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Drieling ziet levenslicht in Buinerveen
1 februari is er in Buinerveen een
drieling geboren. Dat wil zeggen,
ze zijn geboren in het UMCG in
Groningen, maar wonen in Buinerveen. De drie kindjes, 2 meisjes en 1 jongen heten Anna, Lotte en Jesse. Het zijn de kinderen
van Harm en Janny van Rhee en
broertje en zusjes van Thijs. Waren ze bij de geboorte resp. 1620,
1520 en 1320 gram, begin april
wegen ze reeds meer dan het
dubbele en zijn ook al weer geruime tijd thuis aan de Noorderstraat. Anna weegt begin april
3400 gr, Lotte, tevens de drukste
van het stel was 3460 gram en
Jesse 3270 gram. Hoe klein ze
ook zijn, elk kindje toont reeds
zijn eigen karakter. Janny is zelfs
al in staat om aan de huiltjes te
herkennen welk kindje zich
meldt. Over het algemeen zijn
het erg makkelijke en rustige
kinderen, al schiet de nachtrust er
wel bij in. 1 kind de fles geven is
al iets ’s nachts, maar 3 is wel

even andere koek. Ook het luierverbruik ligt nogal wat hoger
bij 3. Een pak Pampers is er in
anderhalve dag door. Om van
de flesvoeding nog maar niet te
spreken. In hun slaapkamer
staan 3 wiegjes op rij, familiestukken; zowel één waar Harm
nog in gelegen heeft, één waar
Janny in geslapen heeft als nog
één van familie. Een mooi gezicht.
Op de foto is de hele familie te
zien. Gelukkig worden ze gesteund door oma’s, opa en overige familie, want even snel iets
doen is er de komende tijd niet
bij. En zomaar weg gaan is ook
geen sinecure, wie past er zo
maar even op op 3 kleine baby’s en een peuter? De redactie
van de dorpskrant wenst hen
veel geluk en gezondheid voor
de toekomst!
Marjan Poelman
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor:
19apr.
1 mei
3 mei
7/8jun.
20sep.
18okt.
1nov.
13 dec.

Bingo
Fietspuzzeltocht
Bingo
Feestweekend
Bingo
Bingo
Griezeltocht
Kerstbingo

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet en neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel.nrs zijn:
Menzo Bos
0615391219
Jan van Noortwijk
212298
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
212730
Thom Martens
212993
Tom Ottens
212473
Henk de Vrieze 0652586608
E-mail adres secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl
BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
OBS 75 8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Internetsite Buinerveen /
Nieuw Buinen
Zie ook de internetsite
over de plaats Buinerveen
en Nieuw Buinen tot de
Mondenweg. Over clubs,
verenigingen en actueel
nieuws. Via deze site is
ook de Dorpskrant digitaal
te bekijken. Foto’s gemaakt bij diverse evenementen zijn hier te bewonderen en te downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2008 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 5

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

4 juni 2008
6 augustus 2008
1 oktober 2008
3 december 2008

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Jeugdwerk
Het programma van het schooljaar 2007-2008
Vrijdag
25 april
Woensdag 21 mei
Woensdag 11 juni

karaoke
knutselmiddag
eindfeest

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar mensen die ons willen
helpen dat is niet alleen voor het helpen bij de knutsels maar
ook voor de voorbereiding zoals inkopen en voorbeelden maken spullen klaar zetten en de financien.

Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren
Linda Luppens
Annemarie Egas

212604
212855
212944
211918
212301
332850

Dorpskrant Buinerveen
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FEESTWEEKEND BUINERVEEN 7 & 8 JUNI:
THEMA:

Deelname aan de markt
tijdens het feestweekend.
Zoals U hopelijk bekend is wordt
er tijdens het feestweekend op 7
juni weer een markt georganiseerd onder het motto:
WILD WILD WEST
Verenigingen en andere instellingen die in het verleden aan de
markt hebben deelgenomen of
wellicht belangstelling hebben
voor deelname, hebben een brief
hierover gekregen, of krijgen deze zeer binnenkort.
Nu kan het zijn dat we een vereniging of iemand anders overge-

slagen hebben bij het verzenden
van deze brieven. Vandaar dit
stukje.
Mocht U belangstelling hebben
om aan de markt deel te nemen
dan kunt U zich opgeven vóór
15 april bij Anneke Wubbels
of een E-mail sturen aan Jan
van Noortwijk. Een kraam op
de markt kunt U zelf verzorgen
of tegen betaling van € 17,50
laten verzorgen door de commissie.

de kinderen weer meedoen door
het verkopen van speelgoed e.d.
op een kleedje of zoiets. Deze
moeten zich vóór 1 mei opgeven.
We hopen op een grote gezellige
markt met veel deelnemers,
waarbij ook de kinderen erg welkom zijn.
Het zou mooi zijn als de deelnemers en bezoekers verkleed konden zijn volgens het motto van
deze markt.

Deelname kinderen aan
de markt

Namens de activiteitencommissie
Jan van Noortwijk

Evenals vorig jaar kunnen ook

Wanneer er geen ijs, sneeuw, regen, hagel of storm op komst is.
Organiseren de Sportverenigingen de traditionele

" FIETSPUZZELTOCHT"
Met opdrachten voor groot en klein.
De tocht is ongeveer 30 km
Er zijn 15 vragen en opdrachten voor iedere groep
Deze fietstocht wordt dit jaar voor de 36e keer gehouden
Tijdens een jaarvergadering van de schaatsvereniging is de sportvereniging op gericht in 1972 aldus
de notulen.
Ook heeft de sportvereniging de RABOBANK te Nieuw-Buinen weer bereid gevonden om als sponsor op te treden. Deze stelt de bekers beschikbaar voor de beste drie van elke groep.
WAAR:
Start :
Dorpshuis "De Viersprong'' te Buinerveen.
De inschrijving en start is van 12.30 tot 13.30.
Tot 17.00 uur kunnen de antwoorden lijsten worden ingeleverd.
WANNEER:
DONDERDAG 1 MEI "HEMELVAARTSDAG"
Inleg:

t / m 12 jaar
13 jaar en ouder

1.00 euro.
3.00 euro.

We hopen dat er veel mensen aan mee doen, want met de opbrengst
kunnen we er in december voor de kleintjes weer een mooi feest van maken
Namens de sporverenigingen: V.V. BUINERVEEN.
SCHAATSVER. BUINERVEEN E.O.
GYM VER. NOAD.
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Dorpshuis
“De Viersprong”
Buinerveen
Opgave formulier Zeskamp Buinerveen
Zeskamp rond de ijsbaan.
Dit wordt een dag voor echte bikkels.
Wie wint er dit jaar de superbokaal?
Prijsuitreiking na afloop bij de ijsbaan.
Reglement:
Elk team bestaat uit 6 personen, waarvan minimaal 2 dames.
Elk team heeft een eigen naam en neemt een
joker mee.
Opgave bij Anneke Wubbels door inlevering
van onderstaand formulier.
Kosten € 10,- per team.

De zeskamp wordt gehouden bij de ijsbaan in Buinerveen op 8 juni 2008.
Deelnemers moeten om 12.30 uur aanwezig zijn.
De zeskamp begint om 13.00 uur en is
ongeveer 17.00 uur afgelopen.

Opgave formulier zeskamp 2008
Naam Team
………………………………………………………………………….
Naam coach
………………………………………………………………………….
Tel. Nr. coach
………………………………………………………………………….
Aantal deelnemers
………………………………………………………………………….
Anneke Wubbels
Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval
Zuiderstraat 2
vóór 15 mei 2008 bij:
Kosten € 10,- per team

Buinerveen
Tel: 0599-212605

De activiteitencommissie Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen
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Oranje weer in de strijd!
Samen met oranje willen wij het
dorp weer in de belangstelling en
onder de media brengen. Er is
een oranjecommissie samengesteld die ervoor gaat zorgen dat
Buinerveen weer in oranjestemming gaat komen. Wij willen de
inwoners vragen om hun medewerking te verlenen en hun woning of iets dergelijks in het
oranje te zetten. De bedoeling is
om het nog gekker en opvallender te maken dan in 2006, waar
wij van denken dat het mooi was
opgezet. Wij vragen tevens aan
alle bewoners om alle oude witte
lakens die men niet meer ge-

bruikt of die men weg wil gooien, te brengen naar het dorpshuis. Deze worden weer gebruikt voor een speciaal project, waar wij ons verder niet
over uit laten. De werkzaamhe-

den zullen starten medio mei
2008 en wij hopen dat wij een
oranjesfeer onder jullie kunnen
brengen.
Oranjecommissie

***oriflame*** Klantenavond
Wo 21 mei om 20.00 in dorpshuis de 4 sprong

*div workshops
*modeshow
*huid analyse
*demo definitief ontharen
*chocolade fontein
*verloting
Kaarten zijn € 5,00 inc koffie,cake en gratis produkt.

Bestellen bij j.elting tel 0599-417735 e-mail j.elting@planet.nl

***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
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Paasvuur 2008
Voor velen was het Paasvuur
2008 enigszins een teleurstelling.
Niet alleen voor de bezoekers,
maar ook voor de organisatoren
en alle vrijwilligers. En dat was
jammer, erg jammer. Weergoden
en een erg vroeg Pasen gooiden
in 2008 roet in het eten. Regen,
sneeuw, hagel, kou en wind, wat
zon; alle elementen zijn de revue
gepasseerd. Ten tijde van het
schrijven van dit stukje is het begin april en het weer is nog niet
gewijzigd. Het voorjaar doet
soms moeite door te breken,
maar wordt nog steeds weer teruggefloten door een weerbeeld
dat maar geen lente toelaat. Geduld is hierin een schone zaak.
Geduld, dat was soms ook nodig
tijdens de voorbereidingen van
het paasvuur. Er zijn weer 3 inzameldagen geweest. Was de
eerste zaterdag nog droog en
zonnig, de overige dagen was het
koud en guur. Het terrein was als
een spons, sompig en nat. Na de
eerste vrachtjes was er al bijna
geen doorkomen meer aan. Gelukkig waren dit jaar goede rijplaten aanwezig, belangeloos
beschikbaar gesteld door Visser
Smit, en die waren hard nodig.
Er was een parcours gelegd, zodat de auto’s weer gelost konden
worden zonder vast te komen te
zitten. Het grote materieel met
tractoren en kiepwagens mocht
achterlangs. Het kraantje van
boer Hoving was er weer en de
karretjes werden wederom gelost. Schijnbaar doet die luxe aardig de ronde, want ook dit jaar
werd er weer materiaal aangevoerd van heinde en verre, vaak
uit onbekende hoek. Maar ook
onze dorpsbewoners hebben
weer menig tuin opgeruimd.
Veel dennen, coniferen en ander
struikgewas heeft weer het veld

geruimd. De bult was ondanks
de slechte aanvoeromstandigheden dit jaar nog groter dan vorig jaar. Kanttekening daarbij is
wel dat ook het materiaal steeds
groter en grover wordt, wat
vaak de brandbaarheid van de
bult niet ten goede komt. Dat
heeft samen met de slechte
weersomstandigheden er voor
gezorgd dat de bult dit jaar
maar niet op gang kwam. Tussentijds is de bult opgezet door
mobiele kranen, belangeloos
beschikbaar gesteld door fa.
Hoornstra, Schipper en Tam-

minga. Zonder hun hulp was het
meer een platte pannenkoek geworden, nu ging de bult toch de
hoogte in. De laatste inbrengdag
was de situatie op het terrein dusdanig slecht, dat het kleine
kraantje op posten over de sloot
gezet is en vanaf de weg de wagentjes gelost werden en de takken later werden overgedraaid op
de bult. Al geen optimale situatie, maar wie A zegt, die moet
ook B zeggen. Die bult is er, dus
ie moet ook goed zijn. Nu nog
zien dat de brand er in komt.
Vanwege de slechte toestand van
de bermen en van het terrein is
besloten een deel van de 2/3e

Dorpskrant Buinerveen
Weg af te sluiten voor het verkeer. Mensen konden dan ongestoord op de weg staan kijken,
aangezien de wind uit de juiste
richting kwam. Dan hield men in
ieder geval droge voeten.
Ook dit jaar is weer gestart met
een fakkeloptocht bij het Dorpshuis. Ca. 40 kinderen hadden de
moeite genomen om onder begeleiding met hun fakkel naar het
perceel aan de 2/3e weg Zuid te
lopen. De groep was nog maar
net op weg, of een helse sneeuwbui barste los. Vlokken als euro’s
vielen uit de lucht. Bij de paasbult werd ook alles bedekt met
een laagje nattigheid wat de ontbranding niet ten goede kwam.
Toen de kinderen aankwamen bij
de bult werd enthousiast getracht
met meegebrachte fakkels de bult
te ontsteken. Het ontsteken ging
best redelijk. Maar zodra het aangebrachte stro verbrand was,
ging het vuur weer uit. Veel
mensen hadden het na 5 minuten
wel bekeken en trokken weer
huiswaarts, naar de warme kachel. Onderwijl was snel begonnen met het uitdelen van zakjes
(met sinaasappel, noten en chocolade eitjes) en drinken voor de
schooljeugd. De verwachting is
dat er toch nog ca 140-150 zakjes
een kinderhand gevuld hebben.
De zakjes die zijn overgebleven
zijn na Pasen verdeeld onder de
kinderen van School 75.
Na vele pogingen het vuur toch
aan te krijgen werd op een gegeven moment slechts 1 kant van
de bult steeds bestookt met stro
en vuur. Daardoor is toch de
vlam nog redelijk goed in de bult
gekomen. Rond 23.00 uur zat er
goed de brand in. Helaas was het
publiek toen natuurlijk al lang en
breed naar huis. Maar om niet
met een hoop rotzooi te blijven
zitten moest de brand er toch wel
in. Wie nu nog langs de 2/3e Weg
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rijdt, die kan constateren dat er
nog steeds een hoopje ligt. Het
terrein ziet eruit als het Wad,
geulen en stukjes drooggevallen land. Mogelijk dat als deze
dorpskrant verschijnt het voorjaar echt is losgebroken en het
eindelijk droog is zodat ook de
laatste restjes opgeruimd kunnen worden. Vanuit de organisatie wordt met klem gezegd
toch echt alle vrijwilligers te
bedanken die ook dit jaar weer
hebben geholpen het Paasvuur
mogelijk te maken. En natuurlijk niet te vergeten alle bezoekers die toch de kou getrotseerd
hebben om een bezoek te brengen aan het paasvuur. Zowel de

vrijwilligers als de bezoekers
zullen dit jaar weinig voldoening
gevoeld hebben. Pasen was nog
nooit zo vroeg en het weer en het
terrein nog nooit zo slecht. We
kunnen er toch op terug kijken
als iets onvergetelijks. En menigeen hoopt dat er volgend jaar
toch weer een paasvuur plaats zal
vinden, met het liefst betere omstandigheden. Dit maal wordt dit
stukje vergezeld van een foto van
een paasvuur van een voorgaand
jaar, waarbij we de hoop uitspreken dat het in 2009 weer op die
manier beleefd kan worden. Tot
2009!
Marjan Poelman
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Nieuws van de werkgroep:
Dorpsomgevingsplan Buinerveen/Nieuw Buinen
NOTULEN
UITKOMSTEN
BELEVINGSONDERZOEK 5
MAART 2008
Aanwezig: 66 personen
De voorzitter van de werkgroep,
Wim Bruil opent de avond met
een speciaal welkom voor wethouder Meedendorp, Gerard
Strabbing en Hans Agterberg
Deelgebiedscomm. Voorste
Diep. Hierna wordt door Dirk
Jasper Keegstra uitgelegd wat
een dorpsplan is en dat er subsidie toegezegd is door de provincie, de gemeente en de deelgebiedscommissie. De werkgroep
bestaat uit personen uit ons dorp
en de BOKD is voor de ondersteuning.Aan de hand van een
powerpointpresentatie worden de
uitkomsten van de belevingsonderzoeken gepresenteerd. De bedoeling van deze avond is om de
inwoners te informeren en kijken
of ze zich daarin kunnen herkennen. De begrenzing van ons dorp
is de Mondenweg, Exloërveen,
Buinen, N374 (BorgerStadskanaal). 18 personen hebben deelgenomen aan de fotoopdracht. Aan de hand van deze
foto’s worden de positieve en de
negatieve kenmerken van ons
dorp uitgelegd. Deze foto’s liggen ter inzage. Typisch voor ons
dorp is: flora en fauna naast de
deur, ijsbaan en moerasbos zijn
waardevolle plekken, het dorpshuis als sociaal centrum, lintstructuur. Storende kenmerken
zijn het nieuwbouwplan, het
“Streekie” heeft niet de uitstraling van het hart, rommelige uitstraling op sommige plekken,
door het dempen van het kanaal
is het landschap uit evenwicht,
verkeersveiligheid verbeteren.
25 personen hebben deelgeno-

men aan de veldexcursie o.l.v.
Jan Haikens en Wim Windt.
Hier is uitleg gegeven over het
ontstaan en de historie van ons
dorp. Hoe kunnen we dit in ons
plan verwerken. Ook de recreatie, infrastructuur en de voorzieningen worden bekeken. Het
verslag hiervan is in de dorpskrant gepubliceerd.
52 personen hebben deelgenomen aan de huiskamergesprekken, waarbij ook een avond
voor de jeugd van 12 tot 16 jaar
is georganiseerd. Els vertelt
over de verschillende voorwerpen, die de deelnemers tijdens
de gesprekken bij zich hadden.
Deze voorwerpen lieten zien
welke binding de mensen met
het dorp hebben. Ook dat wat
de jeugd positief en negatief
ervaart, is kort besproken en
wordt meegenomen in het plan.
De samenvatting kan door belangstellenden meegenomen
worden. Jan Haikens gaat bij
OBS 75 en CBS 59 op bezoek
om een start te geven aan de
schoolopdracht, om de leerlingen na te laten denken over ons
dorp nu en in de toekomst.
De uitkomsten worden in thema’s verteld:
-Prima dorp om in te leven:
saamhorigheid, vrijheid, rust
-Een dorp in een machtig landschap : ruimte, herkenbaar, seizoen ervaren
-Kwaliteit en functies van
openbare ruimten: centrum publieksdomein, combineren
functies
-Verkeersveiligheid: dorpsentree, oversteekplaatsen, verlichting
-Wonen: nieuwbouwplan, verpaupering

-Voorzieningen :dorphuis, scholen, peuterspeelzaal, Arriva
-Recreatieve mogelijkheden :
infrastructuur, lofar, natuurterreinen
-Rijke cultuurhistorie:centraal
verzamelen, omgang erfgoed
-Onderhoud en beheer
:wandel-fiets-voetpaden, watergangen
-Verenigingsleven
:zeer waardevol, , continuïteit,
dorpshuis = spil
-Jong zijn in Buinerveen: eigen
plek, voorzieningen
-Landbouw en werkgelegenheid
:drager landschap, kleinschalige
bedrijven
-Dorp als partner: dorp op kaart,
duidelijkheid naar en van gemeente
-Kleine ergernissen, grote gevolgen!! :sirene, brievenbus, pin
-Na de pauze is er tijd voor vragen en reacties.
-Voor Week In Week Uit komen
de aanwezigen met elkaar op de
foto.
-Harrie Meijringh (Week In
Week Uit) meldt dat er weinig
berichten vanuit het dorp richting
de krant komen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat
het 50+ magazine slecht gelezen
wordt in Buinerveen.
Wethouder Meedendorp is onder
de indruk van het geheel wat aan
deze avond is vooraf gegaan. Hij
geeft wel aan dat wij zelf dit plan
moeten oppakken. In alle onderzoeken staat dat er kritiek is op
de gemeente, dat er niet gereageerd wordt op vragen. Hier wil
hij graag weten wat er mee bedoeld wordt. De inwoners stellen
dat zij zich achtergesteld voelen
bij de omringende dorpen op vele terreinen.

Dorpskrant Buinerveen
De verkeersveiligheid wordt aangekaart. We moeten ons niet laten afschepen maar in gesprek
met de gemeente er samen uitkomen. Er wordt aangegeven dat
ons leefgebied vergroot moet
worden richting Mondenweg.
I.v.m. voorzieningen moet vanuit
de gemeente nu rekening gehouden worden met ongeveer 1400
inwoners. Het plaatsnaambord
verplaatsen is geen optie, gezien
de administratieve problemen die
dat met zich meebrengt. De gemeente wil Maatwerk leveren,
wat ook in de gemeenteraad is
afgesproken.
In verband met Kern en Kader is
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er inmiddels wel een besluit op
langere termijn genomen over
de peuterspeelzaal.
Over alle onderwerpen hebben
de inwoners inclusief de jeugd
dezelfde mening. Over waterberging en woningbouw kan
nog gediscussieerd worden.
In ons dorp blijven geen huurwoningen over, want deze worden verkocht. Kan dit in het
plan meegenomen worden.
Dirk Jasper legt de tweede fase
uit:
-selectie deskundige ondersteuning, bv. Waterschap, wooncom, landschapsarchitect
-planvorming werkgroep 4x

Van de bestuurstafel
Het gaat gelukkig goed met ons
dorpshuis. Op de afgelopen jaarvergadering, waar we ca. 20
mensen welkom mochten heten
is dat gebleken. Financieel staan
we er niet slecht voor, we houden jaarlijks zelfs nog iets over
zodat we onze reserve kunnen
aanvullen voor een onverwachte
tegenvaller. Ook organisatorisch
loopt alles redelijk. Maar dat betekent niet dat we er zijn. Er liggen voldoende uitdagingen om
als bestuur op te pakken en mee
aan de slag te gaan.
Het onderhoud blijft een
van de grootste problemen waar
we continu mee bezig zijn. We
willen een onderhoudsrapport
opstellen waar alle onderhoudsklussen in genoemd zijn. Vervolgens willen we deze financieel
en bouwkundig beoordelen en
inplannen wanneer ze gerealiseerd moeten zijn. Hiermee hopen we iets meer gestructureerd
dit probleem bij de horens te
kunnen vatten.
Tijdens de jaarvergadering kwam
een voorstel dat navolging verdient. Om vooral de ontwikkelin-

gen van de gemeente B-O wat
betreft Kern en Kader te volgen
is het raadzaam om gezamenlijk als dorp( alle verenigingen)
hier een mening over te formuleren. De meeste verenigingen
beoordelen Kern en Kader op
de consequenties voor hun eigen vereniging, hetgeen logisch
is. Maar desondanks raakt het
veel meer geledingen en hier
kun je veel beter gezamenlijk
een standpunt bepalen. Dit creëert meer draagvlak, er ontstaat
meer begrip, het verdiept je
kennis en je komt sterker over.
Dit voorstel zal zeker een vervolg krijgen.

bijelkaar
-voorbereiden inloop-schetsdag
met inwoners eind mei
-uitwerking
-presentatie conceptplan voor de
zomervakantie
Wim Bruil geeft aan dat er nog
veel werk te doen is. Tot slot kan
een ieder, die hier belang bij
heeft, een historische kaart uit
1900 van Buinerveen meenemen.
Notulen opgemaakt door Els de
Roo en Ina Habing, 11 maart
2008

We zoeken nog een bestuurslid.
Als u begaan bent met het wel en
wee van ons dorp(shuis) dan ligt
hier een grote kans een bijdrage
te leveren aan de totale dorpsgemeenschap. Elk bestuurslid kan u
nader informeren over onze bezigheden. We kunnen u naast een
riante beloning in de vorm van
onnoemelijk veel dankbaarheid
een prettige werkomgeving, leuke collega’s en plezierige werktijden aanbieden. Ik zou zeggen,
grijp uw kans.
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Hillechinus Plat
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Dorpsomgevingsplan
Kleine correctie….
In het boeiende verslag van de
“historische excursie dorpsomgevingsplan”, dat Jan Haikens
schreef in de vorige Dorpskrant
staat een foute opmerking die ik
als amateur-historicus niet zomaar kan laten passeren. Het gaat
over de koningsraai en de macht
van de bisschop van Groningen
in die dagen.
Hoe zit dat precies ?
In 1561 werd de eerste bisschop van Groningen Johan
Knijff benoemd. Deze had een
kerkelijke functie en niets in te
brengen in het bestuur van Stad
en Ommelanden. Bisschop Knijff
stierf in 1576. Daarna zijn wel 2
opvolgende bisschoppen benoemd maar die hebben hun zetel nooit kunnen innemen door
de opstand van de Noordelijke
Nederlanden tegen de landheer
Philips II ( de koning van Hispanje) en de opkomst van het
protestantisme. (de 80-jarige oorlog). In 1593 veroverde Willem

Lodewijk van Nassau Stad en
Ommelanden en werd officieel
het katholieke geloof afgezworen.(de Reformatie) Ook de
monniken (van de Orde van de
Kruisheren) uit het klooster van
Ter Apel moesten toen vertrekken en het gebouw verviel aan
de Staten Generaal. De kerk
werd sindsdien voor de protestantse eredienst gebruikt. Gebouw en interieur zijn toen en
later wel ernstig beschadigd
maar gelukkig niet helemaal
vernietigd zodat dit klooster
nog enigszins de sfeer van toen
heeft behouden. Als enige van
de vele tientallen kloosters die
voor de Reformatie in Stad en
Ommelanden gestaan hebben.
Het is nu een prachtig museum
en behoort tot de “top-100”
van de onroerende objecten in
Nederland. (UNESCO).
(www.kloosterterapel.nl)
Ruim 200 jaar later, in
1817, heeft Koning Willem I
bepaald dat de provinciegrens
tussen Groningen en Drenthe

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

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

de Semslinie volgde tot bij de
grens tussen Gasseltenijveenschemond en Drouwenermond.
Vanaf dat punt is een andere lijn
gevolgd met een vreemde hoek
in de zuid-oostelijke punt. Dat is
inderdaad de zogenaamde Koningsraai. Feitelijk is dat de
grens tussen de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen enerzijds
met de provincie Groningen. De
Groningers wilden toen per se
het Klooster ter Apel binnen hun
grenzen houden en zij kregen
hun zin.
Pas in 1956 werd een nieuwe
bisschop van Groningen benoemd. Tussen 1576 en 1956
was er dus geen bisschop in Groningen en, anders dan bijvoorbeeld voor de Reformatie in
Utrecht, heeft de bisschop van
Groningen nooit enige wereldlijke macht gehad.
Toen Koning Willem I zijn besluit nam over de koningsraai
kwam dat door de invloed van de
Groninger bestuurders. Van een
bisschop was toen geen sprake
en het klooster was toen ook al
eeuwen lang geen katholieke instelling meer.
Wim Windt

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Op 13 februari waren 2 dames
bij ons te gast die een lezing gaven over Borstzelfonderzoek.
Het beste kunt U onderzoek bij
uzelf doen een week na de menstruatie. Vrouwen die niet meer
menstrueren kunnen een vaste
dag in de maand kiezen. Tussen
de 50 en 75 jaar krijgen vrouwen
elke 2 jaar een uitnodiging om
een mammografie te laten maken
in een mobiele onderzoekswagen. Het opkomstpercentage in
Drenthe is 85 %. Vrouwen jonger dan 50 jaar hebben meestal
dichter borstklierweefsel en daardoor zijn de foto’s moeilijker te
beoordelen en minder trefzeker
als het gaat om het vaststellen
van afwijkingen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken bij
de GGD Drenthe in Assen, waar
U geholpen wordt met het leren
onderzoeken van uw borsten.
Op 12 maart hield Jan Germs
uit Gasselte een lezing over de
Drentse Taol.
Hij is streektaalfunctionaris en
heeft contact met andere beroepsgenoten in Nederland.
28 maart wordt het Huus van de
Taol geopend in Beilen. Hier zijn
Stichting Drentse Taol, Stichting
Het Drentse Boek en maandblad
Oeze Volk en Roet ondergebracht.
In Drenthe zijn er verschillende
dialekten, die streeksgewijs in
elkaar overlopen.
Jan hield een stevig pleidooi
voor het spreken van het dialekt
met daarbij in het achterhoofd
houdende, dat als je van jongs af
aan met meer talen bent opgegroeid, je dan later begint met
dementeren. Iedereen ontvangt
een exemplaar van het blad Oeze

Volk en men kan een button of
sticker met de tekst “Tegen mij
kuj drents praoten” meenemen.
Op 2 tafels lagen boeken in het
drents en over Drenthe, die men
kon inkijken.
Op 20 maart is een hele groep
samen met de Huisvrouwen uit
Borger op reis geweest naar
Paleis Soestdijk. We werden
rondgeleid in groepjes o.l.v.
een gids. Prachtig om dit allemaal te zien. ‘sMiddags begon
het te regenen, zodat het bekijken van de tuin wat in het water
viel.

Er staat nog heel wat op het
programma:
16 april
Provinciale Jaarvergadering in
Westerbork met gastspreekster
Else-Marie v.d.
Eerenbeemt over Samen wonen
– Samen leven; solidariteit binnen de generaties
24 april
Museumgroep gaat naar het
Drents Museum om het Terracotta leger van Xi’an uit bekijken
22 april
Gezamenlijke Afdelingsavond
in Nieuw Buinen: Tussen kunst
en Kitsch
13 mei
Reis naar Texel van onze afdeling

21 mei
Afdelingsavond: de heer Eijkenaar over kerkuilen
12 juni
Excursie naar de Yakultfabriek in
Almere; samen met 1e Exloërmond
17 juni
Excursie naar de Blauwe Stad;
organisatie Provinciale Commissie Wonen en Woonomgeving
Iedere maand treden nieuwe leden toe en op dit moment zijn we
gegroeid naar 51 leden!
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 vrijblijvend 2 keer komen
kijken. Informatie van onze afdeling is te verkrijgen bij :
Thea v.d. Teems
tel. 0599-354620.
Ina Habing-Mulder; PR-vrouw
afdeling Buinerveen.
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Veenkaor
In het dorpshuis waar wel vaker
gekke ideeën aan de bar ontstaan
is ook het idee geboren om een
koor op te richten, dit was in het
najaar van 2001.
Tijdens een gezellige avond begonnen spontaan een aantal mannen wat liedjes aan de bar te zingen wat wel vaker gebeurde.
Omdat dit wel erg gezellig en
leuk gevonden werd hebben
Geerard W. en Martin K. het idee
opgepakt om een koor op te richten dit werd gelijk extra gestimuleerd door Grietje K..
Grietje had nog 25 boerenkielen,
petten en zakdoeken liggen die
voor weinig werden overgenomen.
Vrij snel werden er andere mannen enthousiast gemaakt en was
13 december 2001 de datum
waarop het koor met 13 leden en
een heuse accordeonist van start
ging.
Schoorvoetend werden de eerste
liedjes gezongen, dit was voor de
meeste mannen toch wel erg
moeilijk, 13 mannen en geen een
die durft te beginnen.
Na 2 a 3 avonden ging het al beter maar de maat houden is ook
een kunst dus kwam Karin ons
versterken als dirigent.

Dorpskrant Buinerveen
In mei 2002 is er een cd gemaakt met een speciaal nummer voor Grietje ter gelegenheid van haar afscheid van het
dorpshuis. Omdat een cd maken met 1 liedje net zo duur
was als met meerdere zijn er op
dezelfde cd nog 12 nummers
extra gezet. Gezien de paar
maand dat het koor bestond
toch wel een knappe prestatie.
Ook moest er een naam komen
voor het koor en omdat we in
het veengebied wonen werd er
voor een naam gekozen die betrekking had op het veen.
De naam Veenkaor was geboren, dit is gekozen omdat het
als je het zegt klinkt als veen
koor en de betekenis van de
naam Veenkaor is de kruiwagen voor het veen.
Kruiwagen: kaor(e), kaor(e):
kruiwagen (bron: Drents woordenboek).
Het grappige is dat de schrijfwijze van de naam velen bezig
houdt maar niemand zich de
moeite nam om even in het
Drents woordenboek te kijken
maar dit terzijde.
Dus voor de goede orde: mannenkoor Veenkaor.
In de meer dan 6 jaar dat het
koor bestaat zijn er diverse optredens geweest.

Een elk jaar terugkerend optreden is bij school OBS 75 de
kerstviering op het schoolplein.
2x per jaar word er opgetreden in
een bejaardentehuis met een
avond vullend programma.
Ook word er bij speciale gelegenheden een aantal nummers
ten gehore gebracht.
Het repertoire is zeer divers van
smartlap tot het serieuzere werk
in het Nederlands, Duits, Engels
zelf in het Spaans.
Veenkaor is een enthousiaste
groep mannen die met veel plezier zingen, momenteel zijn we
met 19 zingende leden, dirigent
Gerry v/d Berg en al vanaf het
prille begin onze accordeonist
Piet-Jan Smak.
We zouden graag het leden aantal iets willen uitbreiden dus zijn
we nog op zoek naar mannen die
net als wij houden van zingen en
ook van lol maken kom dan gerust op een donderdag langs tussen 20.00-22.00 uur om eens te
kijken en/of mee te doen.
Het streven is om de liedjes
steeds beter te zingen maar de
gezelligheid staat ook hoog in
het vaandel.
Wellicht tot ziens.
Veenkaor

Dorpskrant Buinerveen
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Kun je nog zingen, zing dan mee….
Zo heette vroeger een vermaarde zangbundel.
Nu zou ik dit willen roepen
naar iedere volwassen mannelijke lezer van de Dorpskrant
die een stem heeft en een beetje
wijs kan houden. Donderdag
27 februari heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en heb
mij ’s avonds om kwart voor
acht gemeld bij het Dorpshuis.
Het Veenkaor zou oefenen in
de achterzaal en ik wilde graag
eens kennismaken. Ik trof daar
een aantal pratende en koffiedrinkende mannen aan gezellig
rond een grote tafel gezeten.
Klokslag 8 uur kwam men in
de benen. Voor iedereen stond
er een lessenaar met daarop een
meegebracht dik zwart boek.
Dat boek bevatte het repertoire
van het Veenkaor. De tekst van
bijna 100 liederen is hierin te
vinden. Weinig noten want
kunnen noten lezen is niet echt
nodig. Wel enthousiasme. Nou
dat was in ruime mate aanwezig bij alle zangers. Hoewel
dirigente Gerry van der Berg
verhinderd was werd vanuit het
hart gezongen dat het een lieve
lust was begeleid door de accordeon van Piet-Jan Smak.
Jans Hatzmann had deze avond
de leiding en deed dat met verve; het ene lied na het andere
schalde door de achterzaal. Gelukkig kende ik vrijwel alle
melodieën en de tekst lag voor
mijn neus dus ik kon uit volle
borst meezingen. Heerlijk was
dat. Gewoon lekker zingen;
zonder kapsones of pretenties.
Of het nou “Het kleine café aan
de haven” van Vader Abraham
was of “Mull of Kintyre” van
Paul MacCartney het zong allemaal lekker weg. Na een uurtje

even rust. Weer rond de tafel
gezeten werd was gedronken en
gekletst. Even pauzeren en de
stem smeren voor het tweede
uur dat volgde. Rond tien uur
was het genoeg geweest. Er
werd nog even wat gedronken
en nagepraat. Nog naneuriënd
fietste ik huiswaarts.
Helaas voor mij was de volgende donderdag geen repetitie

maar daarna heb ik weer 3 donderdagen achtereen ‘s avonds
meegezongen. Dirigente Gerry
van der Berg weet haar mannen
enthousiast en kundig aan te voeren en tot ongekende muzikale
prestaties te brengen. Heerlijk
om te doen en lekker ontspannend. Warm aanbevolen mannen.
Wim Windt
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Eieren vangen 2008
Op paasmaandag 24 maart
werd er het welbekende eieren
gooien en vangen gehouden op
het grasveldje tegenover het
Dorpshuis.

Uitslag voortgezet onderwijs en
volwassenen
1 Geert & Arnold
2 Thom & Harry
Tjerk & Ronald
3 Erik & Harald

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

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

4 Marleen & Job
Uitslag kinderen
basis onderwijs
1 Brandon & Boyd
Mathijs & Fabian
2 Nick & Arjen

Dorpskrant Buinerveen

UITNODIGING !!
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UITNODIGING!!

VER.PLAATSELIJKBELANG BUINERVEEN/NW-BUINEN TOT KERKLAAN.
Uitnodiging voor onze inwoners voor het bijwonen van onze

JAARVERGADERING OP WOENSDAG 23 APRIL A.S.
Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis te Buinerveen
1/ opening
2/ notulen van 27-03-07
3/ ingekomen stukken
4/ jaarverslag 2007
5/ verslag kascontrole
6/ jaarverslag penningmeester
7/ benoeming kascontrole 2008
8/ bestuursverkiezing; geen lid aftredend. ( zoeken nog naar 1 bestuurslid )
9/ vaststelling contributie; voorstel voor 2008 € 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.
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OPEN DAG ~ OPEN DAG ~ OPEN DAG ~ OPEN DAG
WAAR?

Peuterspeelzaal
Meraskabouters
Hoofdstraat 1

Openbare basisschool
School 75
Zuiderdiep 3

WANNEER?

Christelijke basisschool
School 59
Zuiderdiep 159

Donderdag 24 april 2008 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 willen 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 24 april te kunnen ontmoeten.
Els Drenth (School 75)
Aly Pepping (Meraskabouters)
Pauline Bokhorst (School 59)

Dorpskrant Buinerveen
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School 59
100 % digitaal
Begin dit schooljaar, om precies
te zijn in september zijn in de
groepen 3/4/5 en 6/7/8 de krijtborden vervangen door digitale
schoolborden. Onlangs is ook in
groep 1/2 een digitaal schoolbord geplaatst, waardoor we een
van de weinige scholen zijn waar
alle groepen, inclusief de kleuters, al voorzien zijn van dit moderne snufje. De mogelijkheden
van zo'n digitaal bord zijn bijna
onbegrensd en inmiddels zijn
onze leerkrachten bijgeschoold
en er, door veel te experimenteren en te oefenen, al heel handig
mee.
Je kunt op een digitaal schoolbord uiteraard schrijven en tekenen, maar je kunt er ook plaatjes
of filmpjes op projecteren die je
op het internet vindt. Je kunt er
de schooltelevisieuitzendingen
op bekijken of er de kaart van
Nederland op projecteren als je
bijvoorbeeld de provincies wilt
aanleren. Diverse uitgevers bieden de digitale versie van hun
schoolboeken aan, zodat je een
bladzij uit het leerlingenboek
kunt laten zien op het bord. Makkelijk als de leerkracht instructie
gaat geven.
De ouders van School 59 kunnen
op 7 april komen kijken naar de
mogelijkheden van onze digitale
schoolborden. Die avond zal er
een demonstratie gegeven worden.

SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag 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 bellen 0599 650476 tijdens onze
openingstijden of mail uw
vragen naar
speelotheekkiekeboe@lycos.nl.
Natuurlijk kunt u ook gewoon
langskomen.
Onze vrijwilligers zullen u
graag helpen.
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Berend en Jantje Kruit
Op 15 maart j.l. vierden Berend
en Jantje Kruit een feestje in het
Dorpshuis.
En dat feestje had alles te maken
met het feit dat zij dit jaar—op 3
januari- 55 jaar getrouwd zijn.
Vanwege wat gesukkel met de
gezondheid van Jantje kon er op
3 januari even niet gefeest worden, maar dat werd onlangs
ruimschoots goed gemaakt.

Van Harte gefeliciteerd !!

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

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: ilsekwaak@versatel.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: wim.bruil@xs4all.nl
Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl
Ab Poelman Tel: 212857
Betsy Martens Tel: 616581; e-mail adres: jmartens2@home.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Meraskabouters
Sinds kort krijgen de kleuters
iedere week op de maandag of
dinsdag een boekje mee van de
bibliotheek, deze kunnen ze zelf
uitzoeken. Iedere peuter heeft
een eigen gemaakt tasje met zijn
of haar naam erop, deze tasjes
zijn gemaakt door de moeder van
juf Aly, waarvoor hartelijk dank,
juf Aly heeft er mooie tekeningen op gemaakt en als de peuter
4 jaar wordt dan wordt dit tasje
weer doorgegeven aan een andere peuter. De namen kunnen er
weer uit, er zit n.l. een hoesje op
het tasje en daar zitten de namen
in. De kinderen vinden dit hartstikke leuk om een boek mee
naar huis te nemen, waar dan de
ouders samen met hun kinderen
het boekje kunnen lezen, en zeer
educatief en samen bezig zijn.
Tevens hebben wij 2 weken een
verkeersproject gevolgd met de
kinderen, hiervoor is ook bijeenkomst geweest voor de ouders.
Dit is in samenwerking met de
peuterspeelzaal in Nieuw-Buinen
georganiseerd. De opkomst van
de ouders was zeer teleurstellend
en dat is wel jammer, want het is
speciaal voor de kleine kinderen.
Hoe om te gaan met uw kind in
het verkeer. In de 2 weken zijn
we dus druk bezig geweest om
de peuters te leren hoe in het verkeer om te gaan, bijvoorbeeld bij
een stoplicht mag je doorlopen
als het licht groen is en bij rood
niet. Ze hebben dingen geknutseld van het verkeer. We hopen
dat als we weer iets organiseren
dat de ouders de volgende keer
wel tijd en zin hebben om te komen, dat geeft ons dan ook een
goed gevoel.
Wij hebben tijdens het kerstfeest
foto’s gemaakt, deze foto’s kon
je bestellen. Hierbij zijn we ver-

geten te melden dat een deel
van de opbrengst voor de peuterspeelzaal is geweest. Wij
danken u hiervoor en Jeannet
Elting voor het fotograferen.

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

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 adverteren, bestaat de mogelijkheid dat deze aangemaakt
wordt, uiteraard volgens
uw wensen en onze mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

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

Dorpskrant Buinerveen

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

Buinerveen Noorderstraat: Op deze oude foto aan de Noorderstraat nr. 2 in Buinerveen staat geheel rechts
de boerderij van de fam. Middeljans. Later werd het bewoond door de fam. Elting daarna Henriete Moes en
Jan Hulshof. Thans woont in het pand fam.Steerenberg

Zuiderdiep 2-4: Op deze foto staat een boerderij en een huis aan het Zuiderdiep 2 en 4,
die vroeger werden bewoond door de fam. Timmermans.
Thans woont in de boerderij de fam. Kuyper en in het huis de fam. Hilbolling.
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Het Voorwerp
Bijgaand een kiekje waarin de
tegoedbonnen voor twee stel
nieuwe fietsbanden aan mevrouw
Thea van der Teems worden
overhandigd. U herinnert zich de
foto’s van en het verhaal over de
spijkertrekker. En ook dat Tinus
Tweewielers die waardevolle
prijs ter beschikking stelde.
Dan het in onbruik geraakte hulpmiddel uit de timmerwinkel. Tijdelijk even aan ons uitgeleend door Berend Kruit. Gelet
op het geringe aantal reacties,
moet het een moeilijk te herkennen of moeilijk te benoemen artikel zijn. Een paar lezers hadden
het over ‘iets om een hoekje opmeten’ , ook over de maat nemen
van iets waar je zonder hulpmiddel niet bij kunt komen. Niet
goed. Het getoonde voorwerp is
een kruishout. Wordt ook wel
kruishaak genoemd. Vier lezers
kwamen met het correcte antwoord: Ben van Lom, Jan Hartjes, Thea van der Teems en
Reind Middel. Dank voor de
goede antwoorden, ook dank
voor de toelichtingen bij dit
voorwerp. Alle vier personen
wisten me uit te leggen dat de
kleine scherpe pinnetjes (op de
foto de twee zwarte puistjes) in

hout een tekening maken,
het zogeheten afschrijven
van het hout. En die scherpe tekening heeft de timmerman nodig om precieze
pen en gat verbindingen te
maken. Zo’n kruishout
wordt ook wel ritshout genoemd. Het ritsen slaat niet
op de twee latjes die in en
over elkaar heen kunnen
schuiven, maar wel op het
werk dat de puntjes doen.
In dit geval het aftekenen.
Voor een constant correcte
maatvoering worden de
latjes vastgezet met een
kruisstift. Op de foto nabij
het 10 centimeterpunt zit
een soort tunneltje en in dat
gat wordt de stift geslagen
waarmee de ritslatten worden
verankerd.
De nieuwe opgave. Ik
houd mijn kaken stijf op elkaar.
We zien uit naar de reacties.
Martin
Snapper

Hieronder geen voorwerp, maar
een teleurgestelde jongeman.
Alwin Grelling. Ook hij heeft
het voorwerp, de spijkertrekker
goed geraden. Het juiste antwoord is via via aangeleverd, en
vervolgens niet op de juiste
plaats terecht gekomen. Alwin,
ik reken er op dat je het nog een
keer probeert.
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Bed & Breakfast in Buinerveen
In de B&B van Hetty en Wim
Ruiter aan de Noorderstraat 25
te Buinerveen is het gezellig
toeven. De gasten uit binnenen buitenland gaan met een tevreden gevoel huiswaarts.
Veelal toeristen maar ook mensen die om diverse redenen één
of twee nachtjes in “Ons
Pronkjewail” willen logeren.
Een aantal keren zelfs mensen
die bij familie of kennissen op
bezoek zijn, maar waar te weinig slaapgelegenheid is. Er zijn
2 tweepersoons slaapkamers en
een serre waar men lezen, iets
nuttigen of een spelletje kan
doen. En in de zomer kan men
lekker in de zon zitten op één
van de terrassen. Voor de prijs
hoef je het ook niet te laten:
€ 17,00 per persoon per nacht
inclusief een uitgebreid ontbijt.
De B&B is aangesloten bij
“Vrienden op de fiets”, bij de
VVV en de ANWB.
Ook is het mogelijk dat voor
kleine gezelschappen
(afhankelijk van het seizoen tot
40 personen) een lunch, brunch
of een warm en koud buffet
evt. met barbecue kan worden
verzorgd in onze serre en/of in
onze tuin. Dit alles in overleg
en voor een heel redelijke prijs.
Het telefoonnummer is 0599212465. En informatie kunt u
vinden op:
www.onspronkjewail.nl.
Wim Ruiter

Pagina 23

Pagina 24

WIE IS “HAREBO”?
“Harebo” betekent: Hart Recreatie Borger.
WAT DOE T EN WIL
“HAREBO”?
“HAREBO” is een vereniging
van (ex-)hartpatiënten, die op
basis van eigen inzet en vermogen, sportactiviteiten en het uitwisselen van eigen ervaringen,
organiseert en bevordert en daarbij een essentiële bijdrage levert
aan de persoonlijke en maatschappelijke reïntegratie van
mensen die een hartinfarct, hartoperatie, ritmestoornissen of een
andere hartaandoening hebben of
hebben gehad.
Vooral het meedoen aan
sportactiviteiten geeft de exhartpatiënten een betere lichamelijke conditie waardoor zij beter
zijn opgewassen tegen allerlei
ervaringen rondom hun hartgebeuren.
Het uitwisselen van ervaringen heeft vaak tot gevolg dat
men beter is opgewassen tegen
allerlei omstandigheden die exhartpatiënten ervaren en ondergaan.
HOE GAAT HET IN DE
PRAKTIJK?
Hij/Zij mag gelukkig weer
naar huis. Hij/zij krijgt veel goede raadgevingen mee.
Hij/zij wil weer wandelen, fietsen etc. Hij/zij volgt revalidatie.
Hij/zij doet de fietstest. Hij/zij
krijgt zo langzamerhand het besef “Ik ga de goede kant op”.

Dorpskrant Buinerveen
MAAR….Ondanks dit alles
kunnen gevoelens van angst en
onzekerheid aanwezig zijn.
EN….de vraag rijst: “hoe blijf
ik in een goede conditie en hoe
houd ik en mijn partner plezier
in het leven.
Op al deze vragen zou onze
vereniging een oplossing kunnen geven.
Het onderling sporten na toestemming van de behandelende arts – en ook het eventuele gesprek met b.v. (ex-)
hartpatienten kan u net die oppepper geven die nodig is voor
het gevoel: Ik kan meer dan ik
ooit had gedacht of verwacht!!
WAT ZEGT DE CARDIOLOOG?
Ja, als arts juich ik het sporten
in verenigingsverband van harte toe.
Even de dagelijkse problemen
vergeten en voelen dat je een
lijf hebt. Meer leren doen dan
minder.
Maar…. Er moeten wel aan
aantal voorwaarden worden
voldaan:
1. Toestemming van de behandelende cardioloog of huisarts.
2. Deskundige leiding binnen
de sportvereniging voor exhartpatiënten . De aanwezigheid van deskundigheid om
eventuele acute problemen te
kunnen opvangen, b.v. reanimeren.
3. De aanwezigheid van een
calamiteitenplan en telefoon is
een vereiste.
DE SPORTLEIDER(S)?
Onze sportleiders zijn deskundig. Ze zijn goed geschoold, en
hebben een speciale opleiding
gevolgd. Zij voldoen aan de
eisen die de Stichting Hart In
Beweging heeft gesteld met

betrekking tot de opleiding van
sportleiders.
“Geen competitie maar recreatie”.Dat is het!!
Iedereen kan meedoen;
Iedereen krijgt de kans om op
zijn eigen manier te sporten;
Iedereen bepaalt mede de spelregels omdat die aan en door de
deelnemers worden aangepast!!
U zult ontdekken dat de plezierige en speelse ervaringen die u
tijdens de revalidatieperiode hebt
opgedaan, ook daarna binnen uw
bereik liggen.
VAN HARTE AANBEVOLEN!!
Hebt u interesse: neem dan contact op met de heer R. Meursing,
Kanaalstraat 4a, 9528 PM Buinen, tel: 0599-212404 of met
mevrouw H.J. Ruiter- Wagelaar,
Noorderstraat 25 te Buinerveen,
telefoon 0599 - 212465.
Mail: harebo@sportindrenthe.nl
Web
site:
http://
harebo.tripod.com
Wij sporten elke donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 in spelzaal “de Koel” aan de Molenstraat te Borger.
Eventueel kunt u dinsdagsmorgens meedoen
aan NORDIC
WALKING!!!
Harebo is aangesloten bij NebasNsg en de stichting Hart In
Beweging

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
De bekers zijn weer uitgereikt,
en de competitie is al weer een
tijdje aan de gang. Dat laat natuurlijk niet na, dat het een reden kan zijn om niet even een
kijkle te nemen op de schietbanen van de schietvereniging in
ons dorpshuis in Buinerveen.
Mede door het oplopend aantal
(jeugd)leden en na 10 jaar gebruik, waren we genoodzaakt
om een paar nieuwe luchtgeweren te kopen, en die zijn op dit
moment reeds in ons bezit, zodat we weer een hele tijd vooruit kunnen. Ook zal er dit jaar
opnieuw worden gestreden om
de Wubbels wisselbeker bokaal
die de beste schutter van de
vereniging in zijn bezit kan
krijgen, en een jaar op de
“Bossum “kan prijken, na 3
keer op rij te zijn gewonnen
mag hij of zij deze dan behouden, en wordt een nieuwe bokaal aangeschaft.
Voor de nieuwe inwoners van
Buinerveen en omstreken, laten
we ons even voorstellen. We
zijn een vereniging die 2x in de
maand in het Dorpshuis in Bui-

nerveen op 5 en 10 meter met
luchtgeweer op kaarten kan laten schieten. We hebben ongeveer 10 jeugd- en 20 oudere
leden, opgericht in mei 1997,
en bestaan dus al meer dan 10
jaar. We schieten op vrijdagavond, voor de jeugd, 12 tot 16
jaar, van 19.00 tot 20.00 uur, en
de ouderen van 20.00 tot 22.00
uur. Niemand hoeft een eigen
wapen mee te nemen, deze
worden door de vereniging gratis ter beschikking gesteld. Uiteraard mag het wel. Het lidmaatschap voor een heel jaar
bedraagt € 20.00 en er kan aan
een onderlinge competitie worden meegedaan. Dit hoeft niet.
Kosten voor de wedstrijd zijn €
10,00. De kaarten van €0,20 per
stuk zijn al inbegrepen. Dus
voor de kosten hoeft u het niet
te laten.
Ook zijn meisjes-jeugd en dames meer dan welkom. Als u
nog nooit geschoten heeft is dit
geen probleem, je hebt dan ook
niets verkeerd aangeleerd. En
een gediplomeerd instructeur
staat u graag terzijde.

we zien jullie graag op de volgende data:

18 april

25 april

9 mei

23 mei

6 juni

20 juni

Zomerstop.
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 boven genoemde data.
Een verenigingswapen is aanwezig.
Vragen? Kom eens langs.
Je bent van harte welkom.
En bedenk wel: Meedoen is belangrijker dan winnen!
Voor meer informatie kunt u
bellen met
Wubbe Kamies 0599-21272
Kasper Peper 0599 212331
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NOAD & Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie 2007 / 2008
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

7-1-2008

NOAD - TSV (H)

0–3

19 – 25

15 – 25

13 – 25

14-1-2008

Tyfoon BAM - NOAD

1–2

24 – 25

25 – 20

16 – 18

4-2-2008

Salto 2 - NOAD

2–1

25 – 14

25 – 17

16 – 18

18-2-2008

NOAD - Seta (H)

2–1

25 – 12

23 – 25

25 – 12

25-2-2008

Tyfoon 2 - NOAD

2–1

12 – 25

25 – 23

25 – 21

17-3-2008

NOAD - Tonegido (H)

1–2

25 – 20

24 – 25

17 – 18

31-3-2008

Mussel 2 (H) - NOAD

0–3

17 - 25

14 – 25

24 – 25

Gespeeld

Voor

Tegen

Standen tot en met
31-3-2008
Voor actuele gegevens zie de
website:

http://www.dehoopadvies/volleybal.nl

Team
Team v/d Laan

16

35

13

TSV (H)

16

32

16

Tonegido (H)

15

31

14

Salto 2

16

23

25

NOAD

16

23

25

Tyfoon BAM

16

22

25

Seta (H)

16

19

29

Tyfoon 2

15

18

26

Mussel 2 (H)

16

17

31

VCA (H)

16

16

32
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NOAD
Activiteiten
Iedereen, van jong tot oud kan
bij ons terecht.
We hebben voor iedereen wel
een vorm van bewegen.
Peutergym
Bewegen op muziek
Gymnastiek
Dames Bodyfit
Heren Volleybal
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Lestijden (lessen worden gegeven in de gymzaal bij school 75, uitgezonderd herenvolleybal)
Dinsdag, Bewegen op muziek
15.45 – 16.30 uur
groep 1 t/m 4 van de basisschool
16.30 – 17.30 uur
groep 5 t/m 7 van de basisschool
17.30 – 18.30 uur
groep 8 en voortgezet onderwijs
20.30 – 21.30 uur
dames
Woensdag, gymnastiek
13.30 – 14.15 uur
groep 1/2
14.15 – 15.00 uur
groep 3/4
15.00 – 15.45 uur
groep 5/6/7
15.45 – 16.30 uur
peuters
16.30 – 17.15 uur
groep 8 en vo klas 1
18.45 – 19.45 uur
voortgezet onderwijs
19.45 – 20.45 uur
dames
20.30 – 22.00 uur
heren volleybal (in sporthal De Woerd in
Buinen)
Contributie per maand (inclusief bondscontributie);
gymleden tot 20 jaar
€ 6,00
gym (en volleybal)leden vanaf 20 jaar € 9,00
bomleden tot 20 jaar
€ 8,00
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen
met iemand van het bestuur:
Evelien Wubbels, voorzitter
212004
Theresa Tiemes
212175
Marja v/d Scheer, penningmeester
212470
Carla Gijzen
618156
Ina Kunst, secretaris
619004
Marijke Koop
0593562460
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Schaats/visnieuws
Schaatsen
Voor lidmaatschap of donateur
moet men bij A.Habing zuiderstraat 14a Buinerveen zijn,
voor maar vijf euro is men al
persoonlijk lid of donateur,
voor zeven euro vijftig is het
gehele gezin al lid.
Indien er nog inwonende kinderen zijn die achtien jaar of
ouder zijn moeten zij wel een
persoonlijke kaart hebben.
Wil men ook nog vissen dan
moet men bij G.Boekholt zijn ,
ook aan de Zuiderstraat, nr 1b
te Buinerveen.
De vergunnigen lopen van
01-01-2008 tot 31-12-2008.
De kosten zijn :
Gezinskaart € 11.50 voor het
gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap
€6.50
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is:
Volwassen € 2.25
Jeugd t/m lagere school € 1.00

Voor het jaar 2008 hebben wij
de volgende datums vast gesteld :
10 Mei
van 13.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven vanaf 12.30 uur.
21 juni
van 18.00 uur tot 21.00 uur
inschrijven vanaf 17.30 uur.
19 juli
van 21.00 uur tot 24.00 uur
inschrijven vanaf 20.30 uur
nacht vissen????.
30 augustus
van 18.00 uur tot 21.00 uur
inschrijven vanaf 17.30 uur.
en barbeque.
Wil men met de barbeque meedoen dan moet men dit vroegtijdig even doorgeven aan een
van de bestuursleden.
20 september
van 13.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven vanaf 12.30 uur.
Ook hangen er posters van de
wedstrijden in het dorpshuis in
de voetbal kantine bij hengelsportzaak " HOLLANDIA" aan
het Zuiderdiep te Nieuw Buinen en in het clubgebouw van
de schaatsvereniging.
Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.

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

Ook aan huis verkoop
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Het Huus van de Taol is een
samenvoeging van Stichting
Maandblad Oeze Volk, Stichting Het Drentse Boek en
Stichting Drentse Taol.
Drentse Taol tot nou an toe
In 1987 is het project 'Taal en
Cultuur', underbracht bij het
Drents Genootschap, van start
gaon. De bedoeling was um de
Drèentse taol en cultuur een steviger stee te geven in de
Drèentse samenleving. De eerste
beroepskrachten waren Albert
Haar, Jan Tissing en Harry Slot.
Van dat moment of is der deur
bovennuumde functionarissen en
opvolgers as Egbert Meijers,
Henk Nijkeuter en Bea Lunsche
hard warkt an en veur de streektaol
in
Drenthe.
In september 2001 is Drentse
Taol as onofhankelijke stichting
in de bienen kommen. Nao het
verdwienen van het Drents Genootschap was Drentse Taol underdiel worden van de Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe.
Ok nao het zölfstandig worden
kreeg de streektaolorganisatie
underdak bij de PBc Drenthe.
Jan Germs begunde op ien meert
2002 as ienige beroepskracht bij
de neie stichting. Hie kreeg een
paar maond later hulp van Bea
Lunsche, die op ien september
2003 opvolgd weur deur Abel
Darwinkel.
Maondblad Oeze Volk van
1956 - 2008
Ien van de parijen die betrökken
was bij de totstandkomming van
Drentse Taol was het maondblad
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Oeze Volk. Een tiedschrift dat
der kommen is op initiatief van
Gerard Nijenhuis, Gerrit Kuipers en Hans Heijting.
Meer as virtig jaor hebt Bart
Veenstra en Martha Hadderingh-Veenstra zörgt veur redactie en administratie. Deur de
hulp van een groot tal an vrijwilligers kun het blad zo lang
op een goeie manier oetkommen.
In de statuten stiet dat Oeze
Volk bedoeld is veur een bried
pebliek. In de praktijk betiekent
dit, dat zowat alle streektaolschrievers ooit begund bint in
Oeze Volk. Der is tegenwoordig regelmaotig anwas van neie
schrievers die met schrieven
begunt nao een taolcursus van
het Huus van de Taol.
Van meert 2008 of hef het tiedschrift de naam Oeze Volk /
Maandewark kregen en komt
het niet meer aal maond oet,
maor tweimaondelijks. Het blad
is dan wal in kleur, hef een neie
opmaak, een vaste corrector en
meer rebrieken.
Oetgeverij Het Drentse Boek
In meert 1980 hebt Jan Nefkens, Albert Haar en Marga
Kool oetgeverij Het Drentse
Boek opricht. Dat hef een goeie
zaak west en de stichting hef
zuch intussen ok wal bewezen.
Umdebij 250 boeken bint der
van het oprichtingsjaor of oetgeven.
As beroepskracht is Hermien
Haar in 1984 in dienst kommen. Van 1982 of was ze al as

vrijwilliger bij de stichting betrökken. In 1985 kwam Hennie
Metselaar ok in dienst. In september 2006 weur Hennnie opvolgd deur Alja Kiers.
Het Drentse Boek gef boeken oet
in de streektaol en over Drenthe.
Dat leste kan ok in de landstaol
weden. Behalve boeken weur het
literaire tiedschrift Roet de leste
jaoren ok deur Het Drentse Boek
oetgeven. De redactie van dit
kwartaolblad is hielemaol zölfstandig en bepaolt de inhold, maor wat oetgeven angiet kwam
Het Drentse Boek op batterij.
Vrijdag 28 maart 2008 Rond een
uur of vief is op 28 meert het
Huus van de Taol officieel lösdaon deur Willemien Schaap.
Samen met heur kiender stapte
zij deur een papieren deur het
neie gebouw in.
Daornao ontving Martha Hadderingh het eretieken van het Huus
van de Taol.
zaterdag 29 maart 2008 Bij dizze
tied heurt ok daj digitaol de weg
vienden kunt om te kommen
waor aj wezen wilt. Het Huus
van de Taol biedt oe de service
um in de Drèentse taol de weg
vienden waor aj ok bint. Vanaof
maondag 31 meert kuj twei
Drèentse stemmen ophaolen van
de webstee Wies op weg. Ok in
de 21ste eeuw kuj mit het
Drèents goed uut voeten ! Perbeer het mar ies!
Ina Habing
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
BIBLIOBUS
De bibliobus komt op vaste tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw 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 gebruik
kunnen maken van de diensten
en producten van de bibliobus,
óók onder schooltijd.
Oudste bibliotheekleden
gehuldigd
Tijdens de Boekenweekavond
met Tineke Beishuizen op 19
maart zijn de oudste actieve leden van de Bibliotheek BorgerOdoorn in het zonnetje gezet. De
Boekenweek, met het thema
'VAN OUDE MENSCHEN …de
derde leeftijd en de letteren',
bracht de bibliotheek op het idee
de oudste bibliotheekleden in de
gemeente te huldigen.
De oudste leden per bibliotheek
zijn:
Borger:
mw. A. van den Hazel (1914);
Odoorn:
mw. G. Zomers (1919);
2e Exloërmond:
dhr. L.G. Bartelds (1920);
Nieuw-Buinen:
dhr. M.R.L. v.d. Vlugt (1922);
Valthermond:
mw. S. Mencke-Bols (1923).

Deze leden werden verrast met
twee vrijkaarten voor de lezing
van Tineke Beishuizen en een
mooie bos bloemen. Tijdens
deze literaire avond maakten
veel bezoekers gebruik van de
mogelijkheid boeken door Tineke Beishuizen te laten signeren.
Gratis computerhulp
senioren

voor

De helpdesk is er op de volgende
vaste middagen in de maand,
steeds van 14.00 tot 16.00 uur:
*1e maandag van de maand: Bibliotheek Valthermond
*2e woensdag van de maand:
Bibliotheek Borger
*3e woensdag van de maand:
Bibliotheek Nieuw Buinen
*4e woensdag van de maand:
Bibliotheek Odoorn
De helpdesk is georganiseerd
door de Stichting Ouderen Activiteiten in samenwerking met de
bibliotheken Valthermond, Borger, Nieuw Buinen en Odoorn.

In vier bibliotheken
van gemeente Borger-Odoorn
kunnen senioren terecht als ze
vragen hebben over de computer. Bijvoorbeeld wanneer u
thuis een probleem met de
computer hebt waar u geen oplossing voor weet. Of als
u vragen hebt over Word, Exel,
internet of e-mail. Op vaste
middagen is een deskundige
aanwezig om u verder te helpen
Het gaat niet om een cursus
maar dit project is bedoeld voor
mensen die een computer thuis
hebben en niet weten hoe ze
een bepaald probleem moeten
oplossen. De service is gratis.

Zomerzinnen 14 juni in Veenhuizen
Zomerzinnen gaat in 2008 naar
het Gevangenismuseum in Veenhuizen, een locatie waar het thema ‘thrillers en detectives’ helemaal tot zijn recht komt! Ook de
rijke geschiedenis van dit
‘Hollands Siberië’ zal in het programma-aanbod terugkomen.
Naar schatting rond de tweeduizend bezoekers zijn op zaterdag
23 juni 2007 afgekomen op de
eerste Zomerzinnen in Wezup.
De diverse optredens van schrijvers, dichters, toneelspelers en
muzikanten zijn zeer goed bezocht en ook het weer was - behalve een onweersbui tijdens de
opening door Freek de Jonge geen spelbreker.

Dorpskrant Buinerveen
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COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie: Bram van Buuren
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Marjan Poelman

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.

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling

Uw advertentie?
Hier had een advertentie van uw bedrijf kunnen staan.
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk
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Wie o wie…….
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum
vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, kunt U contact opnemen met de heer B Kruit
Noorderstraat 10
9524 PD Buinerveen
Tel: 212716

Spelweek 2008
In de vorige dorpskrant hebben jullie reeds een aanmeldingsformulier
aan kunnen treffen voor de Spelweek 2008. Deze stond op de achterpagina van de dorpskrant. Helaas zijn we die keer vergeten te vermelden
waar deze aanmeldingsformulieren dit jaar ingeleverd kunnen worden.
We nodigen jullie nogmaals van harte uit om ook dit jaar weer mee te doen aan een fantastische, gezellige,
spannende, uitdagende spelweek! Deze vindt plaats in de laatste week van de schoolvakanties (van woensdag 6 augustus tot en met zaterdag 9 augustus) en is bedoeld voor 3 verschillende leeftijdsgroepen, te
weten kinderen van de basisschool groep 1 t/m 4, groep 5 t/m 8 en de groep 12+ (voortgezet onderwijs).
De Spelweeklocatie is net zoals voorgaande jaren (in en -) rond de ijsbaan aan de Noorderstraat te Buinerveen.
Onderstaand nogmaals het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kan ingevuld ingeleverd worden bij onderstaande personen. De kosten zijn € 10,- per persoon en moeten voldaan worden bij opgave.
Denk wel om de sluitingstermijn! voor 20 juni moeten het opgave formulier plus de bijbehorende kosten
binnen zijn bij onderstaande personen.
Michiel Blok
Zuiderdiep 4
9521 AT Nieuw- Buinen
Martin Evers
Hoofdstraat 7
9524 PA Buinerveen
Siebren ter Keurs
Zuiderstraat 39
9524 PG Buinerveen
M+M Kremers
Zuiderstraat 12
9524 PJ
Buinerveen
Marjan Poelman
Zuiderstraat 21
9524 PG Buinerveen
Gea Weggemans
Hoofdkade 13
9524 PK Buinerveen
Rommy Wubbels
Zuiderstraat 38
9524 PJ
Buinerveen
We hopen ook dit jaar weer een grote groep te kunnen verwelkomen.
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Leeftijd:
School:
Groep:
Kosten: € 10,- te voldoen bij opgave
Datum: 6 augustus t/m 9 augustus 2007
Deelname op eigen risico

