onlangs in de race Parijs Roubaix bestond de kopgroep uit
louter 30-plussers. .... , dus... !"
Dat "dus" vul ik maar even zelf
verder in. Voor ons.als lezers van
Dorpskrant en regionale bladen
betekent zoiets dat we de komende jaren ongetwijfeld nog veel
en vaak iets over deze jongeman
zullen vernemen. Uiteraard heb ik
nog geihformeerd naar wat Ben
verder zoal doet en gaat doen. Ben
zegt resoluut al zijn kaarten te
hebben ingezet op Hoornstra BV
te Nieuw-Buinen. Hij heeft het
daar lreel goed naar zijn zin, zelfs
z6 dat het hem niet stoort als er

daarom hebben coureurs tegenwoordig ook een zend- en ontvangapparaatje brj zich. Daarmee
staanze voortdurend in direct contact met de ploegleider, de rnecanicien en de materiaalwagen. Ook
in deze wedstrijdsport gaat het om
méér dan alleen maar pedaleren en
doorsleuren. De uitsmijter van

Tenslotíe.

Ben; Voor jongelui die ook wel
iets voor het bedrijven van de wielersport voelen én voor hun ou-

Bij

ders, heeft

tobben en afzien". Vlak voor het
Ben de Omloop van het Ronostrand (te Roden) gereden. Ook
een schitterende koers, Ben werd
daar nummer 40 in een massasprint. Sprinten is niet zijn sterkste
kant, zo laat hij weten.

rijder. Ook communicatie is in de
wielerwereld van groot belang,

de afronding van ons gesprek
hebben we het nog kort over zijn
racefiets en de technische snufies
daaraan, over de huidige moderne
communicatiemiddelen in de wielersport en het plezier beleven aan

je sport. Ben rijdt op een Gazelle,
die via de vereniging in het sponsorpakket zitvan Sanders Schilderwerken uit Emmen. In tal van
zaken draag! de sponsor bij, maar
gewoon onderhoud van het stalen
ros komt voor rekening van de be-

hij een gouden tip:

Houd voortdurend in de gaten dat
je plezier beleeft aan je hobby.
Een stuk ontspannen genoegen
moet de basis zijnvoor het sportieve spelletje dat wielrennen heet.
Met dank aan Ben Timmermans
voor zijn openhartige reactie op al
mijn vragen, en voorts: Nog vele
mooie jaren in de koers !

Martin Snapper
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Dorpskrant Buinerveen
Eerste lezing in dorpshuis

Op 1 maart heeft Adam van der Vinne het spits afgebeten met een interessante dialezing over de weidevogelbesclrerming. Het beperkte aantal deelnemers was zeer geïnteresseerd getuige het grote aantal vragen dat op de
spreker werd afgevuurd. De bezoekers zijn dan ook heel wat aan de weet gekomen over het wel en wee van de 28
soorten weidevogels. Dit seizoen zijn inmiddels enkele nieuwe vrijwilligers het veld in gaan onder leiding van
Adam.
De resultaten van de in 1999 beschermde nesten in Buinerveen, Drouwenerveen en Nieuw-Buinen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Op 23 maart 2000 is het eerste kievitsnest in Buinerveen gevonden door Jessica Bulder. Het nest bevatte 4 eieren.

Soort
Kievit
Grutto
Schole

Nesten
ól

kster

Wilde Eend
Tureluur
Wulp

Totaal

uir

Niet uit

Onbekend

55

24

3

6

I

5

0

5

4

1

0

2

1

1

0

1

I

0

0

1

0

1

0

91

62

32

3

Lefingen in het dorpshais in 2000
Dit jaar zijn er nog 3 lezingen in het dorpshuis gepland. Alle lezingen beginnen om 20:00 uur en zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Noteer de data alvast in uw agenda.
10 mei "Sterrenkunde van amateur tot professional"

Henk Bulder
14 sep "Van hekserij tot alternatieve geneeskunde"

Yvonne Bakker

I nov "Drentelkeien

en de beeldhouwers van de prehistorie"

Jan-Evert Musch
Ook voor volgend jaar zijn er al enkele ideeën aangedragen die nog uitgewerkt moeten worden. Als u nog meer
suggesties heeft neem dan even contact op met coórdinator Henk Bulder (212010).

Sterrenkijkavond op 10 mei 2000 in het dorpshuis
Op 10 mei, aanvang 20:00 u:ur, zal Henk Bulder iets vertellen over bedekkingsverschijnselen. Daarbij zullen videobeelden worden getoond van geslaagde waarnemingen. Een van de telescopen die hij daarbij gebruikt wordt
in het dorpshuis opgesteld en wanneer het helder is, is er aan het eind van de lezing gelegenheid om daarmee de
maan (eerste kwartier) en de sterren te kijken.
De interesse van Henk Bulder voor sterrenkunde dateert van 1957 toen de eerste spoetnik als een bewegend
puntje tussen de sterren kon worden waargenomen. Ztjn eerste serieuzewaamemingen dateren van 1976 en
daarna is de hobby al snel uit de hand gelopen getuige zijn deelname aan verschillende professionele projecten,
zijn presentaties op diverse congressen, het schrijven van vele artikelen en het realiseren van een boek.
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Nieaws van het Jeugdwerk Buinerveen/?{ieuw Buinen
PuusknuÍs els Jeug dwerk
Op 12 april was het weer bijzonder

druk in het dorpshuis, heel veel
kinderen ( van groep I Tlm 4 )
kwamen een palmpasen stok ma-

ken. De stokken waren weer bij
Lutjeboer gemaakt, en moesten
dus alleen nog versierd worden
met papiet en iets lekkers.

Eerst werd er begonnen om de
stok een nieuw kleurtje te geven
door er crêpepapier omheen te
wikkelen, daarna werd er van papier bloemetjes, kuikentjes en eitjes geknipt. Als laatste kregen alle
kinderen een bakje waarin chips en
clrocolade figuurtjes zaten die ze
dan aan de stok konden hangen.

Al

dat lekkers en je mocht het nog
niet eens direct opeten. Als laatste
moest het broodhaantje er nog op.
Dankzij onze vrijwilligers konden
alle ,kinderen hun palmpaasstok
op tijd mee naaí huis nemen. Omdat het een belroorlijke grote groep
was hebben we uit veiligheid voor
de kinderen besloten om niet weer
een rondje te gaan lopen.
Toen deze groep weg was moest er
snel worden opgeruimd, want om

half vier kwam de volgende groep
al weer binnen. Deze kinderen gingen een terra cotta bloempotje beplakken met een speciale techniek.
Eerst moest het potje met aparte
verf worden ingesmeerd, kuikentjes en eitjes werden uit serv-etten
geknipt en met weer speciale lijm
op het potje geplakt. In de potjes
kwam hooi en daarna natuurlijk
lekkers en allerlei paasversierin-

De playbuckshow
Hou vrijdag 26 mei weer vrij want
dan is weer de jaarlijkse playback
show.
Helaas kun je je niet meer opgeven

want we zitten al helemaal vol. Er
zijn net als vorig jaar weer 3 categorieën.

Het belooft weer een gezellige
avond te worden. Het begint om
19.30 uur.

gen.

De kinderen warerl erg enthousiast

over hun zelf gemaakte

paas

kunstwerk

We willen alle vrijwilligers van
deze dag bedanken voor hun hulp

Willen ouders hun kind/eren aÊ
melden als die niet op een knutselmiddag komt, zo weten wij ook of
er eventueel nog een kind bij kan
die zich te laat had opgegeven ( rn'ij
doen namelijk inkopen naar het
aantal kinderen dat zich heeft opgegeven.

Ook willen we graag alle pahnpaasstokken terug voor een volgend jaar, alvast bedankt

Eindfeest jeugdwerk

7

.iuni.
7 Juni is onze laatsle activiteit voor
de grote vakantie. We verwachten

alle kinderen

(

die zich op tijd

hebben opgegeven ) om ongeveer
12.15 uur in het Dorpshuis te Buinerveen Daar gaan we gezalnenlijk iets eten.
Na het eten is er een optreden van

goochelaar Romuïni.
We gaan er met z'n allen een ge-

zellig feest van maken. We denken
dat het tegen 14.45 uur is afgelopen.

Jeugdwerk BuinerveeniNw Buinen
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A/,Ah^f

*

f>a+yat*uaa

Als je deze guzzel goed hebt opgelost verschijnt
er in de rij waarin de eerste letter van elk
woord staat, een ander woord.
0at woord vul je in de liggende balk onder de
guzzel in. Als je alles goed hebt gedaan staat er
dan een vreemdsoortig rookartikel.

puzzel

t.

1 . Díer dat kan vliegen
2.Cndeugend kind.
3,Vrucht van de eik.
ó.

4.Mist

I

5.Zwemvogel.
6.DierenverblijÍ.
T.Tweetal.
8.lglo.

9.Bal van papier.

OPLOSSING:

dndsl03u^
do.td

lnqsÍ!
teed
lsls
puea

dur?p

têïe
leleJ
ls6o^

DE VERDW'JNENDE VLEK.
je
Hier kun
duidelijk waarnemen dat je oog
niet alles kan zien.

Als je je linkeroog dichtknijpt en met je
rechteroog naar het vierkantje kijkt, zul je
zien dat de zwarte stip is verdwenen.

Daarvoor is het nodig dat het papier 0p een
aÍstand van ongeveer dertig centimeter van
het oog wordt gehouden.

