Jaargang 19 Nummer 2

April 2011

Joey Kremer en team 2e
“Skills Talent te Rotterdam”
Kortgeleden deed een jonge Buinervener, Joey Kremer, mee aan
Skills Talent. Honderden VMBO’ers uit het hele land lieten hun
talenten schitteren tijdens de
jaarlijkse finale. Joey zit in een
examenklas van het Noorderpoortcollege te Stadskanaal. Deze school heeft gehoor gegeven
aan de vraag of er leerlingen bereid zouden zijn om mee te doen

aan Skills Talent. Hiervoor
werden eerst voorrondes gehouden per provincie.
Het verschil met Vakkanjer is
dat bij Skills Talent niet het individu centraal staat, maar het
complete team. Extra handicap
is dus het vervullen van een
opdracht in teamverband. Hiermee leren de jonge professionals niet alleen zelf iets snel,
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nauwkeurig en correct uit te voeren, maar moet dit in teamverband gebeuren. Samen met 2
klasgenoten heeft Joey Kremer
namens het Noorderpoortcollege
uit Stadskanaal eerst meegedaan
Joey Kremer - Jari de Roos - Jeroen van der Heide

(Vervolg op pagina 7)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
23 apr
21 mei
15 jun
3 sep
24 sep
15 okt
29 okt
19 nov
17 dec

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2011 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.

Eieren zoeken
Bingo
Vrouwencafé
Bingo
Rommelmarkt OBS
Bingo
Spokentocht
Bingo
Bingo

Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

Activiteitencommissie:
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
851396
Harm van Rhee
212610
Jan van Noortwijk
212298
E-mail van het secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

1 juni 2011
10 augustus 2011
5 oktober 2011
7 december 2011

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

JEUGDWERK 2011
DATUM
25 mei 2011

Knutselen

6 juli 2011

Eindfeest

groep 1 t/m 3
groep 4 t/m 8
groep 1 t/m 8

13.15-15.00 (dus niet 18 mei)
15.15-16.45
(tijden komen later)

Opgeven bij Els de Roo Zuiderdiep 30 Nieuw-Buinen 0599 – 212604

Dit jaar weer een nieuwe!
Woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september
Voor informatie en het programma kijk op onze website
www.spelweekbuinerveen.nl
Inschrijven mogelijk vanaf mei.

2011
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’t Hok
Vanaf 1 april is ’t Hok om de 2
weken open op de vrijdagavond
van 19.30 tot 22.30
Het jeugdsoos bestuur wil graag
een paar mensen bedanken die
gesponsord en/of geholpen hebben bij de opening.








Agenda
15 april
29 april
13 mei
27 mei:

:
:
:
:

Karaoké + darten + ping pong
Koninginne Party
Panna Nock Out
Kwalleballen + snack

(Zie ook artikel pagina 8)

Het Dorpshuis de Viersprong
Kasper Peper
Buinerstee
Middeljans
OBS 75
De Schaatsvereniging
Whoz next

Ook willen wij iedereen bedanken die een leuke originele naam
heeft ingestuurd.

De gezamelijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 2 JUNI
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 2 juni
De Sportvereniging
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Jeugdwerk
Opgepimpte schriften
In februari hebben Janet en Bianca spullen ingekocht om schriften te pimpen. Daarvoor hadden
ze kleine ringbandschriften gekocht. Leuke plaatjes, stickers en
dat soort dingen. De kinderen
kregen eerst een stuk karton wat
als basis werd gebruikt. Als dat
helemaal klaar was, kon het op
de schrift geplakt worden. Hierdoor werd voorkomen dat niet
alle blaadjes aan elkaar zouden
vastplakken. En zoals we gewend zijn van de kinderen hebben we veel verschillende ontwerpen gezien. Het leuke is dat
ieder kind er z’n eigen draai aan
kan geven. Romantisch, sprookjesachtig, stoer, sport of met dieren. Daardoor is elk kunstwerk
weer anders.
Carnaval
Op zaterdag 12 maart was het
eindelijk zover voor de jeugd van
Buinerveen/Nieuw-Buinen. Want
het was carnaval met jeugdwerk.
Iedereen had vreselijk zijn best
gedaan om er zo mooi mogelijk
uitgedost voor de dag te komen.
Van echte brandweermannen tot
aan ridders, van Pippi Langkousen tot aan prinsessen, en van
punkers tot aan een vuilniszak en
zo waren er nog veel meer creaties. Tussen de polonaises door
werden wij verwend met snoepjes en frikadellen en ook mocht
je zoveel ranja drinken als je zelf
wou. Er werden serpentines uitgedeeld, daar werden boa’s van
gemaakt zodat je de kinderen
niet eens meer zag. Ook werd er
door onze volgende dames Brenda en Miriam de kinderen professioneel geschminkt. En onder
leiding van de streetband van
muziekgroep CRESENDO werden 3 prijzen weg gegeven voor

Dorpskrant Buinerveen
degene die het mooist verkleed
waren. Dat waren de volgende
jongelui.
Nummer 3 Berend de Roo in
door zijn moeder een eigen gemaakte monnikspak.
Nummer 2 Juanita Rechtop was
verkleed als een echte Tinkerbel.
Nummer 1 Carleen Trip ver-

kleed Pippi Langkous.
Al met al een drukke middag met
heel veel hoempapa muziek maar
het belangrijkste … de kinderen
hebben genoten en daar doe je
het voor.
Tot ziens bij jeugdwerk dan gaan
wij weer wat leuks maken.
Bianca Groothuis

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

Dorpskrant Buinerveen
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Berichtje: Erfgoedwinkel
Op zaterdag 21 mei wordt in Nieuw-Buinen – Buinerveen voor de tweede keer een erfgoedwinkel georganiseerd. Deze wordt gehouden tussen 10.00 en 14.00 uur. Deze geeft aan mensen die dat willen de mogelijkheid om op die dag allerlei spulletjes te verkopen die men graag kwijt wil. Men mag deze bij huis
te koop aan bieden.
Men is voornemend om dit in de herfst nog een keer te herhalen.
Hierover zal U nog nader worden geïnformeerd.
Plaatselijk Belang Buinerveen -Nieuw-Buinen West.

Marina Basous, waarvoor vele
mensen uit Buinerveen en
Nieuw Buinen hun handtekening hebben gezet moet vrijdag
15 april toch terug naar haar
geboorte land Syrië.
De 15 jarige Marina
Basous die sinds 1997 in Nederland woont moest in 2000 al
terug naar Syrië, maar door
ernstige omstandigheden kwam
ze in 2002 weer terug in Nederland. Nu 9 jaar later krijgt ze
bericht dat ze weer terug moet
naar Syrië Daarvoor zijn wij bij
u aan de deur geweest om
handtekeningen in te zamelen

om haar hier te houden. Wij
hebben in totaal met de hele
school
871 handtekeningen
opgehaald.
Marina hoefde uiteindelijk
voorlopig niet terug naar Syrië
omdat er een andere zaak tussendoor kwam.
Dinsdag 12 april krijgt
Marina weer een oproep dat ze
terug moet naar haar geboorteland.
Dit kwam woensdag 13 april
met een klap bij ons aan.
Iedereen wist dat het er een
keer van kon komen maar het
ging ineens zo snel 2 dagen la-

ter moet ze al vertrekken.
We willen iedereen alsnog
hartelijk bedanken voor hun
handtekeningen en we hopen dat
ze daar alsnog gelukkig word.
we wensen haar en haar familie
veel sterkte en we zullen je niet
vergeten.

Geen feestweekend
Tot haar spijt moet de activiteitencommissie melden dat het dit jaar niet lukt een feestweekend te organiseren. Een nieuwe “commisie” heeft n.l. getracht in het dorp op het weekend waarop de activiteitencommissie haar feestweekend gepland heeft een feest te organiseren gezamenlijk met een aantal verenigingen. Ook
de activiteitencommissie was gevraagd hieraan mee te doen. Na veel beloftes dat het goed zou komen is
het uiteindelijk toch niet gelukt om een dergelijk feest voor elkaar te krijgen. Hiervan is de act. Commisie
ongeveer een week geleden op de hoogte gebracht. Het is de activiteitencommissie op een dergelijk korte
termijn ( het is nu 5 april) niet meer mogelijk om nog een eigen feestweekend te organiseren met een markt
en een zeskamp. Dit komt door de korte voorbereidingstijd, maar ook door het feit dat de commissie uit
veel te weinig leden bestaat.
Indien het aantal leden van de commissie stijgt door aanmelding van mensen die mee willen helpen aan de
organisatie van feestelijkheden wil zij graag trachten het volgend jaar weer een feest in de zomer te organiseren. Overigens hoeft dit niet per se een markt en/of een zeskamp te zijn.
De commissie zou graag versterkt worden met nieuwe leden.
Ook zou zij graag ideeën ontvangen betreffende een feest voor het dorp in 2012.
U kunt uw aanmeldingen als commissielid of Uw ideeën kwijt bij de leden van de commissie of via het emailadres van de secretaris.
Jan van Noortwijk
(secretaris)
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Meraskabouternieuws
Welkom
op de peuterspeelzaal!!
Wie komt er bij ons spelen??
Kom jij spelen???
De peuterspeelzaal,
De Meraskabouters
De peuterspeelzaal is een veilige
en stimulerende omgeving voor
uw kind om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Het is een leuke
plek om leeftijdgenootjes te leren
kennen en samen te spelen.
Voor u als ouder kunt u kennis
maken met andere ouders en uw
ervaringen uitwisselen.
Op een speelse manier komen
verschillende onderwerpen aanbod. Bv. Regen, zomer of Pasen. Tijdens zo’n thema gaan de
peuters gezamenlijk verschillende materialen ontdekken door
o.a. te verven, kleien etc.
Ook muziek is een favoriet onderwerp van peuters. Er wordt
dan ook vaak gezongen en gedanst. Om het plezier van het
lezen te stimuleren wordt er
voorgelezen en mag uw peuter
iedere week een boekje mee naar
huis. Zodat u samen met uw kind
kunt gaan lezen.
Kortom de peuterspeelzaal is een
plek waar u peuter spelenderwijs
kan ontdekken!!
U mag uw peuter aanmelden
wanneer hij/zij anderhalf jaar
oud is. Wanneer hij/zij dan 2
jaar en 3 maanden wordt krijgt
hij/zij een uitnodiging om te komen spelen op de peuterspeelzaal. Uw kind mag 2 dagdelen
komen. Op maandag en woensdag ochtend of op dinsdag en
donderdag ochtend.
Bent u nieuwsgierig geworden
kom dan rustig een keertje kijken!!

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag
van 8.45 tot 11:15
Adres:
Hoofdstraat 1
Buinerveen
Tel: 0599 212130

Ook aan huis verkoop

Dorpskrant Buinerveen
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met de voorrondes te Groningen.
Joey deed mee voor de discipline
Electrotechniek. Maar ook teams
uit o.a. Bouwen, Wonen & Interieur, Grafimedia, en Horeca
streden om de hoogste eer.
Tijdens de voorrondes moest het
team een opdracht vervullen door
te werken met 3 lampen en 4
schakelaars en bijbehorende
stroomdraden in 4 kleuren. De
materialen werden ter beschikking gesteld en er werd een opdracht omschreven wat ze moesten maken met de verschillende
materialen. Als eerste moeten de
jongens daar een tekening van
maken, een zogenaamd stroomkringschema. Zodat duidelijk
wordt in een tekening wat in de
tekst omschreven staat. Vanuit
deze tekening gaan ze vervolgens
te werk om de opdracht met de
beschikbare materialen uit te
voeren. Hiervoor kregen ze 3 uur
de tijd. Het team van Joey werd
tijdens de provinciale voorrondes
eerste en mocht dus door naar de
landelijke finale te Rotterdam.
Deze werden gehouden in Ahoy
op 25 en 26 maart.
In de wedstrijd Elektrotechniek
installeerde Joey op de eerste dag
samen met zijn teamgenoten een
licht-donkerschakeling met behulp van een relais en 3 lampen.
Met de schakeling kon je de lampen in serie of parallel schakelen.
Daarbij was veiligheid en nauwkeurig werken erg belangrijk. De
kennis en het gebruik van de
juiste materialen en gereedschappen en het kunnen tekeningen
lezen waren belangrijke vaardigheden om de opdracht tot een
succes te maken. Ze kregen als
compliment dat ze alles erg geor-
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dend op het bord hadden geplaatst. Ze hadden van 9.00 tot
15.00 uur de tijd op de opdracht
te vervullen. Om de teams extra
dwars te zitten was er tussendoor geregeld een quiz waarbij
ze dan kennisvragen moesten
beantwoorden. Dit werkte erg
verstorend. Truc is dan om elke
keer weer het werk op te pakken en het op de juiste manier
te vervolgen. Dit verliep allemaal erg goed en ze mochten
door naar de finale. Totaal 6
electroteams mochten door. Deze finale zou de volgende dag
plaatsvinden. ’s Avonds op tijd
naar bed om de volgende ochtend weer fris aan de gang te
gaan.
Thema voor de finaledag was
‘Meten is weten.’ Van 13.00 tot
16.00 uur kreeg ieder team een
bord ter beschikking. Dit bord
was reeds volledig voorgeprogrammeerd met diverse schakelingen en lampen. Onbekend

was wel type schakeling gebruikt
was. Ze moesten uitvinden of er
o.a. enkelpolige schakelingen,
dubbelpolig-, kruis-, of wisselschakelingen gebruikt waren.
Met 10 mini opdrachten gingen
ze zo het bord bij langs. Helaas
voor Joey en zijn team hebben ze
Zeeland voor moeten laten gaan
en zijn zij 2e geworden. Zeeland
was erg sterk vertegenwoordigd
met vele teams, maar ook in de
provinciale wedstrijd hebben ze
gewonnen. Het was niet de minste afdeling om van te verliezen
en dat maakt de 2e plaats van het
Noorderpoortteam bijzonder genoeg om te vermelden in de
Dorpskrant. De school heeft er
nog enkele gereedschappen aan
over gehouden. En voor Joey is
het een stimulans om verder door
te stromen naar niveau 2 Electrotechniek. De redactie van de
Dorpskrant wenst je succes in het
vervolg van je studie en toemonstige loopbaan.
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Opening Jeudsoos ‘t Hok

Een lang gekoesterde wens van
de jeugd in en rond Buinerveen
is in vervulling gegaan. Een eigen plek is gerealiseerd. 1 april
heeft burgemeester Marco Out de
jeugdsoos van Buinerveen op
ludieke wijze geopend. Door het
letterlijk binnenhalen van een
Mystery Guest, vanaf een vlot in
de ijsbaan, werd het naambord
van de jeugdsoos in ontvangst
genomen door de burgemeester.
Vervolgens heeft Out al limbodansend dit ingepakte cadeau tot
de deur begeleid om het daarna
uit te pakken en te tonen aan het
publiek. Jeugdsoos ’t Hok. Een
naam gekozen uit ruim 30 inzendingen. Trots liet het bestuur van
het jeugdhonk vervolgens ook de
locatie aan de ouders, familie en

overige belangstellenden zien.
Het gebouw van de ijsbaan is
omgetoverd tot een trendy,
warme, gezellige ruimte met
volop mogelijkheden.
Het plan voor een jeugdsoos is
ontstaan uit de huiskamergesprekken in mei 2009. Deze
gesprekken werden gehouden
in het kader van het DOP. Jongeren gaven toen aan behoefte
te hebben aan een eigen plek
waar ze elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit ze samen
activiteiten kunnen ontwikkelen. Het is absoluut niet als
hangplek bedoeld, ondanks dat
de inrichting wel uitnodigt om
lekker samen voor een film te
hangen of anders relaxed samen
iets te ondernemen.
In de 2 jaar dat er over gesproken is heeft een team van 5 volwassenen het plan uitgewerkt
en vele fondsen aangeschreven
om het ook financieel mogelijk
te maken. Uiteindelijk is met
behulp van het Oranjefonds
(max. subsidie ontvangen vanwege multifunctioneel maken
bestaande accommodatie), Madurodamfonds en de Rabobank
mogelijk geworden om iets te
doen. De gemeente heeft tot
slot nog bijgedragen in een
startersubsidie ofwel een activiteitensubsidie. De eerste keuze
als locatie was de bovenverdieping van het Dorpshuis. Toen
de initiatiefgroep echter van de
gemeente nul op het rekwest
kreeg voor gelden nodig voor
de verbouwing van de bovenverdieping, wat ook een behoorlijke investering vergde,
zijn ze op zoek gegaan naar een
andere accommodatie. Die
werd gevonden in het gebouw
van de ijsvereniging. Na overleg met het bestuur van die ver-

eniging is men tot een overeenkomst gekomen. Vervolgens
heeft het nog tot eind februari
van dit jaar geduurd eer alle toegezegde gelden ook werkelijk
binnen waren en er serieus gestart kon worden. Toen is het bestuur van 5 volwassenen dan ook
uitgebreid met 8 jongeren om
verdere inrichting en planning te
maken. Eerder zijn er geen jongeren direct bij betrokken om
geen valse verwachtingen te bieden mocht het financieel niet
rond komen.
Het is bewonderenswaardig wat
binnen zo korte tijd gerealiseerd
is. Tijdens de opening liep op
een grootbeeld TV een presentatie met foto’s van de voorbereidingen. Wat opviel was een club
enthousiaste jongeren die boodschappen deden bij de IKEA
voor de inrichting, druk aan het
schilderen waren van panelen,
inrichten en samen dingen doen
voor de voorbereiding van de
jeugdsoos en diens opening. De
doelgroep zijn jongeren van het
voortgezet onderwijs (12+) tot ca
23 jaar. Op dit moment is de totale doelgroep tussen de 12-16 ca
50 personen.
Zoals eerder vermeld deed onze
burgemeester de openingshandeling door al limbodansend naar
de ingang te gaan en het naambord te onthullen. Thema van
deze eerste en tevens openingsavond was Caribbean Night. In
zijn speech verwees de burgemeester er dan ook naar dat hij
zich de enige voelde die het
thema begrepen had op de uitnodiging. Hij was gekleed in een
hippe Hawaï blouse, weliswaar
deels bedekt door een jasje, maar
duidelijk in sfeer. Daarmee
bewees onze burgervader dicht
bij de jeugd te staan. Hij meldde

Dorpskrant Buinerveen
ook dat hij het bewonderenswaardig vond wat er in Buinerveen gerealiseerd was. Het
eigen initiatief, het vertrouwen
wat spreekt uit de mensen en de
inzet vond hij erg bijzonder. Zelf
had hij een jaar eerder tijdens NL
Doet ook al meegeholpen het
gebouw van de ijsvereniging te
strippen. Nu hij dan ook uitgenodigd was om het eindresultaat te
openen was hij zeer verguld dit
te mogen doen. Hij benadrukte
dan ook dat het gerealiseerde
echt niet te danken was aan de
inzet van de gemeente, maar dat
de eer volledig toekomt aan de
werkgroep die dit voor de jeugd
bewerkstelligd heeft.
De jeugdsoos zal eens in de 14
dagen op vrijdagavond geopend
zijn van 19.30 u tot 22.30 uur.
Mogelijk dat elders in deze
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dorpskrant reeds een activiteitenprogramma gepresenteerd
wordt tot de zomervakantie.
Iedereen in de eerder genoemde
leeftijdsgroep wordt van harte
uitgenodigd deel te nemen aan
de geplande bijeenkomsten. De
activiteiten worden in samenspraak met de jeugd gepland.
Tijdens de jeugdsoosavonden
openen en sluiten de volwassen
bestuurders het pand. Ook
wordt de buitenverlichting ingeschakeld. Tevens zijn ze telefonisch bereikbaar indien er
hulp nodig is. Verder is het de
bedoeling dat gedurende de
avond de regie volledig in handen ligt van het jongerenbestuur. Bijkomend voordeel van
deze vrijheid is dat de jeugd
zelf leert organiseren en besturen. De kas moet bijgehouden
worden en de voorraden aange-

vuld blijven. Je wilt immers niet
de hele avond op een houtje bijten.
Mogelijk vraagt u zich af waar
het Who’z Next Team gebleven
is, vorig jaar ook gepresenteerd
als een enthousiaste groep jongeren volop plannen. Dit initiatief
destijds komend vanuit de gemeente is ter ziele. De positieve
baten van het Who’z Next Team
(ofwel de club Buinerveendjes),
zijn geschonken aan het bestuur
van de jeugdsoos.
De redactie wenst de bestuurders
en jeugdige gebruikers van ’t
Hok veel plezier en inventiviteit
tijdens de activiteiten en samenkomsten.
Marjan Poelman
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Verkiezingen Provinciale staten
Op 2 maart waren de provinciale verkiezingen aan de orde.
Onder ( te) grote belangstelling
van de landelijke pers werd
deze statenverkiezing behoorlijk onder de aandacht gebracht. In de prognoses zou het
een nek aan nek race worden
tussen de regeringspartijen en
de oppositie. De inzet was natuurlijk de zetelverdeling in de
eerste kamer. Deze 75 leden
tellende kamer is de laatste
toets voor nieuwe wetgeving en
belangrijke beleidswijzigingen
van het kabinet. De eerste kamer beoordeelt en keurt of
goed – of af. Het is dus van
belang dat voor een stabiele
regering, er ook in de eerste
kamer een meerderheid is. In
dat geval kan 37 of 38 zetels
een belangrijke factor zijn. De
leden van de provinciale staten
kiezen de leden van de eerste
kamer. Voor het grootste deel
is het wel duidelijk dat de reguliere partijen op hun partijgenoten stemmen. Echter er zijn ook
partijen en individuen die niet
bij een landelijke partij horen.
In de praktijk zullen deze mensen – goed voor 7 of 8 zetels –
een individuele keus maken,
die van grote invloed is voor de
meerderheid in de eerste kamer. Op 11 mei kiezen de staten de leden van de eerste kamer en dat zou nog wel eens
spannend kunnen worden.
Op 21 februari mochten de
stembureauleden naar het gemeentehuis voor de warmingup en het ontvangen van de
laatste wijzigingen. Waar het
vroeger nogal eens gemoedelijk toeging is nu identificatie
een absolute voorwaarde. Hoewel ik heel veel van jullie ken,
moet ook ik mij aan deze wet

houden. Het zij zo. Op 1 maart
de koffer met materialen halen
van het gemeentehuis en de rituelen voorafgaande aan de
stemdag zijn geklaard.
Woensdagmorgen om 07.10
melden Marjan Zandstra, Ina
Habing, Marten Kloosterman
en Jan Haikens zich in het
dorpshuis. Grietje is dan al druk
in de weer. Wij gaan gezamenlijk de opstelling iets veranderen, spullen voor het stemmen
klaarleggen en om 07.29 meldt
zich zoals we gewend zijn, onze vaste eerste kiezer. Ina
blijft tot ± 11.00. De anderen
blijven de hele dag en Ina komt
’s avonds terug voor het tellen.
De dag is rustig verlopen en
ondanks de landelijke aandacht
was de opkomst in Buinerveen
maar matig. Opkomst van ± 50
%. Wel kwam onze burgemeester met een aantal heerlijk gevulde koeken, waar we wel
raad mee wisten.
Alhoewel het een lange dag is,
wordt het vooral door het toedoen van Grietje en Bea een
dag die ook maar zo weer voorbij is. We zijn op deze dag weer
geweldig verwend. Om 21.00
wordt het stembureau gesloten
en kan het stemmentellen beginnen. We missen 1 stem. Dus
ruim 400 stemmen allemaal
opnieuw tellen. Het blijkt dat er
2 biljetten in elkaar zitten en
dat hebben we in de eerste telling niet gezien. Gelukkig klopt

nu alles en kan de vz. met de hele handel naar het gemeentehuis
nadat hij de leden en de tellers
breedvoerig heeft bedankt voor
een ieders inzet.
Op het gemeentehuis komen 24
stembureaus bij elkaar en voor
dat deze allemaal gecontroleerd
zijn, is het al een poosje donderdag. Een vermoeiende, leuke en
onderhoudende dag ligt achter
ons. Op naar de volgende.
Uitslag in Buinerveen/:
Borger-Odoorn
PvdA
95 3530
VVD
65 2273
PVV
61 1267
CDA
37 1445
SP
52 1165
D66
28 714
Gr. L
21 579
C.U.
7
514
De overige partijen hadden in
Buinerveen geen of enkele stemmen. De 41 zetels voor de staten
van Drenthe zijn voor
2011 – 2015 als volgt verdeeld;
PvdA
12 zetels
VVD
9 zetels
CDA
6 zetels
PVV
4 zetels
SP
4 zetels
CU
2 zetels
Gr.L
2 zetels
D66
2 zetels
Tot een ander maol,
Jan Haikens.

Dorpskrant Buinerveen

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
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen

Op 16 februari kwam de heer
Nico Vanderveen ons vertellen
over zijn familiebedrijf Warenhuis Vanderveen in Assen. Zijn
lezing noemde hij “Van Kofschip
tot winkelparadijs”, waarin hij
terug ging naar zijn betovergrootmoeder Doetje Oldenburger
uit Nieuwe Pekela. Haar man
voer met een schip naar verschillende havens in Europa; helaas is
hij in 1880 gesneuveld in de golven. Doetje Oldenburger startte
met een manufacturenwinkel
geholpen door haar 2 oudste kinderen. Later begon haar oudste
dochter zelf een winkel in Assen
waarbij ze trouwde met Bareld
van der Veen. In oorlogstijd
bleef er maar een zieltogend winkeltje over en Bareld was van
plan om naar Canada te emigreren. Zijn naam veranderde hij
daarvoor al in Vanderveen. Door
aandelen uit te gaan geven voor
zijn winkelpand lukte het de winkel nieuw leven in te blazen. Er
kwamen steeds meer nieuwe afdelingen bij en het totale winkeloppervlak is nu 16000 m2.
Op dinsdag 5 maart gingen met
15 vrouwen op bezoek in Sappemeer bij de firma Kikkoman.
Deze firma maakt verschillende
soorten sojasauzen. Sojasaus

wordt gemaakt van sojabonen,
tarwe, zout en water. De rondleiding ging door de hele fabriek, waarbij we het hele proces konden zien.

Op 23 maart vertelde de heer
Frits Rosenbaum prachtige
Drentse verhalen in het
Drents. Er ontstaat vaak een
spraakverwarring over taal; bv.
Spijt: Meester vraagt aan leerling of hij spijt heeft. Leerling
zegt: ik heb niet spijt. Leerling
bedoelt: hij heeft niet gespuugd. Ook bij de dokter kun-

nen rare situaties ontstaan door
verkeerd begrepen zegswijzen:
bv. ‘t Is minder geworden. Dokter denkt het beter is geworden.
Patiënt bedoelt: het is slechter
geworden. Rosenbaum wees ons
er op dat ook het Veenkoloniaals
een Drents dialect is en laten we
vooral ons moeders taal in ere
houden.
Op zaterdag 26 maart kwam
RTVDrenthe met het radioprogramma Hemmeltied naar Buinerveen. Verschillende inwoners
werden geïnterviewd door Harm
Dijkstra en Henny Kuijer. Tijdens dit programma vond er een
quiz plaats tussen 2 plaatselijke
verenigingen, waarbij 100 euro
te verdienen viel. Deze 2 verenigingen waren de NBvP, vrouwen
van Nu afd. Buinerveen en de
Voetbalvereniging Buinerveen.
In de quiz moesten de leden van
de verenigingen 10 vragen beantwoorden en op zoek naar echtparen die het langst getrouwd zijn.
Jaap en Janna Naaijer en Meint
en Martje de Groot kwamen in
ons dorpshuis met hun trouwboekje en beide echtparen waren
in 1935 getrouwd. Groot was de
vreugde bij ons team, bestaande
uit Aly Bouwes, Roelien Haikens
en Ina Habing, toen bleek dat wij
de quiz wonnen. De uitzending is
nog te beluisteren op de site van

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend
2 keer komen kijken.
Informatie is ook te verkrijgen bij
Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552.
http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956

Dorpskrant Buinerveen
RTVDrenthe.
Op 7 april gaat er een groep dames naar Museum Møhlmann
in Appingedam. Dit is een particulier museum voor realistische
en figuratieve kunst.
Op woensdag 20 april komt de
afdeling Nieuw-Buinen bij ons
op bezoek. Het muzikaal programma “met een knipoog en
een scholderklop” wordt voor
het voetlicht gebracht.
Woensdag 4 mei fietst onze afdeling een bloembollentocht in de
NoordOostPolder. In de loop der
jaren is deze tulpenroute uitgegroeid tot de langste en kleurrijkste bollenroute van Nederland.
Dinsdag 14 juni gaat de commissie Wonen en Tuinen van Drenthe naar Brennels, waar we rond
worden geleid en naar Giethoorn
voor een rondvaart. Brennels
heeft in provincie Flevoland eigen brandnetelplantages en ontwikkelt daar een innovatief productieproces voor het losweken
van de hoogwaardige vezels. Het
netelgaren wordt gemengd met
katoen.
Dinsdag 21 juni is onze dagreis
gepland opnieuw naar de NoordOostPolder. We brengen een bezoek aan Viva Lavandula, een
lavendelboerderij in Marknesse,
we gaan lunchen en winkelen in
Emmeloord en daarna varen in
de Weerribben. Tot slot dineren
we in Restaurant De Molenhoeve
in Echten.
Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (46,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan

Jeugdsoos
Vrijdag 1 april is door burgemeester Marco Out de jeugdsoos
door limbo te dansen geopend.
Tevens heeft hij de naam onthuld: ’t Hok. Deze naam is bedacht door een verkleed persoon
(Martin Kremer) die in een boot
van de ene kant van de ijsbaan
naar de andere kant werd getrokken door de burgemeester en het
jeugdsoosbestuur met het bord in
zijn handen.
De opening werd druk bezocht
door veel jeugdigen, maar ook
oudere inwoners van ons dorp.
De soos is 1x per 2 weken op
vrijdagavond open van 19.3022.00 uur. Er zullen steeds activiteiten georganiseerd worden.
Wijkschouw, zoals het plaats
vindt in Nieuw-Buinen(oost),

staat voor het gebied NieuwBuinen(west) tot aan de Mondenweg op donderdagmiddag
12 mei op de planning. Aan de
Wijkschouw neemt Lefier, politie en gemeente deel om samen
met de bewoners de wijk/straat
netjes en rustig te houden.
Zie ook een ander stuk hierover
in de dorpskrant.
MFA Noorderbreedte
Zaterdag 16 april vindt de opening van de MFA in NieuwBuinen plaats van 11.00 tot
14.00 uur. Alle inwoners kunnen een kijkje nemen in de
nieuwe Noorderbreedte.
Leefbaarheidsonderzoek
Er is door de gemeente een enquête over de leefbaarheid in
onze gemeente rondgestuurd. In
kleine dorpen heeft iedere inwoner een vragenlijst ontvangen,; in grote dorpen is dit

Noorderstraat 33 9524PB
Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

Bos ’t Meras
Bosgroep Noord is klaar met zijn
opdracht om het bos uit te dunnen. Samen met de gemeente
heeft de werkgroep overlegd om
zelf het bos op te ruimen. Voor
deze zelfwerkzaamheid stelt de
gemeente ons dorp een budget,
waar we nieuwe zaken mee kunnen financieren. Zoals bv. een
nieuwe ingang naar ’t Meras bij
OBS 75. We gaan hier met de
gemeente verder over in gesprek.
Zaterdag 2 april zijn we met een
aantal inwoners bezig geweest
takken op te ruimen en zijn de
dikste stukken voor brandhout
gezaagd. De meehelpende inwoners kregen deze stukken gratis
mee naar huis.
De paden zullen nog door de gemeente hersteld worden. Er is
nog discussie of er een paddenpoel wordt gegraven.Het grasveld achter OBS 75 wordt tevens
hersteld.

steekproefsgewijs bezorgd. Helaas is er geen rekening meegehouden dat Nieuw-Buinen west
(deze kant van de Mondenweg)
bij Buinerveen hoort, zodat hier
dus niet iedereen een lijst heeft
ontvangen.
De werkgroep voor ons DOP bestaat uit: Els de Roo, Jan Haikens, Jan van Noortwijk, Dennis
Middeljans, Wim Bruil, Margriet
Nascimento en Ina Habing

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
De afgelopen maanden heeft het
bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zich onder meer
bezig gehouden met de standpunt
bepaling richting de Gemeente
Borger-Odoorn over het begrip
“maatwerk” zoals dat in Kern en
Kader wordt genoemd. Kern en
Kader is het gemeentelijke beleid
inzake het al of niet in stand houden van gemeentelijke gebouwen. In Kern en Kader staat voor
Buinerveen dat wij recht hebben
op een dorpshuis, dat is op zich
geen discussie. Wat wel een discussie is dat is de vergoeding die
de Gemeente daar jaarlijks voor
wil betalen in vergelijking met
andere dorpen. Omdat wij een
klein dorp zijn (minder dan 500
inwoners) hebben wij recht op
fascilitering van een dorpshuis
van 50 (!) vierkante meter en de
daarvan af te leiden subsidie.

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

Het bestuur van de stichting
dorpshuis heeft zich altijd tegen
dit criterium gekeerd mede omdat het dorpshuis onderdak
biedt voor verenigingen die een
groot deel van hun leden halen
uit een veel groter gebied dan
Buinerveen zelf, namelijk ook
uit Nieuw Buinen ten westen
van de Mondenweg.
Dan komen wij op een inwonertal van plm 1200 en ook op
een geheel andere financiering
waarop wij dan recht hebben.
En hoe duidelijk dit ook voor
ons als bestuur is en ook voor
het gehele gebied, het is erg
moeilijk om de gemeente daarvan ook te overtuigen.
Het bestuur van de stichting
Dorpshuis opereert hierin overigens samen met het bestuur
van Plaatselijk belang en met

het DOP. Het overleg met de Gemeente is nog steeds gaande en
wij zullen onze inwoners in de
komende uitgaven van de dorpskrant hiervan verslag doen.
Gecombineerde jaarvergadering
In goed overleg is evenals het
vorig jaar weer een gecombineerde jaarvergadering gehouden en
wel samen met gymnastiekvereniging NOAD en met Plaatselijk
Belang en wel op 21 maart
jongstleden. Het bestuur van de
Stichting Dorpshuis heeft het
voornemen ook in de komende
jaren met deze gecombineerde
vergadering door te gaan. Door
deze jaarvergaderingen te combineren hopen de verschillende besturen namelijk op meer belangstellenden.
Gerbrand Plat

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
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Zoals het vroeger was….

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

Vermoedelijk zijn deze werknemers van glasfabriek Meursing. Op de bovenste rij staan v.l.n.r. v.d. Laan,
Jacop Smit, Andries Ophof, ?, Albert Platje en ? Op de onderste rij v.l.n.r. Harm Potze, Gerrit de Vrieze,
Ebel van Agter en Dirk Norder.

Op deze foto uit 1968 staat juf Haddering uit Buinen met de kleuters van school 75.
Aan haar rechter zijde zit Wilma van der Schoot en Hilda Jansen.
Achter de tafel zit Rika Plat, Anita Molema Geert Plat, Ina Brouwer en Tineke Huiting.

Dorpskrant Buinerveen

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

brammes@hetnet.nl

Pagina 18

Dorpskrant Buinerveen

Nieuws CBS 5959

PROJECT BOERDERIJ
Van 7 t/m 25 maart hebben de
kinderen van CBS School 59 gewerkt rond het thema “de Boerderij”. Drie weken lang stond de
school in het teken van boeren en
boerinnen, koeien, schapen, varkens, kippen en alles wat nog
meer bij de boerderij hoort. Er is
geknutseld, gezongen, gekokkereld en heel veel geleerd. Vooral
de excursies naar de boerenbedrijven waren erg leerzaam voor
de kinderen. De kleuters zijn op
bezoek geweest op de kippenboerderij van de familie Hospers.
Het bezoek werd afgesloten met
een echte boerenmaaltijd: boerenkool met worst. Ook gingen
de kinderen van groep 1 en 2 op
bezoek bij het melkveebedrijf
van de familie Kamps en gingen
ze lammetjes kijken bij de opa en
oma van Thijs van Ree.
De midden- en bovenbouw hebben een bezoek gebracht aan
Onstwedde, waar akkerbouwer
Berend Migchels en legkippenhouder Harry Migchels de kinderen hun bedrijf lieten zien. Ook
de kippenboerderij van de familie Hospers en het melkveebedrijf van familie Kloosterman

werden met een bezoek vereerd.
Het project werd afgesloten op
vrijdag 25 maart met een open
podium. Daarna konden de kinderen hun ouders laten zien wat
er tijdens het project allemaal
gemaakt was.

(en later weer ingeruimd), zodat
er nieuwe vloerbedekking gelegd
kon worden.
We zijn heel blij met het resultaat en bedanken nogmaals onze
vrijwilligers!
BLOEMBOLLENACTIE
Onze actieve ouderraad organiseert regelmatig acties. Dit keer
was dat een bloembollenactie.
De kinderen hebben voor ongeveer € 800,00 aan bloembollen
verkocht. Daar houdt de school
ongeveer €240,00 aan over. Gerjan Eefting bleek de beste bollenverkoper. Hij verkocht in zijn
eentje voor maar liefst €91,00
aan bloembollen. Voor deze
prestatie ontving Gerjan een
voetbal en een memoryspel.

NLDOET GROOT SUCCES
Op zaterdag 19 maart is er heel
hard gewerkt op School 59. De
school had zich aangemeld
voor NLDOET, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds.
Er waren die zaterdag ruim 20
vrijwilligers, die met elkaar de
bankjes op het plein hebben
geverfd, de tuin hebben opgeknapt, de speeltoestellen hebben schoongemaakt en een
schildering hebben aangebracht
op het kleuterplein. Tussen de
bedrijven door is met vereende
krachten de hal leeggeruimd
Website
Wilt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws van CBS
School 59, bezoekt u dan eens
onze website: www.school59.nl.

Dorpskrant Buinerveen
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Alle CONOD-scholen hebben een gecertificeerde rekencoördinator
CONOD (Christelijk Onderwijs in Noord en Oost Drenthe)
heeft als schoolbestuur 11
scholen, verspreid over Borger,
Valtermond, Tweede Exloermond, Nieuw-Buinen, Gasselternijveen, Zuidlaren, Vries en
Paterswolde/Eelderwolde.
De afgelopen 3 jaren is een extra impuls gegeven aan het rekenonderwijs. De doelen en
activiteiten zijn beschreven in
een meerjarig rekenbeleidsplan
per school en in een schoolbestuurlijk beleidsplan.
Alle leerkrachten van alle groepen hebben een cursus gevolgd, gegeven door docenten
van de Stenden Hogeschool.
De scholing is gericht op hun
eigen rekenvaardigheid en op
de rekendidactiek. Een mooi
resultaat is dat de rekenprestaties van de leerlingen daardoor
ook vooruit zijn gegaan. Op
alle scholen wordt, in vergelij-

king met landelijk, boven gemiddeld gescoord.
Om te zorgen dat alle goede
activiteiten op rekengebied aandacht blijven krijgen in de
school, is op iedere CONODschool een rekencoördinator
opgeleid.
De rekencoördinator stelt o.a.
samen met de directeur het rekenbeleid op, volgt de rekenresultaten van de leerlingen, be-

Opening nieuwe Tourist Info kantoor in Borger
De heer Frits Alberts, wethouder voor recreatie en toerisme,
zal op vrijdag 22 april om
11.00 uur de nieuwe locatie
van de Tourist Info (TIP) Borger openen. Het TIP is vanaf
die datum gehuisvest aan Galerie de Omgeving aan de Torenlaan 13 te Borger.
Het TIP Borger is op dit moment van maandag t/m zaterdag geopend. Op maandag van
14.00-17.00 uur, dinsdag t/m
zaterdag van 10.00-14.00 uur.
Bestemming Borger-Odoorn,
de organisatie achter het TIP,
ziet hier de uitgelezen kans tot
uitbreiding van de dienstverlening aan de gasten van BorgerOdoorn en aansluiting op de
toekomstige ontwikkeling van
Galerie de Omgeving op het

gebied van recreatie, gebiedsontwikkeling en cultuur.
Tijdens de opening van de
nieuwe TIP-locatie zal de voorzitter van Bestemming BorgerOdoorn, de heer Frans Schouten, de eerste uitgave van de
nieuwe Gids Aangenaam Borger-Odoorn aan Frits Alberts
presenteren. Deze gids zal na
22 april met een oplage van
60.000 stuks over alle grote recreatieparken en TIP punten in
Borger-Odoorn en omgeving
verspreid worden. Deze handige boekjes zijn voor de toeristen en inwoners van BorgerOdoorn. De lezers krijgen daarmee een aantrekkelijk overzicht
van alle mogelijkheden op het
gebied van toerisme en recreatie in en om de gemeente aan-

spreekt deze in het team en voorziet de collega’s ook van informatie en advies.
Alle rekencoördinatoren hebben
in maart hun post-HBOopleiding afgerond en hebben op
11 april hun diploma uitgereikt
gekregen in het ontmoetingscentrum in Borger. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn ze in het
zonnetje gezet.
geboden.
Voorts zal de directie en de bedrijfsleider van hotel Bieze officieel bedankt worden voor het
gastvrij huisvesten van het TIP
gedurende de afgelopen jaar. Ten
slotte zal de heer Hans Agterberg
een korte toelichting geven op de
toekomstplannen van de Galerie
en de synergie met Bestemming
Borger-Odoorn en de ontwikkeling daarvan.
Iedereen is van harte welkom om
bij de feestelijke opening van het
nieuwe TIP en de uitreiking van
de eerste Gids Aangenaam Borger-Odoorn 2011 aanwezig te
zijn.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Stichting
Bestemming Borger-Odoorn via
mail:
info@bestemmingborgerodoorn.nl

of telefoon: 0599-638105
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Wijkschouw.
Het is de bedoeling dat we op
donderdagmiddag 12 mei in het
westelijke deel van NieuwBuinen (van school 75 tot de
mondenweg) een wijkschouw
gaan houden. Het is een nieuwe
manier om de bevolking meer
te betrekken bij hun eigen omgeving. Het is een ieder bekend
dat er plekken zijn waar soms
sprake is van verrommeling. Er
is in het ene geval sprake van
een auto zand die veel te lang
in de berm blijft liggen terwijl
in een ander geval sprake is
van vervuiling door een veelvoud van oude auto’s. Ook zien
we dat hie r en daa r
“gebouwen” die niet met een
vergunning zijn gebouwd. Verder leert de ervaring in NieuwBuinen dat soms inwoners behoorlijk overheersend kunnen
zijn in hun buurt. Dus er wordt
niet alleen naar de zichtbare
vervuiling gekeken, maar ook
in sociaal opzicht wordt er gekeken naar uw woonomgeving.

Daarbij worden ook de woningen van Lefier bekeken op hun
functionele kwaliteit.
Het is goed om even uit te leggen wie er zoal meedoet in deze
wijkschouw. Het zijn vertegenwoordigers van de politie, Lefier, steunstee/maarschappelijk
werk, gemeente en dorpsbelangen. Het uiteindelijke doel is
om de leefbaarheid in ons
woongebied te verbeteren en de
onderlinge acceptatie te vergroten. Op deze wijze zijn er grotere mogelijkheden om echt wat
te doen op die plekken waar het
nu niet goed gaat of verbetert
kan worden.
We beginnen ’s middags om
half twee via de route zuiderdiep – wilgenlaan – noorderdiep – tussenliggende lanen en
via de molenlaan weer terug.
We willen graag in gesprek komen met de inwoners. Dus als
U in uw omgeving dingen weet
waar U van mening bent dat het

ook wel anders kan , dan willen
wij dat graag van U horen. Als U
een probleem hebt en U kunt dat
moeilijk kenbaar maken, dan is
er altijd de mogelijkheid om dit
te melden bij “het steunstee” in
het nieuwe MFA, aan het Noorderdiep.
Laat vroegtijdig van U horen,
alleen dan kunnen we er aan werken om verbetering aan te brengen. De ervaring “voor in de
mond” leert ons dat we nu met
partijen om tafel zitten die, als
het moet, wel doorpakken.
Als U informatie kwijt wilt of
goede suggesties hebt kunt u dat
kwijt tijdens onze rondgang,
maar U kunt ook contact opnemen met
Jan Haikens tel: 212628
of
Ina Habing tel: 212353.

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 is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
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, secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
wim.bruil@centric.eu
hilann12@hetnet.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
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RTV Drenthe – Hemmeltied in Dorpshuis Buinerveen
26 maart j.l. werd het zaterdagochtendprogramma Hemmeltied
van RTD Drenthe live uitgezonden vanuit ons Dorpshuis te Buinerveen. Hemmeltied wordt wekelijks op een andere locatie opgenomen, waarbij altijd enkele
vaste onderdelen terugkomen. 2
verenigingen binden met elkaar
de strijd aan om 100 euro voor
de kas te verdienen en verschillende inwoners uit het uitverkoren dorp komen aan het woord.
De 2 uur durende uitzending
wordt aan elkaar gepraat door
Hennie Kuijer en Harm Dijkstra.
Een duo dat er een gezellig en
toegankelijk radioprogramma
van maakt en de geïnterviewden
eenvoudig op hun gemak stelt.
Enkele bewoners van ons dorp
(Jan Haikens, Ina Habing en
Grietje Kuik) hebben geholpen
om de programma onderdelen in
elkaar te zetten en de verschillende mensen aan te dragen die tijdens de uitzending het woord
zouden krijgen.
Om 10.00 uur zou de uitzending
beginnen maar de geïnterviewden moesten al om half 10 aanwezig zijn om even de presentatoren te leren kennen en alvast
wat vragen te beantwoorden.
Overigens, het lijkt allemaal tijdens de uitzending heel spontaan
te gaan, en dat is ook zeker het
geval, maar de vragen komen
niet zomaar uit de lucht vallen.
Enkele dagen voor de uitzending
worden de geïnterviewden gebeld en worden er allerlei vragen
gesteld. Op die manier krijg je
een indruk van datgene wat je te
wachten staat. Het geeft je dus
ook de mogelijkheid om in de
tussenliggende dagen je antwoorden nog bij te schaven. In het
voorbereidende halfuur voordat
de uitzending zou beginnen wer-

den de aanwezigen gevraagd
zich zeker niet stil te houden
zodra de uitzending begint.
Men wil de gezelligheid op de
radio laten horen en ze zien het
dus liever niet stilvallen. Dit
druist wel tegen je gewone gedrag in, normaal hou je je stil
als iemand anders praat. Maar
gelukkig was het goed gezellig
en was ook de uitzending leuk
om achteraf nog eens te beluisteren.
De uitzending vond plaats vanuit het café, gewoon in de cafézaal zelf. De Voetbalvereniging
bond de strijd aan met de Vrouwen van Nu (NBvP) tijdens de
quiz. Deze keer was de zoekopdracht dat er trouwboekjes gezocht moesten worden van oudere echtparen, nog in leven en
bij elkaar. Het aantal jaren dat
het huwelijk oud was zou dan
bij elkaar opgeteld worden en
de groep met de meeste huwelijksjaren kreeg hiervoor 3 punten. Toen deze opdracht gesteld
werd, ging er direct een geroezemoes door de zaal. Wie zou
er naar het dorpshuis gestuurd
kunnen worden? Terwijl de uitzending verder ging, kwamen
al snel de heer en mevrouw
Naaijer binnen. Goeie oogst, 58
jaar getrouwd. Maar hierover
later meer.
Ons dorp kent in Eric Zwezerijnen een wereldberoemd kunstenaar. Hij werd dus ook geïnterviewd en kon vertellen dat zijn
werk heel wat meer behelst dan
het schilderen van olifanten alleen. Dat was een leuk project,
maar nu voorbij. Hij schildert
vooral figuratief met vrolijke
kleuren. Onlangs is een zeer
groot werk van hem onthuld in
het MFA Noorderbreedte, maar
dat terzijde. Nadat Eric meer

van zijn werk had verteld werd
het woord gegeven aan Jan Haikens. De bezige bij uit ons dorp
en tevens initiator om Hemmeltied in ons dorp te krijgen. Een
politiek verleden, 8 jaar wethouder van onze gemeente, Statenlid, en nu o.a. voorzitter van
Plaatselijk Belang. Nadat Jan
Haikens meer verteld heeft hoe
hij zijn werk als boer en de politiek heeft kunnen combineren
wordt het spel 3 slag weer gespeeld. Met razende vaart worden de vragen gesteld en de antwoorden geroepen. Verbazingwekkend dat de 3 deelnemende
dames van de Vrouwen van Nu
korte metten maken met de 3
heren van de voetbalvereniging.
Zelfs de vraag hoeveel interlands Wesley Snijder gespeeld
heeft werd vliegensvlug beantwoord door de dames. De voetballers bleven kansloos langs de
lijn staan, onder grote hilariteit
van de aanwezigen.
In ons dorp is al langere tijd een
DorpsOntwikkelPlan gaande.
Hierover kunt u ook iedere keer
lezen in deze Dorpskrant. Tijdens de uitzending vertelde de
voorzitter, Wim Bruil, meer
over dit plan. Leuk te vermelden is dat Buinerveen
(vooralsnog) geen krimp kent,
terwijl de rest van de gemeente
hier wel danig mee te stellen
heeft.
Ook het Veenkoar was aanwezig. Harm Dijkstra snapt de verwijzing naar de naam van het
koor en blijft het steevast De
Veenkoar noemen. Het koor
zingt uit volle borst de klassieker Rood zijn de Rozen. Een
echte sfeermaker tijdens het
programma maar zeker ook
voor de aanwezigen tijdens de
uitzending. Toen het Veenkoar
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weer even bij mocht komen van
hun acte de presence kreeg Noad
het woord. Noad: Nooit Opgeven
Altijd Doorgaan. Zoekt altijd
nieuwe leden voor de verschillende lessen. Bijzonder is nu de
mogelijkheid voor het volgen
van Braziliaans Tapdance, gegeven door een uitwisselingsstudent wonende te Buinerveen.
Het onderwerp ‘Nije Drent’ komt
elke keer weer terug. Dit zijn dan
buitenlanders die in het betreffende dorp zijn komen wonen. In
Buinerveen was daarvoor Tim
Maduro uitgenodigd. Afkomstig
van Curaçao, in Buinerveen komen wonen vanwege de ruimte,
de warmte van het dorp en het
hier levendig kunnen houden van
de sfeer van Curaçao. Samen met
1 van hun zonen Boyd laat Tim
een prachtig sfeervol stuk horen
op dwarsfluit en trompet
(gedempt). Een muzikale familie
die met veel vreugde in Buinerveen woont.
In de categorie bijzondere beroepen is het woord gegeven aan
Peter van der Giezen. In het dagelijks leven Scheepsbevrachter.
Bedrijven die wereldwijd veevoeders aankopen moeten dit
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naar Nederland vervoerd hebben. Peter zorgt, samen met
vrouw en dochter dat de vrachten per schip vervoerd kunnen
worden. Veevoer hoofdzakelijk
afkomstig uit Zuid Amerika,
Indonesie wat richting Europa
verscheept wordt. Op dit moment heeft KPG Shipping ca.
26 schepen onderweg, variërend van 35000 tot 65000 ton
per schip. Kortom, zij regelen
het vervoer van A naar B. Een
24-uurs aangelegenheid maar
met behulp van de huidige
communicatiemiddelen is het
goed mogelijk op redelijk normale tijden bereikbaar te zijn.
Ten tijde dat Van der Giezen
aan het woord is komt er een
erg oud echtpaar binnen. Om
het spel wat extra diepgang te
geven is een echt oud echtpaar
uit Buinerveen opgetrommeld
om een vereniging te helpen het
aantal huwelijkse jaren op te
schroeven. Harm Dijkstra heeft
het gauw door en meent dan
ook te moeten constateren dat
ook Buinerveen een bloeiende
toneelvereniging heeft.
De redactie van de Dorpskrant
heeft het genoegen gehad tij-

dens de uitzending aan het woord
te mogen komen. Een dorp als
Buinerveen mag trots zijn op de
krant die samen met de bewoners
en de verschillende scholen, verenigingen en bedrijven gevuld
wordt. Samen moeten we er toch
voor zorgen dat de krant gevuld
is en blijft.
Vervolgens zingt het Veenkoar
weer een klassieker, Vera. Uit
volle borst meegezongen door de
aanwezigen. Gerrit Ottens van
het Veenkoar meldt nog dat het
koor absoluut geen shantykoor
is. Het repertoire is zo verschillend dat het niet onder een bepaalde noemer te vatten is. Ondertussen was het zo gezellig in
het café dat vaak gewoon vergeten werd dat er een uitzending
aan de gang was. Ondertussen
werden gewoon koffie en drankjes geschonken en bleef de buitendeur maar open en dicht gaan.
De uitzending zelf kon overigens
meegeluisterd worden via de
luidsprekers in het café. Hierdoor
hoefden ook de aanwezigen niks
te missen van de uitzending.
Henk Pras van het Drentse Huus
van de Toal zoekt nog promotors
van ons dialect, het Veenkoloniaals Drents. Niet te verwarren
met het Gronings. Het dialect
gesproken in de Monden is wel
degelijk Drents, maar dus geen
standaard Drents, maar Veenkoloniaals Drents. Mocht u belangstelling hebben om promotor te
worden van dit dialect, en het
dus actief beoefenen, dan wordt
u verzocht contact op te nemen
met het Huus van de Toal te Beilen. De heer Pras droeg een gedicht voor over een oud woord in
deze streek gebezigd voor iemand die angstaanjagend was en
in de onderwal leefde . Dit oude
woord heeft echter vervelende
reacties opgeleverd bij RTV
Drenthe, waardoor in de uitzen-
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ding in de week na die van Buinerveen excuses aangeboden zijn
als er mensen mee zijn gekwetst.
Inmiddels was de uitzending al
ruim over de helft en werd iedereen wel heel nieuwsgierig welke
vereniging nu de meeste huwelijkse jaren bij elkaar gevonden
had. Zoals al eerder vermeld was
er het echtpaar Naaijer dat voor
de Vrouwen van Nu een totaal
van 58 jaar gaf. Samen met het
echtpaar De Groot waren ze goed
voor totaal 116 huwelijkse jaren.
De voetbalvereniging moest het
met iets minder jaren doen, echtpaar Kruit en Middel samen goed
voor 107 jaren, ook niet onverdienstelijk, maar niet genoeg
voor de zege. Uiteindelijke gingen de Vrouwen van Nu er met
de 100 euro vandoor. Tot slot
kwam Jos van den Berg aan het
woord. Hij is erg artistiek en
zoekt ongeveer elke 6 jaar een
nieuwe uitdaging op het artistieke vlak, omdat het vorige begint
te vervelen. Hij heeft na de
komst van hun eerste kleinkind
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een hele poppenfamilie gemaakt nadat hij eerst ook peuterboeken geschreven heeft. De
poppen worden gemaakt van
piepschuim beplakt met een
stofje. Helemaal in vorm gesneden en geschuurd en mooi aangekleed. 14 poppen vormen een
hele familie van tuinbewoners,
waaronder een burgemeester en
buurvrouw Oep, import en die
lust geen snoep. Helaas liep het
naar het eind van de uitzending
en was er wat weinig tijd voor
Jos van den Berg om meer over
zijn hobby te vertellen. Hennie
Kuijer was echter zo onder de
indruk dat ze hem uit wilde nodigen deze zomer in de studio
voor het programma de Zomerprogrammering, waarin een
heel uur aan een thema gewijd
wordt. Ondertussen echter is al
een afspraak gemaakt en bij
verschijning van deze dorpskrant is Jos van den Berg mogelijk al in een TV uitzending
geweest. Te weten het programma Schier, op woensdag

20 april (19.46u, 20.46u, 21.46 u
enz.) Een programma waarin Jos
zijn poppen in de tuin toont en
vertelt over de verschillende personages.
Het was heel erg bijzonder dat
deze uitzending van Hemmeltied
uitgezonden werd vanuit ons
Dorpshuis. Voor diegene die erbij waren of die het op de radio
gehoord hebben zal dit enigszins
lange relaas in de Dorpskrant
weinig nieuwswaarde hebben.
Voor diegene die er niet bij was
en het niet op de radio heeft kunnen beluisteren heeft het hopelijk
een weergave gegeven van de
bijzondere karakters en activiteiten die ons dorp rijk is. De uitzending van Hemmeltied heeft
maar weer eens bewezen dat
Buinerveen een levendig en prettig dorp is om in te wonen.
Marjan Poelman
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE
naar het nieuwe MFA de Noorderbreedte
Onze speelotheek heeft een mooie ruimte gekregen in het nieuwe MFA-gebouw. Omdat
alles nieuw is hebben wij ook veel nieuw
speelgoed aangeschaft en onze openingstijden
aangepast aan de naastgelegen scholen en de
bibliotheek
Nieuwe openingstijden
Maandagavond van 18.30-19.30 uur
Woensdagochtend van 08.30 - 09.30 uur
De speelotheek is niet alleen bedoeld voor
mensen met kinderen maar ook voor gast-/
grootouders, scholen, buitenschoolse opvang
etc.. Wij bieden u zo de mogelijkheid om uw
speelgoed regelmatig te wisselen.
U betaalt voor een jaarabonnement 12,50 euro.
Hiervoor kunt u per keer 2 stuks speelgoed
lenen. Een dubbel abonnement voor 4 stuks
kost 19,50 euro.
Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan gerust
een keer een kijkje tijdens de uitleen of neem
contact op met
Janny Hofstra, tel.nr.: 0599- 647746
Ons nieuwe adres is
MFA “De Noorderbreedte”
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
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Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Voor autoen
motorrijopleidingen

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Hoofdstraat 23
9531 AB Borger
Tel. 0599-696350
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Het Voorwerp

Er hebben enkele lezers gereageerd op de emmer – op – wieltjes die in deze dorpskrant van
februari j.l. in beeld is gebracht.
De omstandigheid dat in de tekst
bij het voorwerp werd verklapt
dat het ding in de winter best van
pas kan komen, maakte het kennelijk niet zo moeilijk om er een
zoutstrooier van te maken. En
inderdaad bij de familie Wolters
in Buinen is het karretje in de
winterperiode als zoutstrooier in
gebruik.
Een enkele lezer wist de
relatie te leggen met de zaaiviool, het voorwerp dat enkele
maanden terug is getoond en besproken. En dat klopt. Het principe is hetzelfde, bij de zaaiviool
brachten touw en stok het draaimechanisme in werking, bij deze
zoutstrooier gebeurt dat door de
as onder de emmer. Meer in het
bijzonder door de overbrenging
die midden op de as gemonteerd
is en de zoutverspreider tijdens
“de rit” laat ronddraaien.
Een van de lezers wees er nog op
dat het apparaat voor meerdere
doeleinden ingezet kan worden.
Hij noemde het uitstrooien van
weidekalk, kunstmestkorrels en
graszaad.

Een mijnheer uit Gasselternijveenschemond (Ja, onze dorpskrant komt ook dáár !) belde
ons en deelde mee dat hij een
soortgelijk apparaat in gebruik
heeft bij het voeren van zijn

scharrelkippen. Zijn kippen lopen buiten vrij rond in een groot
omheind stuk grasland. In het
spoor van het zoekgedrag van
hennen en hanen strooit hij – bij
droog weer ! – een brede baan
kippenkorrel in de wei. De kippen zoeken al krabbelend in gras
en bodem naar de korrel. En ze
krijgen eten, én ze zijn lekker
actief, én ze houden de ondergrond enigszins open. Hij zei erbij dat door het gekrabbel en gekras in gras en bodem zijn kippenweiland er mosloos bij ligt.
Nu we van deze toepassing
(kippen voeren) kennis hebben,
dan zal het voorwerp zeker nog
wel meer mogelijkheden bieden:
Roept u maar . . .
Het nieuwe voorwerp. Zie de foto(‘s). Een bijdrage van de familie Hilbolling uit Nieuw-Buinen.
Voor wie het weet, geef je antwoord door aan de hoofdredacteur van dit blad of aan

Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
In de afgelopen tijd hebben we
weer enkele nieuwe leden bij onze vereniging mogen begroeten
en krijgt onze vereniging steeds
meer bekendheid. Dit zien we
ook mede doordat mensen ons
gericht vragen gaan stellen en
eventueel materiaal zoeken. Zelfs
zijn we in een korte tijd enkele
keren op de radio geweest bij
radio Drenthe en hebben daar
met genoegen onze medewerking
aan verleend. Een onderwerp
over demping van de kanalen en
over de glasindustrie, wat heel
leuk was om te doen en een ervaring rijker.
Verder hebben we op 17 maart jl
een avond gehad met oude beelden van het dorp Nieuw-Buinen
in samenvoeging met een korte
jaarvergadering. En op 22 maart
hebben we een avond gehad met
oude beelden van het dorp Buinerveen en ook een korte jaarvergadering. Beide avonden was er
een enthousiast publiek die hebben genoten van nog deels niet
eerder vertoonde beelden. En
hebben er ook weer enkele gegevens bij mogen ontvangen als
aanvulling bij de beelden en materiaal.
Onze dank voor de gezellige
avonden en de opkomst van de
mensen die aanwezig waren.
Als u meer wil weten over onze
vereniging of lid wilt worden dan
kunt u contact opnemen met onze secretaris.
Jacco Pranger, 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

Pagina 28

Dorpskrant Buinerveen

Sportnieuws
GYMNASTIEKVERENIGING NOAD
organiseert gymnastiek, dancinglessen, aerobics en volleybaltrainingen.
Voor een nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.
Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noord- Woensdag
15.00 – 15.45 uur
peuters en groep 1
15.45 – 16.45 uur
groep 2 t/m 5
16.45 – 17.45 uur
groep 6 t/m 8
Dancing onder leiding van Natashja Berendsen - Dinsdag
16.00 – 17.00 uur
KIDS- DANCE groep 1 t/m 3
17.00 – 18.00 uur
FUN- DANCE groep 4 t/m 6
18.00 – 19.00 uur
STREETDANCE groep 7,8 & V.O.
19.00 – 20.00 uur
AEROBICS / DANCE volwassenen
Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra - Woensdag
20.30 – 21.30 uur
Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen
Contributie:
Dancing
Gymnastiek
Aerobics
Volleybal

8.50 euro per maand
10.00 euro per maand
12.00 euro per maand
12.00 euro per maand

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.
Opzeggen van lessen graag bij het bestuur.
HET BESTUUR VAN NOAD
Theresa ten Have
voorzitter
tel.: 0599-212175
t.ten.have@live.nl
Marianne Graafland
tel.: 0599-638759
wansinkgraafland@planet.nl
Marja v/d. Scheer
penningmeester
tel.: 0599-212470
mvanderscheer@online.nl
Trix van Kooten
tel.: 0599-212743
trixvankooten@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------GEGEVENS NIEUW LID: GYMNASTIEK/ DANCING/ AEROBICS / VOLLEYBAL.
*doorhalen wat van toepassing is

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Groep basisschool
Email
Ingangsdatum

:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
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NOAD ALTIJD ACTIEF

NOAD heeft op 7 mei a.s een bloemen actie!!
Geraniums en vele andere planten van kwekerij Popken.
Wij staan met een kraam op het streekje tegenover het Dorpshuis
en vanaf 9.30 uur is er ook de huis aan huis verkoop.
Niet thuis? geef de bestelling door op t.ten.have@live.nl of bel 0599-212175

Door: Luiza Morato Dias Abreu
Luiza is 16 jaar oud en doet al sinds haar 5e jaar aan tapdance.
Zij is een uitwisselingsstudent en verblijft tot half november in Buinerveen.
Luiza wil graag tapdance les geven en heeft dit ook al eerder gedaan.
In samenwerking met NOAD is het volgende programma samengesteld:
De lessen voor de jeugd vanaf 10 jaar worden gegeven
in het Dorpshuis op vrijdagmiddag om 16.00 uur.
De lessen duren 45 minuten
De kosten zijn € 15 voor 10 lessen:
(Speciale schoenen zijn niet nodig)
Voor meer informatie en opgave:
Therase ten Have 212175
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NOAD nieuws
Regionale volleybalcompetitie 2010 / 2011
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

4-10-2010

NOAD - Salto 1

2–1

25 – 23

25 – 21

9 – 18

18-10-2010

DEKO (H) - NOAD

2–1

21 – 25

25 – 11

25 – 10

1-11-2010

NIVOC - NOAD

0–3

21 – 25

18 – 25

13 – 16

29-11-2010

NOAD – Tyfoon 2

0–3

10 – 25

7 – 25

19 – 25

3-1-2011

Tyfoon BAM - NOAD

1–2

0 – 25

25 – 12

0 – 25

17-1-2011

NOAD - Seta (H)

0–3

19 – 25

15 – 25

20 – 25

31-1-2011

Salto 1 - NOAD

1–2

25 – 11

24 – 25

18 – 19

7-2-2011

NOAD - DEKO (H)

0–3

11 – 25

19 – 25

15 – 25

28-2-2011

NOAD - NIVOC

3–0

25 – 24

25 – 14

19 – 14

14-3-2011

VCA (H) - NOAD

3–0

25 – 17

25 – 14

19 – 18

21-3-2011

NOAD - Tonegido (H)

1–2

21 – 25

13 – 25

25 – 15

4-4-2011

Tyfoon 2 - NOAD

3–0

25 – 21

25 – 20

19 – 10

Stand t/m 4/4/2011
Team

Gespeeld

Voor

Tegen

DEKO (H)

13

26

13

Tonegido (H)

13

26

13

Salto 1

13

26

13

VCA (H)

14

22

20

Tyfoon 2

14

21

21

Seta (H)

14

17

25

NOAD

14

15

27

NIVOC

13

9

30

Voor actuele gegevens zie de
website:
http://www.dehoop-advies/
volleybal.nl
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Lekker bewegen voor de 55+
Galmvereniging Borger-Odoorn
Wilt u lekker bewegen in
groepsverband met plezier voor
je eigen gezondheid en nieuwe
sociale contacten? Meldt u zich
dan aan bij onze vereniging.
Kijk maar eens op onze website www.galm-borgerodoorn.nl. Hierop staat nog
meer informatie.

Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 9 groepen, in verschillende plaatsen in de gemeente Borger –Odoorn mensen van 55 en ouder de mogelijkheid hun conditie te verbeteren.
Onder deskundige leiding

wordt aandacht besteed aan
spierversterkende oefeningen
zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en avond.
De lessen worden gegeven van
september t/m mei.
(33 lessen a 2,10 per les).
De eerste 2 lessen zijn gratis.

Galm is de afkorting voor
Groninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig. Ongeveer 10 jaar geleden
is daarom door de “Werkgroep
Bewegingsweten-schappen”
aan de Universiteit te Groningen de sportstimuleringsstrategie ”Galm” voor de 55+
ontwikkeld.

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 9 groepen terecht:
Plaats

Sporthal/gymzaal

wanneer

tijdstip

Info groep

Buinen

de Woerd

woensdag

10.00 - 11.00

0599-287321

Nieuw Buinen

de Splitting

Borger

spelzaal de Koel

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag

10.30 - 11.30
13.30 - 14.30
19.00 - 20.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00

0599-212622
0599-235717
0599-235376
0591-513097
0599-238908

Klijndijk

gymnastiekzaal

woensdag

13.15 - 14.15

Valthermond

t Brughuus

woensdag

14.45 - 15.45

0591-532555
0591-514896
0599-661942

2e Exloermond

Hunsowhal

dinsdag

09.30 -10.30

0591-513097
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Schaats/visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2010 / 2011
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Vissen:
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

€11.50
€ 6.50

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen
eo voor het seizoen 2011 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

Leren vissen!
De schaatsvereniging Buinerveen e.o organiseert o.l.v Bert van der Veen een viscursus bij de ijsbaan.
Deze cursus is gratis voor leden en niet leden en voor jong en oud .
De datums zijn:
Woensdag
11 mei 2011
18.30 uur tot 20.00uur
Woensdag
18 mei 2011
18.30 uur tot 20.00uur
Dinsdag
24 mei 2011
18.30 uur tot 20.00 uur.
Graag aanmelden via
habing@online.nl tt.alberts@home.nl mmjm@hetnet.nl
Het bestuur
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Viswedstrijden
Bij de ijsbaan worden deze zomer een 6 tal viswedstrijden gehouden.
De datums zijn:
Zaterdag
21- 05- 2011
13.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag
18- 06- 2011
18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
16- 07- 2011
18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
10- 09- 2011
18.00 uur - 21.00 uur na afloop Barbeque
zaterdag
24- 09- 2011
13.00 uur - 16.00 uur
Nachtvissen is op 01 - 07 - 2011 van 21.00 uur tot 24.00 uur bij voldoende deelname (minimaal 10 personen)
Het Bestuur
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
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NL DOET, het betere dagje uit!
Werkzaamheden bij de schaatsvereniging

In het kader van NLDOET waren
er op 19 maart 23 vrijwilligers en
de burgemeester op het terrein
van de schaatsvereniging aanwezig om de handen uit de mouwen
te steken.
De spelweekcommissie en de
schaatsvereniging hadden meer-

dere klussen die aangepakt
moesten worden en dit is met
groot enthousiasme door de
vrijwilligers opgepakt en uitgevoerd.
We zijn erg blij met de uitgevoerde werkzaamheden en willen hierbij iedereen bedanken

voor hun inzet.
Wij zijn momenteel hard bezig
het gebouw van de schaatsvereniging te verbouwen. Zo wordt er
een berghok gerealiseerd bekleed
met damwand en er is ondertussen dubbel glas geplaatst.
Dit alles n.a.v. de komst van de
jeugdsoos in ons verenigingsgebouw.
De initiatiefgroep van de jeugdsoos heeft geld van fondsen gekregen om het gebouw aan te
passen voor de jeugd.
Na een aantal weken hard aanpakken heeft de initiatiefgroep en
het bestuur van de jeugdsoos de
kantine sfeervol ingericht en 1
april heeft de opening plaats gevonden.
Dit was een zeer geslaagde
avond en wij wensen bij dezen
het bestuur van de jeugdsoos
veel succes.
Het bestuur.
Schaatsvereniging
Buinerveen e.o..
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is. In
Buinerveen staat de bibliobus op
vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.40
uur bij OBS 75 en van 9.45 tot
10.15 uur bij CBS 59, waar ook
volwassenen gebruik kunnen maken van de diensten en producten
van de bibliobus, óók onder
schooltijd. Uw lidmaatschapspas
is geldig in alle bibliotheken en
bibliobussen in de hele provincie
Drenthe. U kan overal materialen
halen en brengen.
Tarieven 2011
In de Drentse bibliotheken zijn
de volgende abonnementen verkrijgbaar:
0 t/m 18 jaar
(onbeperkt lenen): gratis
19 jaar en ouder:
Basis-abonnement
(125 leenstrippen p jaar) € 44,00
Groot-abonnement
(onbeperkt lenen + dubbele uitleentermijn) € 57,00
Maand-abonnement
(20 leenstrippen) € 10,00
Toeristen-abonnement
(20 leenstrippen) € 5,00
Met 1 leenstrip kun je een boek,
tijdschrift, cd, dvd, blu-raydisk,
cd-rom etc. lenen. Alleen voor
sprinters betaal je extra leengeld.
Hoe kan ik de uitleentermijn
verlengen?
Voor het verlengen van de uitleentermijn hoef je niet naar de
bibliotheek te komen. Je kunt
verlengen na het inloggen op deze website.
Ook kun je de bibliotheek tijdens
de openingsuren bellen om de
uitleentermijn te laten verlengen.
Houd hierbij s.v.p. je bibliotheekabonnement bij de hand
voor het lidmaatschapsnummer.

Via Muziekweb kunt U alle
mogelijke muziek aanvragen.
http://www.muziekweb.nl
Midzomerfestival
ZomerZinnen in Amen
Het literair midzomerfestival
ZomerZinnen zet dit jaar zijn
tenten op in Amen. Op 18 juni
wordt het dorp Amen, rondom
café De Amer, de festivallocatie voor optredens van schrijvers, dichters en artiesten.
Amen ligt in Aa & Hunze, de
culturele gemeente van Drenthe
in 2011. De bibliotheek en overige organisatoren verwachten
dat het festival, evenals voorgaande jaren, veel bezoekers
trekt. Schrijvers die dit jaar inmiddels hebben toegezegd zijn
Ronald Giphart, Kees van
Kooten en A.L. Snijders
(bekend van zijn Zeer Korte
Verhalen en winnaar van de
Constantijn Huygens-prijs
2010).
Daarnaast zijn er optredens van
artiesten en een aantrekkelijk
randprogramma met muziek,
(straat)theater en kramen met
o.a. verkoop van boeken. Natuurlijk kan er ook worden genoten van een hapje en een
drankje.
Het festivalterrein is gratis toegankelijk, voor een aantal optredens wordt entree gevraagd.
Kijk voor meer informatie op
www.zomerzinnen.nl.
Lianne Sijpkes wint Voorleeswedstrijd
Zaterdag 5 maart organiseerde
de Bibliotheek Borger-Odoorn
de gemeentelijke voorronde
van de Nationale Voorleeswedstrijd 2011. Negen schoolkampioenen uit Borger-Odoorn
mochten zich meten in ‘Het

Dorpshuis’ in de MFA Noorderbreedte in Nieuw Buinen.
De jury bestond uit dhr. Wim
Possemis, leerkracht, Tineke
Swen, stafmedewerker Bureau
Openbaar Onderwijs en Leanne
Uil, de voorleeskampioene van
vorig jaar. Zij kozen Lianne Sijpkes (12 jaar) van de Daltonschool uit Ees als voorleeskampioen Borger-Odoorn 2011. Lianne
las voor uit Groep 7 slaat terug
van Jacques Vriens. Tweede
werd Ingmar Hartman (12 jaar)
van CBS de Borgh uit Borger en
als derde eindigde Danique
Schenkel (10 jaar) van OBS de
Aanloop uit Valthermond.
Winnaar Lianne Sijpkes gaat
door naar de provinciale finale
die op 20 april in De Schalm in
Assen wordt georganiseerd. De
winnaar daarvan mag door naar
de landelijke finale op woensdag
25 mei in Utrecht.
De Nationale Voorleeswedstrijd
is een wedstrijd voor de kinderen
van groep 7 en 8 van de basisschool en is een initiatief van
Stichting Lezen in samenwerking
met de Stichting CPNB en de
Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie van de
regionale en provinciale rondes
is in handen van de bibliotheken
en Biblionet Drenthe. De betrokken organisaties willen met deze
wedstrijd een breed publiek laten
zien dat voorlezen niet alleen
belangrijk is, maar vooral ook
erg leuk is. Meer informatie
opwww.denationalevoorleeswed
strijd.nl.
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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
hobo14@zonnet.nl

212446

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:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Jordy Ottens
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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.
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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

SIVO zoekt gastgezinnen
De organisatie van het internationale folkloristische dansfestival
SIVO in Odoorn zoekt voor de
komende editie van het dansfestival nieuwe gastgezinnen. Voor
dit grootse evenement, dat van
woensdag 3 augustus tot en met
zondag 7 augustus op het programma staat, hebben zich nu al
bijna twintig buitenlandse groepen, aangemeld. Van China en
Siberië tot Zuid-Afrika en Colombia.
Voor alle dansers en danseressen
van de buitenlandse groepen
wordt ook dit jaar weer gezocht
naar gezinnen die gedurende enkele dagen buitenlandse deelnemers als gast willen onderbrengen.
De Stichting Internationale
Volksculturen Odoorn (SIVO) is
blij dat er gezinnen zijn die al
vele jaren achtereen dansers in

huis nemen. Van sommige
gastgezinnen is bekend, dat zij
na jaren nog steeds contact hebben met hun vroegere gasten.
Ze mailen regelmatig met elkaar of zoeken elkaar zelfs op
in hun geboorteland.
Veel gastgezinnen brengen ieder jaar opnieuw weer mensen
onder, maar toch worden er,
door verloop in het aantal huishoudens dat zich als gastgezin
opwerpt, ook ieder jaar nieuwe
gezinnen gezocht. Ook voor dit
festival.
Per gezin worden twee personen als gast in huis genomen.
Een gastgezin kan volop genieten van de gasten, ook tijdens
de optredens. Ieder gastgezin
krijgt als tegenprestatie namelijk van de SIVO-organisatie
passé-partouts die gratis toegang geven tot het vijfdaagse

festival. Daarnaast worden de
gastvrije gezinnen tijdens het
evenement dagelijks van informatie voorzien door de hosten,
die de dansgroepen de gehele
periode begeleiden.
Gezinnen die het leuk vinden om
een jaar als gastgezin te fungeren, kunnen contact opnemen
met de plaatselijke contactpersoon van de “Commissie Huisvesting” van SIVO:
Els de Roo (SIVO-huisvesting
Nieuw-Buinen, Buinerveen, Buinen) 0599-212604
Meer informatie is te vinden op
de SIVO-website:
www.sivofestival.nl

