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Veulen uit Buinerveen kampioen

Onlangs is in Buinerveen weer
een kampioen gekroond. Dit
maal een veulen van de familie
De Goyer aan de Zuiderstraat 26,
genaamd Bobby Delano van de
Wilgenhoeve. Het hengstveulentje, geboren 3 mei 2008 is eind
juli op de Provinciale keuring te
Tolbert kampioen geworden van
alle hengtsveulens in zijn leeftijdsgroep, geboren na 1 mei
2008. Deze keuring wordt georganiseerd door het NRPS, het
Nederlandse Rijpaarden- en Pony Stamboek, een variant op het
vaak beter bekende KWPN
(Koninklijke Warmbloed Paarden Nederland). Om in het NRPS
mee te kunnen doen moet het
paard minstens 12.5% AngloArabisch bloed hebben. Tevens
zijn de kosten voor dekgeld en
deelname lager in het NRPS dan
in het KWPN. De keuring in Tolbert is een gelegenheid voor
paarden- en ponyhouders uit de 3
Noordelijke provincies om hun
paard, pony of veulen voor te

brengen en zo prijzen te behalen. Bobby Delano liet zich die
dag echter zo goed zien, dat hij
niet alleen kampioen werd in
zijn klasse, maar ook nog uitverkoren werd tot Dagkampioen; beste van alle aanvoer op
die keuringsdag. In de paardenfokkerij een niet mis te verstane
prestatie.
Vervolgens stond natuurlijk de
volgende uitdaging op het programma, de landelijke keuring
te Ermelo. Moeder en zoon
werden weer opgepoetst en in
de trailer geladen om vervolgens 9 augustus aan te kunnen
treden in de keuringsring van
het Nationaal Kampioenschap
te Ermelo. Ook in Ermelo liet
Bobby Delano zich van de
goeie kant zien. Helaas niet genoeg om Nederlands kampioen
te worden, hij moest 1 dier voor
laten gaan. Echter, in de paardenwereld schijnt ook die tweede plaats voor een hengstveulen
al een hele goeie positie te zijn
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en dus het vermelden waard.
Leuk om te weten is dat een halfbroer van Bobby Delano getraind
heeft bij de stal van Anky van
Grunsven (die onlangs weer
goud haalde op de Olympische
Spelen met haar paard Salinero)
Op dit moment wordt deze halfbroer (genaamd Beaujolais) gereden bij het jeugdteam voor het
(Vervolg op pagina 11)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor:
3 sep.
20 sep.
18 okt.
1 nov.
22 nov.
29 nov.
13 dec.

Vrouwencafe
Bingo
Bingo
Griezeltocht
Toneel
Toneel
Kerstbingo

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet en neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel.nrs zijn:
Menso Bos
06 55154420
Jan van Noortwijk
212298
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
212730
Thom Martens
212993
Tom Ottens
212473
Henk de Vrieze 0652586608
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 5

inleveren voor

1 oktober 2008

Nummer 5

inleveren voor

3 december 2008

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Jeugdwerk
Hierbij het programma van het schooljaar 2008-2009
10 september
15 oktober
14 november

17 december
16 januari
14 februari
18 maart
24 april
13 mei
10 juni

knutselmiddag
knutselmiddag
disco avond
groep 3 t/m 5 19.00 - 20.15
groep 6 t/m 8 20.30 - 21.45
knutselmiddag
avond voor 12 t/m 16 jarigen
carnaval
groep 1 t/m 8 14.30 - 16.00
knutselen
karaoke avond groep 3 t/m 8 19.00-21.00
knutselen
eindfeest

Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Linda Luppens
Annemarie Egas
Henny Gelijk

212604
212855
212944
212301
332850
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De Schoakel
Hier even een berichtje van
toneelgroep “de Schoakel”
Wij zijn weer begonnen met
onze repetitie avonden waar we
veel plezier aan beleven.
Het stuk dat we voor U op de
planken gaan brengen heet:
”Dat overleef ‘k niet Rieks!”
U kunt het 22 en 29 november
aanschouwen in ons dorpshuis.
Hebt U zin in een avondje toneel noteer dan deze data alvast
in Uw agenda.

Oproep van activiteitencommisie
Allereerst wil ik beginnen met de
mededeling dat ons bestuur
wordt versterkt met 1 persoon.
Deze persoon is Kobus Uchtman,
waar wij als bestuur erg blij mee
zijn.
Zoals jullie allemaal in de dorpskrant hebben kunnen lezen organiseren wij ook dit jaar weer een
griezeltocht. Dit gaat gebeuren
op zaterdag 1 november.
Het is ongelooflijk, hoe dit evenement is uitgegroeid in ons
klein maar zeer fanatiek dorp.
Vorig jaar hadden we bijna 220
deelnemers. Dit lag ver boven
onze verwachting, maar daar zijn
we natuurlijk hartstikke blij mee.
Ook dit jaar verwachten we weer
veel mensen en daarom wil ik bij
deze een oproep doen om nog
meer spoken in het bos te krijgen.
We hopen natuurlijk dat alle spoken die de afgelopen jaren mee
hebben gedaan, dat dit jaar ook
weer zullen doen.
Vraag ook eens familie, vrienden
of kennissen die belangstelling
hebben om spook te zijn.
Er mogen wat ons betreft nog

wel een stuk of 10 spoken bij
komen.
Dus lijkt het je ook wel iets om
spook te zijn geef je dan op bij
een van de bestuursleden.
Het is harstikke leuk om dat
zelf ook eens mee te maken,
vraag het maar aan onze vaste
spoken die kunnen je er vast
wel iets grappigs over vertellen.
Voor de spoken zelf begint het
feest al een paar weken van te
voren als ze hun plannetje aan
het smeden zijn.
Ook gaan we ons best doen dat
we er een muziekavond aan
vast koppelen, dat was vorig
jaar volgens ons wel een succes.
Wij van de activiteiten zijn al
weer super gemotiveerd om er
weer een grandioos feest van te
maken, als jullie je dan weer
massaal opgeven om de griezeltocht te lopen en sommigen zelf
in het bos willen zitten om de
deelnemers de stuipen op het
lijf te jagen, dan gaat dit weer
helemaal goed komen.
Dus "SPOKEN" geef je zo snel
mogelijk op, want we willen

dan begin oktober samen met
jullie een vergadering beleggen.
Ook komen we dan zo snel mogelijk met een deelnemerslijst ,
zodat jullie je op kunnen geven.
Je kunt zelf natuurlijk een groepje maken , maar ben je alleen of
maar met zn tweetjes geef je gewoon op er wordt altijd een
groepje voor je gemaakt.
Wij hopen dat jullie weer met z'n
allen komen, want voor de spoken is het natuurlijk geweldig
mooi als er zoveel deelnemers
zijn.
Dus lijkt het je wat om ook eens
spook te zijn, geef je dan zo snel
mogelijk op
Menso Bos
Activiteitencommisie
Buinerveen
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Eindfeest jeugdwerk
Vertrek Inge van Buuren
Auto-pech
Op 11 juni (voor de vakantie
dus) hebben we met onze
jeugdwerk als afsluiting, een
eindfeest georganiseerd. Maar
je kunt nog zo goed alles plannen, er zijn altijd van die dingen, die je niet in de hand hebt.
Zo ook deze keer.
De kinderen kwamen onmiddellijk uit school naar het
dorpshuis. We gingen samen
een patatje met kroket of frikadel eten. Het was een dolle
boel. Met 50 kinderen in het
kleine zaaltje. Want de grote
zaal hadden we voor onze verrassing nodig. Maar al wat
kwam, onze verrassing niet.
Inge besloot toch maar even te
bellen. “Sander waar blijf je”.
Nou, Sander stond met autopech bij Assen. De auto kon
geen kant meer op. Er zou iemand bijgehaald worden, om
naar de oorzaak te kijken. De
kinderen werden steeds drukker. Dus besloten we, om buiten, op de parkeerplaats, wat
tikspelletjes te doen. Nog maar
even weer bellen. Toen bleek,
dat we een probleem hadden,
want Sander kon echt niet komen. En Assen was te ver weg,
om hem op te halen. Niet, omdat we niet wilden, maar eenvoudig weg, omdat de kinderen
al opgehaald zouden zijn, voordat hij gearriveerd zou zijn.
Sander vond het zelf heel erg
en stelde voor, dat hij de week
erop bij ons zou komen. Gratis.
Improvisatie
Wat moesten we nu. 50 kinderen en nog geen tijd om naar
huis te gaan. De parkeerplaats
te klein, om daar allerlei activi-

teiten (onvoorbereid) te gaan
houden. Maar als je met kinderen werkt, moet je kunnen improviseren.
We hadden gelukkig wat materialen achter de hand. Het kleine zaaltje werd snel omgetoverd in een knutselruimte. We
hebben knikkerzakken of placemats gekleurd. Van deze kant
willen we alle kinderen bedanken voor hun sportieve opvatting. Zonder te morren zijn ze
aan de slag gegaan. Misschien
ook wel in het achterhoofd, dat
ze nu twee feesten hadden, voor
de prijs van één.
Afscheid Inge van Buuren
Omdat we nu zo heel veel kinderen bij elkaar hadden, leek
het ons het juiste moment, om
Inge van Buuren in het zonnetje
te zetten. Na jaren trouw te hebben geholpen, vaak ook de kar
te hebben getrokken, heeft Inge
besloten om er een punt achter
te zetten. Het is jammer om
haar te moeten laten gaan, maar
haar besluiten respecteren we.

We hebben haar een cadeau-bon
aangeboden. En een rode bessen
plant voor in de tuin. Nu kan ze
bij ieder besje aan onze kinderen
denken. Inge heel erg bedankt
voor alles wat je voor ons hebt
gedaan. We zullen je erg missen.
Eindelijk feest.
Zo kwam het dat we op 18 juni
opnieuw een eindfeest hadden. In
de grote zaal stond alles al opgesteld, toen de kinderen kwamen.
Een sfeer van grote verwachting
hing in de ruimte. Tot dat Sander
opkwam en ons veel plezier met
zijn goochelact bezorgde. Steeds
hadden we het idee, dat hij ons
voor de gek hield. Dat hij er niets
van kon. Tot dat er onverwacht
een grote goochelkunst werd vertoond. Vraag maar aan Daan en
Monika. En dan de buikspreekact. Alleen maar lachende
gezichten. Echt feest dus. Omdat
Sander het zo sportief had opgelost en wij zoveel plezier hebben
beleefd, hebben wij hem toch
nog een envelopje gegeven. Met
wat reiskosten vergoeding. Sander bedankt.
Namens jeugdwerk
Els de Roo
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Sivo in Buinerveen
Laten we in Buinerveen en omstreken
nu eens verrast te
worden door Russische Moslims uit Oezbekistan,
die door de SIVO uitgenodigd
zijn om een stukje cultuur te laten zien d.m.v. zang en dans.
Voor iedereen die niet bekend is
met de SIVO: SIVO staat voor
Stichting Internationale Volksculturen Odoorn. Een stichting
die zich bezighoudt met het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement in Odoorn. De
stichting probeert zo veel mogelijk verschillende culturen, uit zo
veel mogelijk landen in de wereld, bij elkaar te brengen voor
een dansfestijn. En dit alles
wordt mogelijk gemaakt door
veel vrijwilligers, waaronder de
gastgezinnen. Dit jaar voor de
24e keer.
Ik ben Bram van Buuren, en
woon in Buinerveen. Hier woon
ik sinds 1998, samen met mijn
vrouw Inge, mijn zoon Brian
(14) en dochter Kim (11).
Na enkele malen op het Sivo festival te zijn geweest als bezoeker,
hoorden wij via via dat ieder jaar
gastgezinnen gezocht worden
voor de gasten van de Sivo. De
verhalen die wij hoorden waren
dusdanig dat wij dit ook wel wilden proberen. Inmiddels is dit het
7e jaar, en steeds weer de moeite
meer dan waard.
Buinerveen, samen met Buinen,
Nieuw-Buinen en dit jaar ook
Drouwenerveen mochten dit jaar
dus Oezbekistan huisvesten. Een
groep die samengesteld is uit de
beste dansers en muzikanten uit
het land. Oezbekistan is geen
makkelijk land als je als danser
elders in de wereld wilt optreden.
Ook als gewone Oezbeek kun je

niet zomaar op vakantie in elk
land. Dat is ook de reden dat
behalve dansers en muzikanten,
er ook veel sponsors mee waren
met de groep. Dit was hun kans
om als toerist naar Nederland te
gaan. Uiteraard moesten zij een
functie hebben binnen de
groep, en waren dus regelmatig
op het podium te vinden als opvulling. Verder konden zij heel
goed applaudisseren en als publiek aanwezig zijn.
Normaal komen de gasten op
dinsdag aan, dit jaar kwamen
zij maandag al in Münster aan,
en met de bus worden zij naar
naar Odoorn gebracht. Uiteraard is het geen probleem dat
de gasten eerder arriveren, zeker niet als bekend is dat zij
alleen Oezbeeks spreken. Je

hebt dan alle tijd nodig om elkaar
te leren kennen, en het is altijd
spannend of communicatie wel
mogelijk en of dit ook soepeltjes
verloopt. Maandag na het eten
worden wij gebeld met de melding dat de gasten gearriveerd
zijn en dat we ze kunnen afhalen
in de school in Odoorn. Dit is het
verzamelpunt van de Sivo, hier
worden groepen ondergebracht
om kostuums te bewaren, en om
zich om te kleden voor de voorstellingen. Verder wordt ook de
sporthal gebruikt omdat de
school nu ook weer niet zo groot
is. Nadat bijna alle gastgezinnen
gearriveerd waren, fam Kooiman
kwam later omdat de telefoonketen nog niet optimaal functioneerde, werden we getrakteerd
op koffie en cake, en kan wat mij
betreft de voorstelling beginnen.
De indeling wie aan wie gekoppeld wordt is al gemaakt, waarbij
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rekening gehouden wordt met
voorkeuren. Sommigen kiezen
voor dames, anderen voor mannen, of voor echtparen. Onze
voorkeur gaat uit naar dames, of
een echtpaar, en dan van onze
leeftijd. Doordat 3 dames uit de
groep niet te ver van elkaar wilden zijn, is besloten dat wij een
danseres, Ngarkhan Nazarova, en
fam Voshaart 2 danseressen onder mochten brengen. Ngarkhan,
een professionele danseres van
29 jaar sprak Oezbeeks en Russisch. En met een Russisch woordenboek kom je dan een heel
eind, al hebben we geen lange
gesprekken gehad.
Elk jaar is er tijd voor een dagje
uit met de hele groep, een excursie waarbij je elkaar beter leert
kennen. Meestal gebeurt dit op
de donderdag, maar omdat de
groep donderdag naar Barneveld
gaat voor een optreden is dit verschoven naar dinsdag. Via het
dagprogramma, wat dagelijks
wordt verstrekt aan de gastgezinnen om op de hoogte te blijven
van de activiteiten voor de volgende dag, wordt bekend gemaakt dat we samen met de gasten in Ees verwacht worden, voor
een spelletje Country Golf. Dit
hebben we vaker gedaan en stilletjes hoopte ik dat ik daardoor
wat beter was geworden. Ik bakte
er nog steeds niets van en gelukkig was ik niet de enige, uitzonderingen daar gelaten. Het warme en benauwde weer zorgde er
voor dat een biertje heel goed
smaakte, en ook Nigora (de roepnaam van onze gast, wat beter uit
te spreken is dan haar geboortenaam) laat zich een koud biertje
goed smaken. Na Ees staat
Odoorn op het programma, waar
de groep een presentatie zal geven in de tent in Odoorn. Zonder
kostuum, maar met muzikale be-
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geleiding presenteren zij zich
als veelbelovend voor het festival.
Omdat Nigora de hoofdrolspeler van de groep is, en de dansacts coordineert blijft zij in
Odoorn om de details voor het
optreden in Barneveld door te
nemen. Zij zal dan later door
Valentina, een van de hosten
van onze groep, thuisgebracht
worden.
Nadat Nigora zich ’s avonds
verontschuldigde voor het wegblijven heeft ze heerlijk gegeten
en hebben we de plannen voor
de volgende dagen doorgenomen. Ze wil graag winkelen, en
samen met Karl en Charda, en
hun beide gasten gaan we naar
Stadskanaal voor boodschappen
en uiteraard het winkelen. Eerst
naar de bak om dollars te wisselen, wat een heel gedoe is als
je geen klant bent van die bank.
Nu ben ik zelf niet zo winkelerrig, maar vind mezelf bereid de
dames te begeleiden terwijl Inge de dagelijkse boodschappen
doet. Winkel in, winkel uit, ik
mag zelfs kiezen welk truitje
Nigora voor haar man mee zal
nemen. Eigenlijk is het een poloshirt, en ik hoef niet eens te
passen. In Stadskanaal komen
we zoals gebruikelijk en niet
geheel onverwachts ook andere
gastgezinnen tegen die aan het
winkelen zijn. Al zou je dat niet
denken, winkelen is ook toeristisch, en de tijd vliegt voorbij.
Om 10 voor 3 worden de gasten
alweer opgehaald bij het Dorpshuis zodat we ons nog moeten
haasten ook om snel nog wat te
eten, zodat alles volgens schema loopt.
Zodra de bus vertrokken is hebben wij wat rust, het is altijd
een hectische week.
Vanaf 17.45 uur begint Sivo, en
we willen ook op tijd zijn. Van-

avond is ook het gala, waarbij
Oezbekistan na Nederland, Spanje, en Tjechië de kans krijgt zich
van hun beste kant te laten zien.
Een mix van Russisch en Arabische dans passeert de revue
waarbij ook de rol van de sponsors duidelijk wordt. Zij dienen
als opvulling en doen dat heel
goed. In vol ornaat zijn zij heel
aanwezig wat de voorstelling bijna sentationeel maakt. Voeg
daarbij een toeter van een meter
of drie, en een hoop tromgeroffel
en je hebt een Oezbeekse voorstelling.
Thuisgekomen gaat meteen de
telefoon al, met de melding dat
de gasten uit Odoorn vertrokken
zijn. Dit betekent dat zij in ongeveer 20 minuten in Buinerveen
zullen aankomen. Nigora heeft
nog wat honger, en in mijn beste
Russisch complementeer ik haar
met haar danstalenten. Dankbaar
eet zij brood met kipsalade, en
we nemen de planning door voor
donderdag. Ik vertel dat de bus
vanaf Nieuw-Buinen om 7.00
uur vertrekt, wat betekent dat er
niet veel gerust kan worden. Het
is al 1 uur. Nigora doucht zich en
gaat dan slapen. Ook wij gaan
naar bed, het is tenslotte al half
2.
Om half zeven gaat mijn wekker,
en ik maak Nigora wakker.
Zachtjes klop ik op de deur en na
wat gerommel hoor ik stemgeluid, ze is wakker. Nu ontbijt maken, koffie voor mij, heet water
voor Nigora. Zij heeft aanmaakkoffie meegenomen, en theezakjes uit Oezbekistan. Misschien
dat ik aan het eind van de week
snap wanneer ze koffie of thee
wil. Vooalsnog kan ik er geen
touw aan vastknopen. De bus is
mooi op tijd, de donderdag is
voor ons een rustige dag. Even
bijkomen, zodat we de komende
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week en het weekend met volle
teugen kunnen genieten. Het
weekend is vaak wat drukker, de
optredens beginnen al in de middag, de picnick zaterdagmiddag,
en zondag is de verwachting dat
het ook laat wordt.
De mogelijkheid bestaat dat er na
Barneveld geen tijd is om thuis te
eten, en om een uurtje of vier
worden wij gebeld dat de gasten
inderdaad meteen doorgaan naar
Odoorn. We hoeven dus niet te
wachten op Nigora en gaan eten.
We willen graag wat groepen
zien en vertrekken om 19.00 uur
richting Odoorn. Inmiddels zijn
we al wat bekend in Odoorn en
een parkeerplaats is dan zo gevonden. Niet ver van het
“gesloten” gedeelte, parkeer in
de auto en we lopen naar het eerste podium. Martinique is net
bezig met de voorstelling en we
blijven staan. Fanatieke groep,
echte passie. Gi, onze Braziliaanse studente, vindt Martinique geweldig. Ook Brian en Kim genieten. Na 7 jaar Sivo moet ik toegeven dat de groepen niet veel
nieuws brengen, met uitzondering van de zeldzame groepen:
Martinique, India, en altijd de
groep die in Buinerveen is. Dan
zie je steeds weer een nieuwe
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dimensie van het dansen en de
cultuur die ze meebrengen.
Vooral ook omdat we die van
dichtbij meemaken. Inmiddels
is het al laat en gaan we naar
huis. Nigora kan ook elk moment thuiskomen. We nemen
de planning voor vrijdag door,
het Bal der Naties, en ik leg in
mijn beste Russisch uit wat het
inhoudt. Ik kan de Russische
woorden niet noemen, simpelweg omdat mijn woordenboek
geen foenetische teksten weergeeft. Vertalingen van dansen,
veel, alle, gastgezin, en internationaal passeren de revue. Ik
geloof dat ze ons wel begrijpt.
Ook gaat Nigora als vertegenwoordiger van de groep naar
het gemeentehuis om voorgesteld te worden aan de burgermeester. Ze krijgt een inburgeringscursus van heel kort, waarbij haringhappen een van de
evenementen is. Kan me niet
voorstellen dat Nigora dit gaat
proberen, in de viswinkel ging
ze bijna over haar nek van de
lucht. In elk geval is ze vrijdagmorgen thuis in vol ornaat, wat
natuurlijk gefotografeerd moet
worden. Ook Nigora zorgt dat
ze veel foto’s maakt.
Ik zelf ga niet naar het bal, In-

ge, Kim en Gi gaan wel en hebben genoten. De dansgroepen
stelden zich voor, en samen met
de gastgezinnen werden enkele
danspasjes doorgenomen, waarna
iedereen met iedereen danste,
enfin het was een dolle boel.
Er was afgesproken dat de gastgezinnen en gasten uit de buurt
in de middag bij ons zouden komen om met z’n allen te eten.
Gezellig. Net als vorig jaar zal ik
de barbecue aanzetten en zal patat gehaald worden. Ook neemt
iedereen wat eten mee, de een
wat salade, de ander een warm
gerecht, en iedereen levert wat
vlees.
Na wat onduidelijkheid over hoe
laat te beginnen, en of iedereen
wel op de hoogte is, zet ik om 4
uur de barbecue aan. Gasten en
gastgezinnen arriveren, ik leg
wat vlees op de barbecue, en al
gauw is het gezellig alsof je met
een grote familie aan tafel zit.
Henk de Roo bakt het varkensvlees en ik de kip en rundvlees.
Vanwege het geloof van de
groep, Islam, hebben we gekozen
dit maar op aparte barbeques te
bakken. Uit Drouwenerveen
komt nog een grote schaal plof,
of plaf, wat een Oezbeeks gerecht is. Een soort nasi, wat Oez-
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beeks gekruid is. Zonder varkensvlees uiteraard. Is lekker.
Als om 6 uur de bus komt en de
gasten vertrokken zijn, helpt
iedereen nog even opruimen.
Zaterdag gaat Inge met de dames
naar Stadskanaal, Brian en ik
gaan thuis nog wat doen, grasmaaien en hoognodig snoeiwerk.
In de middag vertrekken we om
half 5 met alle spullen voor de
picnick van die avond, broodjes,
beleg, salades, en wat drankjes.
Aangekomen roept Nigora al om
ons, ze heeft trek en wij zijn een
van de laatsten. Pappie, mammie!! De picknic is gezellig,
overal worden hapjes gegeten en
uitgewisseld. “Dit moet je eens
proberen”, of “hoe maak je
dat?”, zijn regelmatig te horen
kreten. Het opperhoofd van de
groep, een wat oudere man die
duidelijk de leiding op zich genomen heeft, probeert alle artiesten voor te stellen met hun functie. Ik zeg proberen want niet
iedereen heeft alle aandacht voor
hem. In elk geval hebben wij een
heel beroemde danseres in huis,
eigenlijk zijn alle leden heel beroemd in Oezbekistan. Het is
duidelijk dat de gasten uit het
hele land komen, wat verklaart
waarom de groep niet zo hecht is
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met elkaar. Na de picknic gaat
de groep weer aan het werk, en
wij tafelen nog even na met
koffie, waarna we een rondje
over het terrein lopen. De sfeer
op het hele terrein is perfect,
iedereen kent wel iemand.
Overal waar je kijkt komt iemand weer iemand tegen en
barsten de verhalen los. “Wat
heb jij in huis, en hoe bevalt
het? “.
Zo komen wij een tante van
Inge tegen, met haar nieuwe
vlam. Blijkt die vlam een collega van Marjan Poelman te zijn.
Zo klein is de wereld dus.
Ook dit jaar heeft de groep
geen verplichtingen om naar de
kerk te gaan, en ontbijten we
samen op zondagmorgen. Dit is
voor ons een dankjewelontbijt,
met warme broodjes in diverse
soorten, en veel soorten beleg.
Ook geven we onze gast een
typisch hollands cadeau, dit
jaar gele klompsloffen voor de
koude winterdagen. Ze is hier
zichtbaar heel erg blij mee.
Het kan namelijk erg koud zijn
in Oezbekistan.
Om kwart over 12 vertrekt de
bus weer naar Odoorn. Wij maken een en ander gereed voor
het afscheidsfeest, waarbij

iedereen een bijdrage levert aan
de maaltijd. Net als bij de picnick.
Om half 4 uur vertrekken wij
naar Odoorn, voor de laatste
dansronde en het slotdefilé. Wat
begint met prachtig weer, gaat
langzaam over in wat minder
prachtig weer, en dan regen.
Veel regen. Normaal verzamelen
alle groepen zich voor de grote
tent, voor de afsluiting van de
Sivo. Vandaag, mede door tenues
die beter niet nat kunnen worden,
lopen de groepen door naar een
overdekte tent. Hoe de speech
verlopen is, weet ik niet. Wij zijn
mede door de aanhoudende regen
eerder vertrokken. Thuis kleden
we ons om, en maken de boel
gereed voor het eindfeest. Dit
jaar weer in de Bunermonder,
wat ideaal is voor de gelegenheid. Stoelen en tafels zijn er al,
het is droog, er kan gedanst worden, wat wil je nog meer?
Alle gastgezinnen zijn er al als
ook de bus met onze groep arriveerd. Vanavond vertrekken zij
rond 10 uur om via Münster weer
naar huis te gaan. Het is gezellig,
er wordt gegeten, gedanst, weer
gegeten, gedronken en veel gepraat. Ook worden cadeaus uitgewisseld, Brian en ik krijgen
een tasje van fluweel, met borduurwerk erop. Er zit een touwtje
aan zodat we onze mobieltjes om
de nek kunnen hangen, beschermd en wel in een fluwelen
tasje. Inge, Kim en Gi krijgen
allemaal een zijden sjaal, in verschillende kleuren.
Inmiddels is het tijd en als de bus
er dan is, is de tijd van gaan gekomen. Niet leuk, maar aan alles
komt een eind. Na heel veel bedankjes, knuffels, kusjes, en een
lach en een traan nemen wij afscheid van Oezbekistan.
Spasieba Oezbekistan!
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Nieuws van de werkgroep:
DOP Buinerveen/Nieuw Buinen
Rondgang door het dorp met landschapsarchitect
De vakantie is voorbij. Als
werkgroep zijn we weer verder
gegaan met het maken van een
dorpsomgevingsplan. Afgelopen maandagavond 11 augustus zijn we met dhr. Wijnand
Bouw (landschapsarchitect) en
dhr. Hans Elerie (historisch
geograaf) op de fiets door ons
dorp gereden. Dit om met name
de landschapsachitect, die met
en voor ons aan het werk gaat,
kennis te laten maken met ons
dorp. We hebben hem verschillende plekken laten zien. Plaatsen in het dorp waarbij onze
inwoners ideeën of ergernissen
hebben, zoals uit de uitkomsten
van het belevingsonderzoek is
gebleken.

Onze rondrit begon bij het
dorpshuis, richting Buinen,
weer terug via het Zuiderdiep,
de Eikenlaan, het Noorderdiep,
door het bos, de Noorderstraat
weer naar het dorpshuis. De
ijsbaan en de voetbalvelden zijn
bekeken. Alsmede de dorpsentree, het nieuwbouwplan, Avebe en het Streekje.
Binnenkort gaan we met enkele
instanties om de tafel, om te
kijken hoe zij tegen de toe-

komst van ons dorp aankijken en
om hen te vertellen van de ideeën
en wensen van de bewoners.
Hierbij valt te denken aan de Gemeente, de Wooncom en het Waterschap. Op 11 oktober ’s middags zal er een inloopmiddag
georganiseerd worden. Hier presenteren wij onze eerste voorstellen en kunt u uw mening geven.
Noteer deze dag alvast in uw
agenda.
We zullen u via de dorpskrant
hiervan op de hoogte houden.
Namens de werkgroep Dorpsplan
Buinerveen - Nieuw-Buinen (tot
de Mondenweg),
Els de Roo.

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697
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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MILLION DOLLAR WEDDING KANDIDATEN:
Even voorstellen, wij zijn Sidahmed Kessab en Tessa Hemel, wij wonen aan de Noorderstraat 32 te Buinerveen. Samen met onze twee kinderen
Sem en Djenna, onze hond Jaboa, de 3 katten Manoes, Balou
en Bambi en 2 konijnen is het
een drukke bedoening bij ons
thuis. Afgezien dan van het feit
dat wij inmiddels 3 jaar in een
stacaravan van 3 x 11 meter
wonen omdat wij onze woning
(op)nieuw aan het bouwen zijn.
Zoals jullie wellicht weten is
onze oude boerderij, waar wij
bijna een jaar aan gewerkt hebben, in vlammen opgegaan,
althans, het grootste gedeelte.
Na nog een jaar gewacht te
hebben op de juiste vergunningen kon dan eindelijk de bouw
van de nieuwe boerderij beginnen.
We hopen dat we rond de verjaardag van onze zoon op 26
oktober 2008 in ons nieuwe
huis kunnen wonen!!
De reden voor dit stukje is dat
wij ons opgegeven hebben voor
het nieuwe tv programma Million Dollar Wedding, dat gepresenteerd gaat worden door
Wendy van Dijk.
We hadden de uitnodiging ontvangen voor de 1e auditie ronde, deze was op zaterdag 26
juli 2008. In de 1e ronde stonden we voor een pré-jury, zij
bepaalden of we door mochten
naar de volgende ronde, en ja
hoor, we mochten direct door
naar de 2e ronde, deze was op
vrijdag 1 augustus 2008. Voor

deze auditie moesten we in 30
seconden vertellen waarom wij
"Het Droompaar van Nederland" zijn!! Ga er maar aanstaan!! De jury bestond uit 3
personen, een relatie consulent
een echtscheidings advocaat en
Mary Borsato (de moeder van!)
We waren best zenuwachtig
toen we (eindelijk) aan de beurt
waren. Ik kreeg direct een compliment dat mijn make-up zo
mooi was en Mary Borsato zei
dat we er beiden zo prachtig
uitzagen. Hier werden we nog
zenuwachtiger van! Toen we
wilden beginnen ging de laptop, die we hadden meegenomen voor de presentatie, op één
of andere stand-by stand staan.
Sjee, wat een toestand, ook dit
droeg niet bij aan onze gemoedstoestand, ik stond te trillen op mijn benen en Sidahmed, mijn stoere man, was
even ook niet zo stoer meer.
We hebben ons verhaal gedaan
en we mochten door!!!!! De
jury was echt top!! Geen enkele
twijfel of we wel of niet doormochten, nee, ze waren echt
enthousiast! Nou, daar werden
wij natuurlijk ook weer helemaal hieper de pieper van.
Toen we de jury kamer uit liepen stond Wendy (van Dijk)
ons op te wachten en zijn we
geïnterviewd. Wendy was echt
super enthousiast en oprecht
blij voor ons, wat een leuke
meid zeg!! Heel gewoon, niets
ster allures, gewoon Top!! We
hebben dus de jury ervan overtuigd wellicht "HET" Droom-

paar van Nederland te zijn, dit
betekent dat wij één van de kanshebbers zijn op de Million Dollar
Wedding. Misschien zijn wij wel
het paar dat elkaar op 1 november het jawoord gaat geven!!!
Voor het zover is, moeten wij
eerst een plek in de liveshow
zien te bemachtigen. We hebben
de opdracht gekregen om de rest
van Nederland ervan te overtuigen dat wij "HET" Droompaar
van Nederland zijn. Dit moeten
we doen door het maken van een
promotiefilmpje van ongeveer 2
à 3 minuten. Vanaf 25 augustus
zal ons filmpje te zien zijn op:

w w w . r t l . n l /
milliondollarwedding bi j
“zoek een koppel” zet je Sidahmed en Tessa en dan
………………. STEMMEN!!!
Iedereen is natuurlijk ook van
harte uitgenodigd om lid te worden van onze Million Dollar
Wedding Hyves op: http://
milliondollarcouple.hyves.nl/
Al met al hebben ruim vierduizend stelletjes op het Slot Zeist
audities gedaan voor het nieuwe
RTL4-programma, in het programma maken wij kans op een
droombruiloft die de huwelijksdag van Willem-Alexander of
Frans Bauer evenaart.
Op 30 augustus is de eerste uitzending. Om tot een uiteindelijke
winnaar te komen gaat het publiek via sms bepalen wie er
wint.
Hét million dollar kostende huwelijk is op 1 november live op
televisie te zien. Het winnende
stel krijgt een enorme bruiloft in
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binnen- of buitenland. Naast dit
alles regelt RTL 4 ook nog eens
cadeaus, kleding en optredens
van grote artiesten. Ook mag
meester-kok Herman Den Blijker
niet ontbreken. En tot slot is er
natuurlijk nog de huwelijksreis
voor het winnende koppel.
Zoals jullie kunnen lezen, reden
genoeg voor ons om deze bruiloft te willen winnen, wij hopen
natuurlijk op de medewerking
van onze dorpsgenoten!
Sidahmed & Tessa
“HET” Droompaar van Nederland

Vervolg: Veulen uit Buinerveen kampioen
(Vervolg van pagina 1)

Eurpopese Kampioenschap (Akader). Dus het Buinerveense
veulen komt uit een goede familie. Moeder is Naomie van de
Bakkershoeve. Zelf al heel wat
veulens geproduceerd (8 stuks)
waarvan er 4 naar Ermelo zijn
geweest. En om daar te komen
moet het dier het provinciaal dus
goed doen. Naomie zelf heeft
altijd in de sport gelopen: aangespannen, marathons en dressuurvaardigheden. Later nog onder
het zadel dressuur gereden, maar
door een ongeval niet meer geschikt om zelf de paardensport te
beoefenen, en nu dus een fokmerrie geworden. Met zichtbaar
succes. De vader van Bobby Delano was Brightspeed van de Gebr. Wever, deze is dus ook vader
van het inmiddels beter bekende
dier Beaujolais, hierboven reeds
omschreven.
De paarden bij de familie De
Goyer hebben het erg goed. Uitgebalanceerd voer, elke dag weer
zelf samengesteld uit o.a. haver,
gerst, luzerne, mais, knoflook,

muesli en een vitamine- en mineralenmix. Kom je bij hen in
de schuur dan zie je een hele rij
grijze huisvuilcontainers staan
waarin stuk voor stuk een andere grondstof bewaard wordt.
Goed afgesloten tegen de muizen. Misschien een tip voor de
lezers. Altijd een opgeruimde
schuur en geen muizenvraat in
je voer. De knoflook is een
paardenmiddel tegen de dazen
waar de dieren in de zomer veel
last van hebben. Door het eten
van knoflook scheidt het paard
een geur af waardoor ze minder
last van die prikbeesten zouden
hebben. De dieren hebben veel
ruimte en vrijheid op de weide
en kunnen naar hartenlust ronddartelen, rennen en grazen. In
de winter wordt nog eerste
klasse hooi bijgevoerd.
Op 12 september treedt Bobby
Delano aan bij een eliteveiling
bij Lunteren van den Heuvel.
Het is te begrijpen dat de familie De Goyer niet al hun dieren
aan kunnen houden. Deze eliteveiling is een mooie gelegen-

heid om te zien wat het hengstveulen waard is. En wie weet is
het een toppertje op de veiling.
Veel succes gewenst in ieder geval.
Mocht u nu ook thuis een kampioen in de stal hebben staan, aan
de tafel hebben zitten of in een
andere verblijfplaats houden,
neem dan contact op met de
Dorpskrant. Altijd reden om eens
meer aandacht te geven aan die
prestatie. De namen staan in het
colofon van de Dorpskrant
Marjan Poelman
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Gastoudergezin

de Kruiwagen
Hallo ouders,
Ik ben Tjarda de Pree van de
Zuiderdiep 10 in Nieuw- Buinen.
Ik ben 33 lentes jong en een jaar
geleden samen met mijn
partner Karl hier komen wonen.
Op 1 september aanstaande open
ik een gastouderopvang bij mij
aan huis en heb nog ruimte voor
de opvang van kinderen van 0 t/
m 12 jaar.
Ik heb verschillende opleidingen
genoten die relevant zijn aan de
kinderopvang. Vervolgens heb ik
met veel plezier gewerkt in diverse kinderopvangverblijven.
Wanneer u opvang zoekt voor
uw zoon of dochter. Bel dan gerust en kom een keer langs om
een kijkje in de keuken te nemen
en nader kennis te maken.
Groetjes,
Tjarda de Pree
Zuiderdiep 10
9521 AT Nieuw Buinen
Tel. 212230
Mob. 06-28 557 437
E-mail: t.bertenernie@gmail.com

Hallo kinderen, ben je tussen de 0 en 12 jaar?

Vind je koekjes bakken leuk?

Hou je van buiten spelen in een grote tuin?

Krijg je na het spelen honger, dan eten we een lekker hapje

Wil je een boekje lezen of voorgelezen worden?

Is kippen voeren erg leuk?

Zijn voetballen of anders sporten je hobby?
Neem dan je mama en papa mee en kom kijken.
Doeg doeg Tjarda

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Meraskabouters
Op 7 juni hebben we samen met
onze peuters een sponsorloop
gehouden zodat we wat extra
leuke dingen kunnen kopen voor
de peuterspeelzaal. De peuters
hadden allemaal goed geoefend
op school. Het aantal rondjes dat
sommige peuters gelopen hebben
was ook niet mis. Tim Alberts en
Teun Batten hebben samen de
meeste rondjes gelopen namelijk
34!! Teun heeft daarmee ook het
meeste geld opgelopen. De jongens hebben hiervoor dan ook
een leuk kado gekregen. De andere peuters hebben ook flink
hun best gedaan. Na afloop ontvingen alle peuters een mooie
medaille.
In totaal heeft de sponsorloop

een bedrag van € 1086,50 opgebracht. Een enorme prestatie
van onze peuters en hun sponsoren. Na de vakantie gaan we
hiervan een aantal leuke dingen
kopen zoals een picknicktafel
voor buiten, een extra step en
de peuters willen graag een
poppenkast.
Op donderdag 26 juni zijn we
met onze peuters naar het bos
in Buinen geweest om daar de
laatste schooldag te vieren. We
vertrokken ’s morgens met een
grote kar richting het bos waar
we allemaal leuke spelletjes
hebben gedaan. Natuurlijk was
er ook van alles lekkers te eten
en te drinken.
Inmiddels hebben wij ook een

nieuwe vrijwilligster gevonden
die juf Tineke gaat vervangen.
Haar naam is Antje Nieuwenweg
uit Nieuw-Buinen. Met ingang
van 11 augustus zal zij juf Aly
helpen in de maandag en woensdag groep.
Leidsters en ouderraad
Meraskabouters

Van de bestuurstafel
Het bestuur van de Stichting
Dorpshuis Buinerveen is weer
compleet. Na gereageerd te hebben op de oproep van Hillechinus, zijn Marion en ik toegetreden tot het bestuur. Als ik namens mijzelf spreek ben ik hier
bijzonder blij mee en hoop zodoende iets te kunnen bijdragen
aan het wel en wee binnen het
dorpsbelang van Buinerveen.
Sinds oktober 2007, ben ik samen met mijn gezin, woonachtig
op het Noorderdiep. Binnen die
korte tijd hebben wij bemerkt dat
Buinerveen een hechte gemeenschap is, waar met name het
dorpsbelang een grote rol speelt.
Gelet op de vele verenigingen,
commissies, vrijwilligers en de
daaruit voortvloeiende activiteiten, is het fantastisch om waar te
nemen hoe zich dit allemaal afspeelt. Voor U misschien niets

bijzonders, maar voor iemand
(zoals ik) uit het westen een
bijzondere ervaring.
Inmiddels heb ik een aantal
vergaderingen bijgewoont en
ben hard bezig om er een beetje
“in” te komen voorwat betreft
de bezigheden van het bestuur.
Wat ik u niet wil onthouden is
dat er aan het dorpshuis behoorlijk wat onderhoud is gepleegd. Met name de bar in de

achterzaal is schitterend geworden. Hier kan weer voor jaren
plezier aan worden beleefd. Grote dank aan diegene die op vrijwillige basis de klus hebben geklaard.
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Kees Broekhof
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
NBvP roept u met nadruk op,
om op deze dag ook nieuwe
vrouwen mee te nemen! Dus
maak vriendin, dochter, nichtje,
buurvrouw, tante of collega
enthousiast, het programma dat
geboden wordt is ten dele ook
gericht op de ontmoeting tussen de verschillende generaties.
Vrouwen ontmoeten vrouwen.
Zaterdag 4 oktober Burgers'
Zoo te Arnhem
Ontmoeting, inspiratie, plezier
en … actueel, vernieuwend en
dynamisch
Wanneer: 4 oktober 2008
(Werelddierendag)
Waar: Burgers’ Zoo te Arnhem
Hoe laat:
Van 10.00 tot 16.00 uur, de
dierentuin is open van 9.00 tot
19.00 uur
Voor wie: Alle Vrouwen van
Nu, alle overige vrouwen van
Nederland
Door wie: NBvP, Vrouwen van
Nu in samenwerking met Women Inc.

Oproep en speciaal aanbod
voor leden en introducées!
De kosten van het ontmoetingsfestival bedragen € 25,00 p.p.
Leden van de NBvP betalen €
22,50 p.p.
Hierbij is inbegrepen de toegang tot Burgers' Zoo, koffie of
thee met gebak, parkeermunt
en deelname aan het speciale

Vrouwen van Nu - Ontmoetingsfestival.
Voor € 17,50 extra, kunt u een
vrouw meenemen die (nog)
geen lid is van de NBvP. Wilt u
meer vrouwen laten kennismaken met de NBvP? Dat kan
ook. Voor elke extra introducée
betaalt u € 17,50. Het is mogelijk een picknick-lunchbox te
bestellen voor € 12,50.
Buikdansen met Yonina, schilderen, je kleren laten opvrolijken door het Mobiele Naaiatelier, speeddaten met landelijke commissies en werkgroepen,
genieten van muziek van Joy
Wielkens, in debat met Agnes
Jongerius, Heleen Mees en
Fleur Jurgens, muziekkennis
testen met dj Suna… er is zoveel te doen.
Ook werken mee:
Vrouwenblad Esta: life interviews met vrouwen uit hun rubriek ‘Vaklui’
Mama Wil, een initiatief van
een groep creatieven die willen
bouwen aan een eigenzinnige
wereld waar (werkende) moeders samen kunnen en willen
komen.
Schrijver Clark Accord, met
zijn boek Bingo!
En last but not least:

Catherine Keyl die de talkshow
‘Durf te dromen van succes’ zal
presenteren. In het panel zit onder andere Agnes Jongerius.
Na de zomervakantie start onze
afdeling met:
Op woensdag 17 september vertelt mevr.Atzema verhalen uit
diverse landen. Vanuit deze landen brengt ze een sjaal, muts of
hoed mee.
Op 15 oktober is het de beurt aan
het eendagsbestuur met een verrassingsprogramma

Op 22 oktober gaan we de RTVDrenthe studio bezoeken.
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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Spelweek 2008 weer een succes.
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd bij de ijsbaan een
spelweek gehouden van 6-9 augustus. Met ca 120 aanmeldingen
van 4-16 jaar kon de organisatie
tevreden starten met het verder
invullen van de spelen en de
groepen. Door de organisatie
wordt teruggekeken op een geslaagd evenement. De kinderen
waren tevreden en er zijn geen
ongelukken gebeurd. Het weer
was vooral goed. En ondanks dat
ook de wespen dit jaar volop
aanwezig waren is er niemand
van de deelnemers gestoken.
Dit jaar had de spelweek een behoorlijk sportief tintje. Er was
voor alle groepen een zeskamp
georganiseerd. Voor de allerkleinsten, van groep 1 t/m 4 bestond de zeskamp uit oa een
proefspel. Er moesten verschillende smaken herkend worden
met een blinddoek voor. Lijkt dit
voor volwassenen een peulenschil, voor de allerkleinsten was
het soms nog best moeilijk om
bijvoorbeeld mayonaise te herkennen. Verder moesten ze deksels bij pannen zoeken, touwtrekken, balwerpen, rollen met een
2m grote bal en er was een hoepeldoorgeefspel. De skippyslang
zag er anders uit dan besteld was
en was eigenlijk voor de kleinsten geen optie, de beentjes hadden niet de gewenste lengte met
als gevolg dat die slang geen

dienst deed. Gelukkig waren de
skippyballen die voor het paalvechten gebruikt zouden worden een goed alternatief. Er
werd fanatiek door deze groep
gespeeld. Gea Weggemans had
mooie medailles gemaakt en zo
werd elk groepje beloond met
een medaille. Ondertussen was
er voor de groep 5-8 een schaduwspel opgezet in de tent. Met
behulp van 2 diaprojectoren en
verkleedkleren werd elk groepje geprojecteerd op grote wandpanelen. Nadat de contouren
getekend waren kon elk groepje
er een waar kunstwerk van maken. Hier werd wel duidelijk
wie de creatievelingen waren.
Deze kunstwerkjes werden vervolgens opgehangen als decoratie van de tent. Vrolijke kleuren
en kinderen vergezelden op die
manier alle activiteiten die in
de tent plaatsvonden. Misschien
voor alle kunstenaars leuk om
te weten, deze platen zijn inmiddels gebruikt in een muurbetimmering van een boerderij
in Gieterveen. Dus wie weet
over x jaar wat daar te voorschijn komt als iemand meent
die boerderij weer te ontdoen
van de betimmering. Spannend
toch?
Op hetzelfde moment van de
contouren was de groep 12+
aan het vlotbouwen. Gevolg
daarvan is vaak wel dat iedereen in de ijsbaan tuimelt, al aan
het begin of halverwege. Opvallend was wel dat Nienke
Hoving deze spelweek steeds
droog gebleven is. Misschien
bij het paalvechten nog een nat
pak, maar dat was wel alles.
’s Avonds was er voor het eerst
een disco, die echter geen succes bleek te zijn. Voor volgend

jaar zoeken we daar een alternatief voor die hopelijk wel in de
smaak valt. Misschien een spannend spel in het bos erbij? Adviezen en wensen zijn altijd meer
dan welkom!
En zo werd op de donderdag ook
weer van alles gedaan. Er werden
de wereld pannenkoeken gebakken en verorberd door de kleinsten en hun vrijwilligers en de
commissie. Gelukkig bleef er
wat over, deze zijn ook allemaal
nog verorberd gedurende de rest
van de dag en avond.

In het bos werden er forten gebouwd. Deze waren nodig voor
het bosspel in de avond en nacht.
Er zijn echt prachtexemplaren
gebouwd, met de complimenten
aan de vrijwilligers bij dit onderdeel. Dit maal was het bouwen
zonder spijkers maar met touw.
En dat blijkt nog wel net zo handig om pallets aan elkaar te maken. Sommige kinderen hadden
wel een hamer mee, maar een
schaar was vanwege het touw
wel net zo handig geweest. De
forten werden vervolgens bedekt
onder een dikke laag hooi en
gras. Een heel goed uitgangspunt
als fort voor het avondspel voor
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de groep 5-8 en 12+, vlaggenroof. In beide spelen heeft de
groep met de groene vlag gewonnen.
Overdag was er nog een survival
of the fittest voor dezelfde groepen. En dat was soms echt afzien. Omdat het parcours voor de
12+ best snel voorbij was is onder leiding van Christoffer van
Houten nog een kleine ‘drill’ sessie gehouden, wat echt aankwam
op kracht en uithoudingsvermogen. Menigeen voelde de volgende dag spieren waarvan ie het
bestaan niet wist. In een van de
spelen stond een opgeblazen tunnel en die heeft bij sommige kinderen echt voor trauma’s gezorgd
omdat ze erin vast kwamen te
zitten. Een heuse uitdaging om er
door heen te komen. Aan het
eind van de dag waren de kinderen vaak zwart van de modder en
dan was de ijsbaan dankbaar
waswater. Het was voor de organisatie en de vrijwilligers erg
leuk om te zien dat de meest nette jeugd als kleine varkens uit de
survival kwam.
Op de vrijdag hebben de kleinsten van lege pakken bootjes gemaakt om ’s avonds te water te
kunnen laten. ’s Middags was er
ook voor hen een bosspel, het
dierengeluidenspel. Soms was
het erg moeilijk om de dieren te
vinden in het bos. Het begon die
middag ook nog eens heftig te
regenen maar voor de kinderen
maakte dit het extra spannend.
De kleinsten kwamen ’s avond
terug om hun bootjes te water te
laten en kregen na afloop een
broodje worst, dat gretig gehaald
werd. Er zitten goeie eters tussen!
Overdag was er een zeskamp
voor 5-8 en 12+. De spieren die
al zeer deden van de survival de
dag ervoor, kregen nu ook nog
eens een klap. Maar ook hier
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zorgden de spelen en de deelnemers voor hilarische taferelen.
Op een gegeven moment rolde
een grote bal met dusdanige
snelheid tegen de tent dat er in
de tent toch even achter de oren
gekrabd werd of het daar wel
veilig was. Deze dag vond ook
de ranja weer stevig aftrek.
Uniek van de spelweek van
Buinerveen en het vermelden
zeker waard is de ranjatap. Een
echt vat en een heuse tap waaruit in dit geval geen bier komt
maar ranja. Waar vind je dat
nu? 50 liter ranja is er dan ook
in no time door. Gedurende de
spelweek zijn er zeker 5 vaten
doorgegaan. En ook zeer veel
bekers. De organisatie en vrijwilligers bleven aan het afwassen. Want veel drinken betekent ook veel bekers gebruiken
en die waren er niet genoeg.
Afwassen dus maar. Door het
mooie weer werd er dan ook

goed gedronken.
De vrijdagavond is elk jaar een
spannende avond voor de 12+.
Maar voordat die vertrokken
voor de dropping is er nog karaoke met een bbq voor 5-8 en 12+.
Ilka Timmermans vertolkte heel
dapper in haar eentje een mooi
lied. Maar ook de wat oudere
jeugd heeft mooie nummers ten
gehore gebracht. Er was nog een
duo wat erg overtuigend het alom bekende lied van Henk Wijngaard ten gehore bracht; Met de
vlam in de pijp. Groep 7 en 8
mocht blijven slapen. Het zich
makkelijk makend op pallets
voor het kampvuur, een scary
movie kijken in de tent, De griezelbus en Ghostbusters, of zingen samen met de gitaar bespeeld door Michiel Blok. Voor
elk wat wils en erg gezellig. Alle
apparatuur was weer geweldig
voor elkaar. Casper Peper doet
hier niet onder voor de Fox of
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Smokey. Rond 11 uur ’s avonds
stond de Hunze-Expresse klaar
om de 12+ jeugd te brengen naar
het vertrekpunt van de dropping.
Sportieve vrijwilligers stonden
elke groep bij. Wat de groepen
niet verteld was, was waar ze uit
de kar zijn gezet. Dit kwam tijdens het ontbijt op de zaterdagmorgen nog tot een mooie ontknoping. Marco de Vrieze, als
laatste binnen met zijn groep,
meldde vol overtuiging dat als ze
bij het Nije Hemelriek eruit waren gezet, hij de weg zeker sneller teruggevonden zou hebben.
Punt was echter dat ze daar er
juist uitgezet zijn, en zijn groep
richting Rolde is gelopen in
plaats van richting huis. Ja, dan
wordt de geplande 16 kilometer
wel heel wat langer. Karl Voshaart, voor het eerst mee als begeleiding, meende nog dat het in
het bos wel erg nat en drassig
zou zijn en heeft de dropping gelopen op regenlaarzen. U wilt de
staat van zijn voeten niet weten,
toen hij dus als laatste aankwam
met zijn groep. Zijn begeleidend
partner Lina Gelijk heeft ook een
erg dure avond gehad, want er is
nogal wat gerookt die nacht. Gelukkig waren die rookpauzes
voor de groep wel welkom. Frappant is dat iedere groep doodmoe
is als ze bijna bij Buinerveen
zijn. Maar zodra het bord Buinerveen in beeld is, wordt er vaak
nog een eindsprint getrokken.
Voor de 12 plussers zat met deze
dropping de week er praktisch
op. Zaterdagochtend is er nog het
ontbijt, maar dan zijn ze ook wel
helemaal uitgeblust.
Op de zaterdagochtend is er als
hekkensluiter nog een programma voor de groepen 1 t/m 6. Er
werden leuke gezichten geschminkt. Brenda Wanders
maakt tattoos op de armen en die
namen gretig aftrek, haar rij met
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kinderen bleef dan ook maar
groeien. Vervolgens werden
alle kinderen nog door het dorp
gereden met de HunzeExpresse. Dit jaar was de muziek niet vergeten maar in diepe
rust. Michiel Blok, die de muziek zou regelen was zo kapot
na een doorwaakte nacht dat hij
is gaan slapen. Dus de tocht is
zonder muziek verlopen, wat
soms jammer was, omdat de
mensen de kar niet aan hoorden
komen, en dat terwijl de kinderen toch hard hun best deden
met het zingen van allerlei liedjes. Voor de rondrit waren er
nog ballonnen opgelaten. Op
dit moment zijn er ca 8 kaartjes
terug ontvangen. Als afsluiting
werd er nog patat gegeten in het
Dorpshuis en toen kon ook deze groep kinderen moe en voldaan naar huis.
De organisatie wil graag nog
benadrukken dat u als ouder

trots kunt zijn op uw kinderen.
De kinderen in Buinerveen/
Nieuw-Buinen zijn heerlijke kinderen om mee samen te werken
en zo’n spelweek samen mee te
doen. We zien daarom uit naar
volgend jaar en hopen weer net
zo veel kinderen te kunnen verwelkomen.
Natuurlijk was de Spelweek echt
niet mogelijk geweest zonder
hulp van alle vrijwilligers. Door
hun aanwezigheid en hulp kunnen we de kinderen in Buinerveen/Nieuw-Buinen een programma bieden met vele verschillende onderdelen. Ook de
sponsoren die deze spelweek gesteund hebben, al dan niet financieel, willen we heel erg hartelijk
bedanken. De kinderen hebben
genoten van de week, mogelijk
gemaakt door uw bijdrage, waarvoor onze hartelijke dank.
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Zomaar gratis via internet te ontvangen….

Zo komt er al verschillende jaren
minstens eenmaal maar meestal
meermalen per seizoen een lerarenechtpaar uit Brugge (België)
bij ons kamperen. Geen caravan
maar gewoon een tent. Beiden
zijn zij dol op Drenthe; op de
ruime landschappen, de natuur,
de boerderijen, de dorpen kortom
dol op Drenthe. Dat is niet zo
bijzonder zult u zeggen maar
daarbij komt dat zij allebei veel,
heel veel, weten van de natuur.
Van vogels, vlinders, planten,
insecten kortom van al wat er
leeft. Zij zien ook veel bijzonderheden waar ikzelf dikwijls aan
voorbij loop omdat het mij niet
opvalt; ze herkennen alle vogelgeluiden en vinden de meest
zeldzame vlinders. Thuis in
Brugge houden zij allerlei soorten kleine huisdieren zoals kippen, duiven, pauwen en konijnen
kortom hebben zij een soort dierentuin. Zij weten veel zo niet
alles van deze dieren en dierenrassen. Omdat hij ook een verwoed en kundig amateur fotograaf is kan hij meestal de bijzondere zaken in foto’s vastleggen zodat achteraf blijkt dat het
inderdaad die bepaalde vogel of
zeldzame vlinder is geweest.
Tenslotte kan hij ook goed overweg met internet en bouwt gemakkelijk websites waarin hij
foto’s en kennis doorgeeft aan
wie dat wil ontvangen. Hij is zo-

’n man die graag de tijd neemt
voor een praatje; nooit haastig
is maar bij wie toch zoveel
werk uit zijn handen komt alsof
er 48 uur in een etmaal zit.
Voor haar geldt ongeveer hetzelfde. Het is kortom een aardig
stel.
Voor zijn leerlingen en voor
andere mensen die ook van de
natuur houden en er meer van
willen weten, ook voor andere
scholieren en scholen die meer
en andere informatie voor de
biologielessen willen ontvangen heeft hij via internet een
gratis natuurplakboek samengesteld. Minstens eens per week
maar vaak meerdere keren stelt
hij een nieuwe bladzijde samen
(foto + korte maar heldere
tekst) en stuurt deze gratis aan
zijn abonnees.
Als je een e-mail verbinding
hebt kun je het natuurplakboek
v i n d e n
v i a
www.natuurplakboek.be
Hierop is ook te lezen welke
bladzijden/onderwerpen al zijn
behandeld en hoe je die alsnog
kunt verkrijgen. Ook hoe je je
eventueel voor een (gratis)
abonnement kunt aanmelden.
Naast het Natuurplakboek is er
een grote verzameling foto’s
over allerlei onderwerpen waaronder bijzonder mooie exemNoorderstraat 33 9524PB
Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

Een leuke kant van het beheren
van een camping is dat je mensen
ontmoet met heel verschillende
achtergrond. Ieder mens is even
interessant maar sommige mensen lijken iets interessanter te
zijn omdat ze iets aparts bieden.
Soms bijvoorbeeld omdat zij
goed zijn in iets speciaals.

plaren. Amateur fotografen of
mensen die voor goede foto’s
belangstelling hebben kunnen
deze site vinden als
www.pbase.com/johanops .
Omdat het een deel is van de internationale site pbase zijn de
korte teksten voor een deel in het
Engels maar vaak staat de Nederlandse vertaling erbij.
Door met de muisknop op de beginfoto van een onderwerp te
klikken krijg je de pagina’s met
alle foto’s bij dat onderwerp te
zien. Sinds kort is er ook een serie foto’s gemaakt vanaf en over
Parkcamping “de Paardetange”
op deze site verschenen. Voor
enthousiaste amateur-fotografen.
is de site www.pbase.com een
aanrader. Zij kunnen zich ook
bij deze site aansluiten en eventueel hun foto’s daarop plaatsen.
Tenslotte is er voor de liefhebber
van kleine huisdieren misschien
iets interessants te ontdekken op
www.kippengrabbelton.be hoewel ik de indruk heb dat voor het
actueel houden van deze site de
tijd heeft ontbroken.
Warm aanbevolen voor internetters met liefde voor natuur en/of
fotografie.
Wim Windt
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Nieuwsflits OBS 75
De vakantie is weer voorbij. Het
ritme van het naar school gaan
zit er alweer in.
Afgelopen week daarom ook
weer de eerste OR-vergadering
gehad.
Hier is de markt van juni nog
even geëvalueerd. Wederom
weer een succes, het was gezellig, het weer zat mee en de kinderen hebben volgens ons ook
genoten. Er was weer van alles te
doen.
Van groep 8 is na een mooi uitje
met juf Rika en juf Renate die
laatste donderdag voor de vakantie afscheid genomen. Ouders en
kinderen waren vanaf 17.00 uur

van harte welkom op school.
Met het mooie weer is het buiten gevierd, onder het genot
van een hapje en een drankje.
Ieder kind kreeg een persoonlijke noot in de vorm van een
voorgedragen gedicht en een
pen met inscriptie. Jongens en
meisjes, allemaal nog veel plezier en succes op jullie nieuwe
school!
Voor de komende periode hebben we besloten de Jantje Beton actie te gaan doen. Deze
actie loopt van 10 t/m 23 september. Elk kind krijgt een
boekje mee om aan familie,
vrienden en kennissen loten te

verkopen. De helft van de opbrengst is voor onze school en de
andere helft wordt besteed aan
diverse projecten voor kinderen
in Nederland.
Voor december hebben we al wat
gebrainstormd en besloten om
behalve het kerstdiner op school,
tegelijkertijd ook een kerstmarkt
te houden op het plein. Dit alles
zal nog nader uitgewerkt moeten
worden, maar de datum kunt u
alvast in uw agenda noteren, namelijk 18 december 2008.
Tot zover deze eerste update……
m.vr.gr namens de or
Marja van der Scheer
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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.

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
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‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’
Maassluis, 18 juni 2008
‘Kom in beweging voor Multiple
Sclerose!’ Met deze slogan
vraagt het MS Fonds aandacht
voor de ruim 16.000 MS patiënten in Nederland. Iedereen met
twee uurtjes tijd over kan al helpen, door collectant te worden!
MS is een ziekte van het
centrale zenuwstelsel. Het is de
meest invaliderende aandoening
onder jonge mensen. Ook kinderen kunnen MS krijgen. Het aantal MS patiënten groeit elk jaar,
omdat er nog geen medicijn voor
de ziekte gevonden is. Pamela
Zaat, landelijk coördinator MS
Fonds: “Omdat MS in vele soorten en maten voorkomt en MS
niet altijd heel zichtbaar is voor
de buitenwereld, is er soms veel
onbegrip voor MS patiënten. Wat
we wel weten is dat de ziekte het
bewegen en daardoor het functioneren in de maatschappij sterk
vermindert. Het MS Fonds helpt
MS patiënten met coaching en
voorlichting en financiert wetenschappelijk onderzoek.
Het MS Fonds zoekt nieuwe collectantenvoor de Nationale
MS Collecteweek in november.
“Kom ook in beweging voor de
MS patiënten! Beweeg voor de
MS patiënten die door hun ziekte
soms noodgedwongen moeten
stoppen met bewegen! Door te
collecteren, al is het maar twee
uurtjes, kunnen we al zoveel
meer patiënten helpen”, aldus
Pamela Zaat, landelijk coördinator van het Nationaal MS Fonds.
Wilt u zich opgeven als collectant in uw woonplaats of wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met Pamela Zaat via
(010) 591 98 39 of surf naar
www.nationaalmsfonds.nl

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

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

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

Dit is een opname waar geheel links de vrijzinnige hervormde kerk staat op het noorderdiep 264. Rond
1915 is de kerk omgebouwd tot woning. De woning word thans bewoond door fam. Pranger.

Dit is een opname van de pastorie van de hervormde kerk aan het noorderdiep 232.
Deze pastorie is in 1959 afgebroken en weer vervangen door nieuwbouw.
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Orchideeën in de berm van de Noorderstraat.

Als je vanuit een rijdende auto
de bermen langs Noorder- en
Zuiderstraat ziet lijken deze
meestal egaal en wat saai.
Soms bloeien “overal” paardebloemen; later fluitenkruid en
boterbloem en vooral gras, veel
gras.
Fiets je er langs dan vallen je al
meer verschillen op en als je
wandelt en goed rondkijkt zie
je nog meer details. Er zijn
toch meer plantensoorten dan
je op het eerste gezicht zou
zeggen.
Zo viel mij dit voorjaar bij de
geregelde wandeling met hond
of paard langs de bermen van
de Noorderstraat een wat
vreemde plant op. Omdat ik
niet zeker was welke plant ik
had gevonden heb ik er foto’s
van genomen; zowel van de
nabije omgeving als van de
plant zelf. Deze foto’s heb ik

via internet doorgstuurd naar
“deskundigen” en van deze
mensen kreeg ik bevestigd wat
ik al vermoedde. Hier groeide
een bijzonder plant; een orchidee en wel de breedbladige
wespenorchis. (Latijnse naam:
Epipactus helleborine). Een in
Drenthe zeldzame plant waarvan geen waarnemingen in het
veengebied bekend zijn. In de
bossen op de Hondsrug zijn wel
exemplaren waargenomen. De
plant is dan ook beschermd
krachtens de Flora en Fauna
wet. Je mag de plant niet vernietigen of weghalen. Toen ik
kort daarna de bermen in de
buurt eens precieser onderzocht
vond ik nog een drietal exemplaren waarvan twee vlak naast
elkaar en éen in de berm aan de
overkant van de straat.
Op vrijdag 4 juli 2008 meldde
ik de vondst bij de gemeente.
Op dat moment was de persoon
die hier zeggenschap over had
niet aanwezig. Dinsdag 8 juli
2008 trof ik wel de juiste ambtenaar aan de telefoon en deed
enthousiast mijn verhaal. De
mevrouw aan de andere kant
van de lijn bleek totaal niet geïnteresseerd te zijn in de vondst
van deze zeldzame planten.
Ook de naam leek haar niet te
interesseren. En zeker het beschermen niet. “De gemeente
heeft wel 250 ha berm te maaien; dan kunnen wij met bijzondere planten geen rekening
houden. De gemeente heeft”,
aldus mijn zegsvrouw, “een
algemene ontheffing ten aanzien van de Flora en Fauna
wet ; trouwens” merkte zij op
“maaien zou de soort wel eens
ten goede kunnen komen. Er
zijn plekken in de gemeente

waar ieder jaar meer zeldzame
planten voorkomen juist door het
maaien”. Toen ik daarover opmerkte dat deze planten nooit in
bloei komen als ze te vroeg gemaaid worden zodat niemand de
bloemen ooit zou zien en deze
ook nooit zaad zouden kunnen
zetten kon zij dat niet ontkennen.
Donderdag daarna, 10 juli 2008,
was ik op reis. ’s Avonds bleken
de bermen waarom het ging gemaaid en waren de orchideeën
bovengronds verdwenen.
Gelukkig had ik daags na het teleurstellend gesprek met de mevrouw van “de gemeente” een
flinke dikke tegel grond met
daarin “de tweeling” uitgestoken
en op een ongeveer gelijksoortige plaats in veiligheid gebracht.
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Het ontstane gat heb ik met
grond weer gedicht en gras ingezaaid. Hiermee riskeer ik graag
een boete; gevangenisstraf en een
strafblad vanwege overtreding
van de Flora en Fauna wet. Gelukkig is achteraf gebleken dat ik
deze planten met mijn actie niet
verstoord heb want zo rond 25
juli zijn ze op hun nieuwe plek in
bloei gekomen en inmiddels al
weer vrijwel uitgebloeid. Ook
van de bloei zijn foto’s gemaakt
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Deze foto’s laten, vooral in
kleur, zien hoe mooi ook in
Buinerveen bijzondere planten
van nature kunnen voorkomen
en tot bloei komen.
Voor veel meer informatie over
deze plant zie op internet
Google en tik in “brede wespenorchis”.
Wim Windt

DRENTHE CURSUS van het HUUS VAN DE TAOL
Een koppel inwoners van Drenthe hef interesse veur de taol en
cultuur van de previncie.
Veur dat doel hef Het Huus van
de Taol o.a. de Drenthecursus.
Op de markt in juni, die op de
groenstrook tussen Hoofdstraat
en Hoofdkade werd gehouden,

bleek dat een paar inwoners
van Buinerveen deze cursus
willen volgen.
De cursus wordt gegeven door
iemand van het Huus van de
Taol.
Het is een cursus van 8 lessen,
die in de streektaal gegeven wordt
aan Old-Drenten en Nei-

Drenten.
In de cursus wordt niet alleen
aandacht geven aan de taal,
maar er wordt ook verteld over
gewoontes en gebruiken, feesten
door het jaar heen, bestuur en
rechtspraak, het ontstaan van de
dorpen, natuur en landschap, het
schrijven in de streektaal en van
muziek.
In een gezellige cursus vol afwisseling leert U veel over deze onderwerpen. Ook leert U lezen (of
beter lezen) in de streektaal.
U ontvangt een cursusboek.
De cursus wordt gehouden in
Dorpshuis De Viersprong op de
volgende woensdagen:
24 september, 1, 8, 22, 29 oktober, 5, 12 en 26 november 2008
om 20 uur.
Minimaal 12 deelnemers, maximaal 16 deelnemers.
Kosten 50 euro per persoon, incl.
cursusboek
Opgave bij Ina Habing, Zuiderstraat 14A, Buinerveen, tel. 0599212353.
Liefst per e-mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer:
i.habing@orange.nl
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Het Voorwerp
Het is aan heel veel zaken te
merken: Het is vakantietijd geweest. De Dorpskrant is eind
juni snel doorgebladerd en, óf
daarna op de stapel “later nog
een doorlezen” gelegd, óf
meteen al in de doos van “2de
zaterdag in de maand” terecht
gekomen. Toegegeven het is
een vrije interpretatie op het
zeer geringe aantal reacties op
het benoemen van het voorwerp dat in de editie van juni
2008 staat afgebeeld. Zegge en
schrijve hebben 4 personen
(waarvan 1 buiten mededinging) gereageerd, op zich heel
mooi, want ze doen het toch
maar. Maar zoals gemeld een
beetje aan de minimale kant.
En ik kan me niet voorstellen
dat het geringe aantal rechtstreeks is te koppelen aan het
feit dat er deze keer geen enkele suggestie in de richting van
de naam van ‘het ding’ werd
bijgeleverd.
Alvorens verder op de
naam van het voorwerp in te
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gaan, eerst nog iets over de herkomst ervan. Via Ciska Verhage (uit Buinerveen) werd ik erop geattendeerd. Haar man
Henry (Ja, die van MAX
A.P.K. en Airco !) had het
voorwerp ‘gered’ uit de nalatenschap van zijn begin vorig
jaar overleden vader. Ciska en
Henry vonden het een heel geschikt artikel om eens in deze
Dorpskrant - reeks te etaleren.
En zo gebeurt dat dan. Henry
bood vervolgens aan om aan
degene die met de goede oplossing kwam ‘het ding’ aan te
bieden. En dat gaan we dan ook
zeker doen, al wordt dat nu
eerst loten onder de drie goede
inzenders; Kansmakers zijn
Thea van der Teems, Ben van
Lom en Reind Middel. Spannend. In het a.s. oktobernummer wordt vast opgenomen wie
zich de volgende eigenaar ervan mag noemen. Dus: wordt
vervolgd.
De correcte naam van het
afgebeelde voorwerp. Een duspol. Dat is een spanningzoeker
met twee pennen die onderling
met een draad verbonden zijn.

De ene pen is groter dan de ander
en omvat een spanningsindicatie.
Het is dus geen spanningzoeker
sec en het heeft dus ook niets van
doen met een z.g. fittingschroevendraaier. Voor de niet elektrisch georiënteerde techneuten
onder ons die meer willen weten
over de duspol , die wil ik graag
verwijzen naar Wikipedia.nl en
dan ‘spanningzoeker’ inzien.
Voor wie niet op internet kan
komen, laat het weten en dan zetten we volgende keer de gegevens over spanningszoekers in
klare taal in dit medium. Overigens dank aan Thea van der
Teems, die ons over alle technieken van deze bijzondere spanningmeter heeft ingelicht.
In de houder met het z.g.
raampje is te lezen welke voltage
wordt gemeten, mogelijkheden
genoeg tussen 110 en 750. De
ampères worden ook doorgegeven, dat meet tussen 125 en 750.
Verder staat het woord Duspol
erop, alsook informatie over de
producent en de voor het eiken
verantwoordelijke instantie (BTB
en VDE). In de andere smallere
houder zit een palletje / pinnetje
om de stroom door te laten en
direct daarboven een indicatieschermpje. Daar gaat bij stroomdoorvoer een lampje branden, of
iets dat meer lijkt op het gloeien
van een draadje.
Dan de nieuwe uitdaging. Zie de
foto ‘s. Wie het weet, mag het
zeggen.
Martin Snapper
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
2e deelcompetitie van de SV de
Veenschutters.
Steeds op vrijdagavond, voor de
jeugd van 19.00 uur tot 20.00
uur, en voor de ouderen vanaf
20.00 uur.









1 augustus
15 augustus
29 augustus
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november

Vrijdag 21 november vanaf
20.00 uur prijsuitreiking in de
kleine zaal van het Dorpshuis.
Ook nu geldt: neem vrienden,
vriendinnen, buren en kenissen
mee, zodat we ook deze competitie met succes kunnen afsluiten.
Lidmaatschap kost € 20,=
Wedstrijdkosten incl kaartjes, en
kogeltjes kost € 10,=
Tussentijds instappen is ook mogelijk. En kost € 1,= per schietavond tot einde competitie.
Voor informatie kunt u bellen
met Kasper 212331of Wubbe
212726

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK
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NOAD & Volleybalnieuws
Stratenvolleybal 2008
Op 22 juni werd in Buinerveen
weer het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi gehouden. Het
begon allemaal met mooi weer,
wel wat aan de warme kant
maar droog. Om 13:00 uur
werd er dan ook een start gemaakt. Het was die middag wat
broeierig warm en al snel
vormden zich de eerste stapelwolken. De poulewedstrijden
waren bijna ten einde toen het
noodweer los barstte. Hierdoor
werd het veld te glad om later
nog verder te gaan. Helaas was
dit vorig jaar ook al zo.
We hebben wel een nummer 1
aan kunnen wijzen, omdat de
poule wedstrijden dus gespeeld
waren.De winnaar , Poedersuker 1 heeft de wisselbeker in
ontvangst genomen!
We hebben een gedeelde 2/3 e
prijs, (de andere nummers 1 uit
de poule) dit waren : de Welpies en Poedersuker 2.
Ina Kunst gym.ver.NOAD.

Voor actuele gegevens zie de
website:

http://www.dehoopadvies/volleybal.nl

NOAD nieuws
Gelukkig kunnen we jullie
vertellen dat we iemand hebben gevonden om onze gymlessen te gaan geven. De juf
heet Heleen Buntjer en ze studeert aan de pabo om leerkracht basisonderwijs te worden.
Er gaan wel een aantal dingen
veranderen, want deze juf
geeft ook les bij een andere
vereniging en kan dus niet op
de woensdagmiddag bij ons
komen.
De gymlessen verhuizen dus
naar de donderdagmiddag!
De tijden vindt u hieronder.
(de lessen vinden plaats in de
gymzaal bij school 75)
De eerste les zal zijn op donderdag 28 augustus
Donderdag;
16.30 – 17.30 uur
groep 1 t/m 4
17.30 – 18.30 uur
groep 5 t/m 8
18.30 – 19.30 uur
V.O.
19.30 – 20.30 uur
dames

Dit is eerst een voorlopige indeling, zodra de groepen groter
worden, passen we de tijden
aan.
Dames!
U ziet dat we ook voor jullie
een uurtje ingepland hebben en
verwachten jullie massaal in de
gymzaal van o.b.s. 75. Het zal
een mix worden van bewegen
op muziek, conditietraining en
spieroefeningen.
Jullie zien het, een zeer gevarieerd uurtje sport!
Op woensdagmiddag van 16.00
– 16.45 uur is er peutergym.
Natuurlijk gaan onze Heren
volleybal nog steeds door!
Zij trainen op de woensdagavond van 20.30 – 21.30 uur in
sporthal de “Woerd” in Buinen.
Versterking kunnen zij altijd
gebruiken!

Voor informatie kunt u bellen
met iemand van het bestuur
Ina (610094) , Theresa
(212175), Marja (212470),
Evelien (212004)
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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 .

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

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 :
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.

Ook aan huis verkoop
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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.
Materialen van de bibliotheken
Borger/Odoorn kunnen in de bibliobus worden ingeleverd en
omgekeerd ook. Het lidmaatschapspasje is in alle bibliotheken in de provincie Drenthe geldig.

Cursusaanbod van de
Drentse bibliotheken voor
het seizoen 2008/2009.

Aan de slag met websites
Efficiënt huishouden
(nieuw)
Bij een drukke baan, kinderen
en/of een actief sociaal leven
schiet het huishouden er nog
wel eens bij in. Het scheelt
enorm als je het goed weet te
organiseren!
€ 10,00

Bloemsierkunst (nieuw)
Altijd al eens willen leren
bloemschikken?
€ 10,00

Door internet is het uitpluizen
van je familiegeschiedenis een
heel stuk eenvoudiger geworden.
Je moet alleen goed weten wáár
je moet zoeken en hoe je de gevonden gegevens moet beoordelen en registreren. Deze cursus
zet je op het juiste spoor!
€ 40,00

Beleef meer met literatuur!
Beleef een boek opnieuw door er
met anderen over te praten. Maar
het is natuurlijk ook gewoon gezellig om met een groep boeken
te bespreken.
€ 40,00

Bijna elke sportclub of vereniging heeft wel een eigen site. En
met zo’n vi-site-kaartje kun je op
een handige manier de bekendheid van je net gestarte Bed &
Breakfast snel vergroten!
€ 30,00

Nieuw in de bibliotheek
mail mij
Raakt u niet uitgelezen over tuinieren, koken of genealogie?
Bent u meer geïnteresseerd in
thrillers of juist verslaafd aan
romantische verhalen? Wilt u
weten welke dvd's en luisterboeken er net verschenen zijn? Met
een gratis abonnement op de service die u iedere twee weken attendeert op de nieuwe titels
in de bibliotheek blijft u op de
hoogte!

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

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

Redactie: Bram van Buuren
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Marjan Poelman

T
F

E-mail-adres :

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

0599 – 211914
0599 – 212017

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

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

Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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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

De spelweek werd mede mogelijk gemaakt door:
B&B Buinerstee
B&B Ons Pronkjewail
Bakkerij Borgesius
Blaak (eieren)
Bouwbedrijf Hofstra Hulshof
Bouwbedrijf Wubbels
De Homoepaath H. Haaijer
Dorpshuis De Viersprong
Elting

Meubelhuis De Groot
Meubelmakerij Wilvo
Middeljans Sport en Reclame
Muziekhuis Leo
Parkcamping De Paardetange
Paul Siepel Antiek
Rabobank
Re-Base
Scheveco

Hoefsmederij/Siersmederij
Tjerk Mulder
Hofman Notenbar
IJsvereniging Buinerveen
Imkerij De Bijenhof
Jan Boeve Hekwerkmontage
Jeannet Elting Oriflame & Fotografie
Kapsalon Stefanie
Kinderopvang Partou
KPG Shipping
Loonbedrijf Timmermans
Meijer Transportbedrijf BV

Sita
Tinus Tweewielers
V.V. Buinerveen
Versmarkt Borger
Vlieghuis Installatietechniek
VOF Sloots
Vogelzang
Wals Schilder- en Spachtelwerk
Wubbe Kamies
Yvonne Bakker

