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Spelweek 2010 wederom groot succes
Ook dit jaar hebben wij weer met
veel plezier een spelweek opgezet voor iedereen van de basisscholen en de 12+’ers. Met een
druk programma vol met
‘uitdagende’ maar (hopelijk)
ook ‘vermakelijke’ spellen. Aan
het einde van de spelweek blijft
altijd nog de vraag voor wie het
nou uitdagend en vermakelijk
was. Voordat de spelweek
woensdag eindelijk van start ging
waren wij al druk in de weer. Zaterdag ochtend was onze laatste
vergadering en begonnen wij alles gereed te maken. Zondag
ochtend kregen wij hulp van een
groep enthousiaste vrijwilligers
en met de vele handen was het
nu ‘lichte’ werk snel gedaan. De
maandag en dinsdag waren de
stilte voor de storm.

En toen barste op
woensdag de storm los. Met
een opkomst van 137 kinderen
begon om 14 uur de spelweek
met voor de groepen 1 t/m 4
een vossenjacht met vrolijke,
fanatieke en angstaanjagende
vossen door Buinerveen. De
groepen 5 t/m 8 mochten hun
kracht en vaardigheden tonen
bij de Highland games. De
12+’ers bewezen hun behendigheid tijdens de dubbel-duoronde op scootmobielen en tandems. Met ons bescheiden vierwielertje werd iedereen voorzien van iets te drinken. Toen
om 16 uur iedereen weer naar
huis ging, konden wij, na te
hebben opgeruimd, aanschuiven voor een heerlijke macaroni en keken wij terug op een
(Vervolg op pagina 12)
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Dorpskrant Buinerveen

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
Vrouwencafé
Bingo
Bingo
Spokentocht
Bingo
Kerstbingo

Leden van de activiteitencommissie en hun tel.nummers.
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
851396
Harm van Rhee
212610
Jan van Noortwijk
212298

DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2009 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
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor

6 oktober 2010
1 december 2010

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

E-mail van het secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl
BIBLIOBUSTIJDEN Vrijdag
OBS 75
8.30 uur - 9.40 uur
CBS 59
9.45 uur - 10.15 uur

JEUGDWERK SEIZOEN 2010 / 2011
DATUM
Woensdag 15 september 2010
Woensdag 20 oktober 2010
Vrijdag 19 november 2010
Woensdag 15 december 2010
Vrijdag 21 januari 2011
Woensdag 16 februari
Zaterdag 12 maart 2011
Woensdag 13 april 2011
Woensdag 18 mei 2011
Eindfeest wordt later bepaald

ACTIVITEIT
knutselen
knutselen
karaoke
knutselen
bingo
knutselen
Carnaval
knutselen
knutselen

Opgeven bij:
Els de Roo……0599-212604
Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: vanaf 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: vanaf 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro.
Inclusief drinken en iets lekkers.
Karaoke
Groep 3 t/m 8: vanaf 19.00 t/m 21.00 uur.
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.

OPGEVEN
6 september
11 oktober
15 november
6 december
17 januari
7 februari
8 maart
4 april
9 mei

Bingo
Groep 3 t/m 5: vanaf 19.00 t/m 20.15 uur.
Groep 6 t/m 8: vanaf 20.30 t/m 21.45 uur.
Kosten: 2 euro.
Inclusief drinken en iets lekkers.
Carnaval
Groep 1 t/m 8: vanaf 14.30 t/m 16.00 uur.
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en enkele versnaperingen.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: vanaf 12.30 t/m 16.00 uur
Kosten 3 euro. Met eigen vervoer.

Dorpskrant Buinerveen
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Zaterdag 9 oktober 2010
Dorpshuis De Viersprong
Buinerveen zoekt zijn eigen X-factor. Kun je playbacken, zingen, goochelen, muziek maken,
dansen of kun je dingen laten zien die anderen niet kunnen, doe dan mee en geef je op.
Je kunt je opgeven bij Willem en Greetje Heidekamp, Zuiderdiep 215 te Nieuw-Buinen
of in Dorpshuis De Viersprong of via Playbackshowbuinerveen@live.nl .
De inschrijving sluit op 24 september 2010.

Deelnameformulier

Naam: ……………………… Leeftijd:
Naam: ……………………… Leeftijd:
Naam: ……………………… Leeftijd:
Naam: ……………………… Leeftijd:
Naam: ……………………… Leeftijd:
Naam: ……………………… Leeftijd:

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Geef hieronder aan wat je van plan bent te gaan doen:
Omschrijving act (met eventueel bijbehorende muziek/CD):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Naam/tel.nr. contactpersoon:
……………………………………………………………………………………………………
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Rommelmarkt
&
Fancy-fair

28 augustus 2010
9.00 ~ 12.00 uur
Locatie:
Parkeerterrein naast
het kerkgebouw
Kerklaan 2, Nieuw-Buinen

INSPIRALING

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

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

Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel:
0599-212949
06 21 524 729
Consulten vinden plaats op
afspraak.
Tel. spreekuur: ma, wo en vr
van 9.15 tot 9.45 uur
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Internetsite
Buinerveen /
Nieuw Buinen
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling
Website dorpskrant:
Www.dorpskrantbuinerveen.nl

Dorpskrant Buinerveen
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SIVO : Macedonië
SIVO presenteert ieder jaar in
de 31e week haar Internationaal Folkloristisch Dansfestival
in het Drentse dorp Odoorn.
SIVO wordt in het jaar 2010
voor de 26ste keer georganiseerd.
Met jaarlijks 18 tot 20 buitenlandse groepen en meer dan
25.000 bezoekers is SIVO uitgegroeid tot het grootste folklorefestival van Nederland en één
der grootten van Europa, maar
heeft daarbij haar unieke intieme sfeer weten te behouden.
Het succes is te danken aan de
vele honderden vrijwilligers en
gastgezinnen, die gezamenlijk
het festival tot een jaarlijks cultureel hoogtepunt brengen.
In Buinen, Buinerveen en
Nieuw-Buinen zijn dit jaar 20
gastgezinnen die meedoen. Wij
zijn er een van. Inmiddels voor
de 9e keer, en ook dit jaar was
fantastisch. Macedonië dit jaar.
Een Folk ensemble met de
naam “KUD Negorci”.
'KUD Negorci' is een folkloristisch dansensemble dat is opgericht in het jaar 2000 in de
plaats Negorci. Negorci ligt
ongeveer vijf kilometer ten
noorden van de stad Gevgelija
en zeven tot acht kilometer van
de Grieks-Macedonische grens.
Het is een streek die bekend is
als kuuroord met mineraalwater van ongeveer 40 graden.
Het klimaat is er tamelijk
warm. Sinds de oprichting zijn
tot nu toe meer dan 250 optredens gegeven, waarvan ongeveer 100 in het buitenland. De
groep heeft bewezen Macedonië op een uitstekende wijze te
kunnen vertegenwoordigen bij
internationale evenementen. De
authentieke historische kostuums zijn een belangrijk on-

derdeel bij deze presentaties.
Voortdurend wordt er gewerkt
aan het levendig houden van de
volkscultuur. Daarbij wordt
veel energie gestoken in het
ontwikkelen van belangstelling
voor de folkloristische tradities
bij de jeugd. Er zijn binnen de
eigen organisatie dan ook verschillende groepen, die ieder op
een eigen niveau werken aan
het behoud van de folkloredansen en andere tradities. Het eigen orkest begeleidt de groep
bij de internationale evenementen maar ook bij de vele optredens in eigen land. Het programma biedt folkloristische
dansen uit diverse regio's van
Macedonië. In 2005 was de
groep op het SIVO-festival en
heeft in 2007 deelgenomen aan
het eenmalig georganiseerde
festival in Edam.
Enkele weken terug was bekend geworden dat Macedonië
bij ons zou logeren, en dat zij
op dinsdag zullen arriveren. Dit
is ook de gebruikelijke dag, al
kan het ook wel eens veranderen. Terwijl wij er van uit gingen dat dinsdag een lange dag
zou worden, je bent immers
met allerlei voorbereidingen
bezig, het dagelijks werk gaat

gewoon door en natuurlijk wachten, werden we rond 10 uur gebeld. De gasten zijn er!! Brian
was nog aan het werk en Kim
logeerde bij een vriendin. Dus
Inge en ik naar Odoorn waar we
de gasten op zouden halen. Wij
waren niet de eerste aanwezigen
maar ook niet de laatste, en nadat
alle gastgezinnen er waren werd
de groep aan ons voorgesteld met
een rondedans inclusief muziek.
Wij wisten al dat we 2 meisjes
zouden onderbrengen, van 17
jaar. Katrina en Tamara, die later
bleken 16 te zijn. Zij spreken
beide goed Engels dus de boeken
kunnen weer in de kast. Het eerste feestje wordt al gepland, dinsdagavond rond 8 uur bij ons
thuis. De bagage in de auto en
naar huis.
De bus was uit Kroatië gekomen
waar zij een optreden hadden
gedaan, en daarna naar Odoorn.
Hierdoor waren de meeste gasten
moe en wilden eerst slapen. We
hebben de kamer gewezen en na
een kleine rondleiding zijn de
meisjes gaan slapen. Rond 5 uur
hebben we ze wakker gemaakt
voor het eten. Macaroni, en ze
hebben goed gegeten. Meteen
Nederlands geprobeerd te leren:
Toetje! Ik was er niet bij omdat
Brian praktijklessen voor de
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brommer had om 5 uur, maar ik
vernam de volgende dag tijdens
het eten dat zij het woord toetje
al kenden, van na de macaroni.
Daar ging mijn grap.
Dinsdagavond kwamen gastgezinnen met gasten na achten
langzaam binnen. Eerst koffie, en
daarna fris, bier en wijn. En uiteraard kon ook ons Buinerveentje geproefd worden. Iedereen
had wel wat meegenomen: chips,
nootjes, worst, en Margriet had
zelfs een plaatcake gebakken.
Gastgezinnen konden wat bijpraten, gasten praatten wat bij, en
plannen voor woensdagmorgen
werden gemaakt. Lampjes aan,
en toen het wat kouder werd ook
de kachel aan, al met al een gezellige eerste SIVO-avond.
Woensdagochtend bij het ontbijt hebben we Katrina en Tamara gevraagd wat zij graag wilden
doen die dag en eigenlijk wisten
zij het ook niet zo goed, ten eerste omdat zij de mogelijkheden
niet kennen, maar ook wilden zij
geen eisen stellen. Dus noemden
wij een en ander op: zwemmen,
museum, cultuur snuiven, hunebedden, winkelen. Bij dit laatste
zag ik een grote glimlach dus dat
was gauw duidelijk. We hadden
tot 5 uur, dan zou de bus komen
om de groep naar Odoorn te
brengen voor de opening van het
festival. Tijd zat dus, met enige
twijfel over de hunebedden en de
leukheidfactor, is besloten toch
naar Borger te rijden en in de
middag zouden we in Stadskanaal gaan winkelen. Stiekem
hebben ze genoten van de hunebedden en het hele verhaal achter
deze stenen uit vroeger tijden.
Katrina en Tamara gaven beide
toe dat het enorm was meegevallen en ze het erg interessant vonden. Daarna naar Stadskanaal,
waar zij in diverse winkels zijn
geweest om kleren te kijken. Ook
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schoenen schijnen erg interessant te zijn, maar dat kleren- en
schoenen kijken zal ik waarschijnlijk toch nooit begrijpen.
Na warme chocomelk met slagroom nog even door de Action,
waar zij wat gekleurde schriftjes en shirtjes gekocht hebben.
De volgende winkel die zij binnengingen was de kijkshop. Die
vergeten ze vast niet meer, bij
binnenkomst ging het alarm al
af. Nu schijnt dit vaker te gebeuren met artikelen van de
Action, maar daarna wilden ze
alleen een winkel in zonder de
tasjes. Nog even langs de
C1000, daar mochten ze zelf de
groenten uitzoeken. Eigenlijk
lusten ze geen groenten en konden niet kiezen. Dan zelf maar
wat uitzoeken. Maaltijd op
woensdag avond dus aardappels, witte bonen in tomatensaus en sausijsjes. Zij hebben
redelijk goed gegeten, en ook
wel wat salade en appelmoes.
De bus was keurig op tijd, de
meisjes ook. Om 19.00 uur
werd het festival geopend. Diverse landen begonnen vanaf de
school, (waar de kleedruimtes
zich bevinden) en doordat
ruimte was gelaten tussen de
groepen was ook gelegenheid te
dansen op straat, waarmee de
groepen zich konden presenteren. Zwitserland had hier niet
genoeg aan, 2 mannen met
zwepen hadden zich op grasvelden aan beide zijden van de
weg opgesteld waar zij met hun
knallende zwepen de Zwitserse
groep begeleidden.
Na een korte introductie en een
openingswoord van zowel de
voorzitter Hans Post van SIVO
als de burgemeester Oud van
Borger-Odoorn kon de SIVO
beginnen.
Doordat diverse landen uitgevallen waren waaronder Egypte

zijn er wat verschuivingen geweest in het programma. Hierdoor is Macedonië in de plaats
van Egypte gekomen voor het
gala van woensdagavond. Het
gala wordt in de grote tent georganiseerd waarbij de beste kostuums en shows uit de kast worden getrokken. Als gastgezin ben
je verzekerd van een “VIP”plaats recht voor het podium
waardoor je een betere kijk krijgt
op de show. Na de opening door
een Nederlandse groep, de eerste
avond de Schoapendansers uit
Exloo, met daarna Frankrijk, en
Estland was Macedonië aan de
beurt. Een prachtige show maar
door misschien wel zenuwen en
spanning van de eerste avond
werd door de meisjes weinig gelachen. Hier hebben wij ze wel
op aangesproken en inderdaad
ging het later beter. Ze kregen er
echt plezier in. Daarna nog Servië en dat was de eerste avond.
Al was de volgorde van EstlandMacedonie-Servië misschien niet
de beste omdat zij toch een
beetje in dezelfde stijl dansen,
het was evengoed een geslaagde
avond.
Donderdag “Ball of Nations”,
waarbij diverse groepen aan elkaar voorgesteld worden waarbij
de gastgezinnen mee kunnen
dansen. Hier ben ik niet bij geweest, Tamara heeft wel genoten.
Katrina was dit jaar uitgenodigd
om als vertegenwoordigster samen met een danspartner naar
het gemeentehuis te gaan. Hier
zouden zij namens de groep een
geschenk in ontvangst nemen en
o.a. haring proeven. Katrina zag
hier wel tegenop, maar heeft geproefd en vond het nog lekker
ook.
Om half 3 ongeveer kwam de
bus terug in Buinerveen, en al
enkele jaren hebben we op de
middag na de bal der naties een
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barbeque bij mij thuis. Weer of
geen weer, in de tent is het in elk
geval droog. Iedereen neemt wat
vlees mee, wat drinken mee, en
dan wordt het vanzelf gezellig.
Doordat er regelmatig kleine buien waren stond de barbecue in
het fietsenhok, en voordat de
gasten er waren had ik al wat
vlees klaar. Stevig door bakken,
want als ze allemaal tegelijk trek
krijgen is er bijna niet tegen te
bakken. Gelukkig was ook Grietje bereid om friet aan te leveren,
waarvoor grote dank. Patat lusten
ze wel, en ook vlees eten ze
graag. Hamburgers, worst, frikandellen, spareribs en speklappen waren zo weg. Enkelen voelden zich schuldig omdat ze het
thuis zo slecht hadden en hier
zonder familie zaten te genieten
van zoveel goeds. Dat doet je
dan ook wel wat.
Nadat iedereen genoeg gegeten
had, werd hier en daar een dutje
gedaan, de jeugdigen hebben gezwommen, en werd er koffie geserveerd. Dat SIVO bij de gastgezinnen ook wat chaotiek losmaakt bleek wel toe Margriet bij
dochter Isa de speen wilde indoen, terwijl Isa bij Mesias (man
van Margriet) op de nek zat. De
speen ging in die richting en Mesias kon nog net op tijd uitwijken, anders had hij de speen in
de mond gekregen. Nog even
gezellig nakletsen, en dan gereed
maken voor vertrek naar Odoorn.
Half 6 vertrok de bus, en om half
8 was de eerste dansronde. Macedonië was als eerste aan de
beurt op podium 5, een buitenpodium. Nu was duidelijk geworden dat de meisjes wel degelijk
konden lachen en dansen tegelijk. Het ziet er ook meteen een
stuk vrolijker uit. Een fantastische voorstelling van folkloristisch vertoon. Inge en ik zijn
daarna nog even rondgelopen
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over het grote Sivo terrein, en
hebben Brazilië en Zwitserland
nog bewonderd. Daarna naar
huis, zodat we op tijd zijn als
de bus terug komt. Tamara en
Katrina hebben nog wat gedronken, hebben hun mail en
facebook nog gecontroleerd, en
zijn toen ook gaan slapen.
Vrijdag activiteitendag.
Al eerder is onder de gastgezinnen een enquête gehouden wat

leuk zou zijn om met de gasten te
doen, en bij voorkeur iets
nieuws. Hieruit zijn boerengolf
en gevangenismuseum gekomen.
Eerste bij mooi weer, en 2e bij
minder mooi weer. Boerengolf is
het geworden, en het weer kon
niet beter. Droog, zonnig en niet
te warm. Geweldig. De meeste
gastgezinnen gingen mee, al kon
of wilde niet iedereen mee golfen. In het hoge gras, tussen de
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koeien, en wat daar al niet uitkomt. In platte stukken. Boerengolven, met een klomp op een
stokje, tegen een minivoetbal
over een parcour van 10 holes, in
Amerveld. Eerst werden groepjes
van 5 gemaakt, die vervolgens
met 2 groepen tegelijk het veld
op gingen. Aan de hand van een
namenlijst werd de slagvolgorde
van de groepen bepaald. Na de
afslag was de groep die de bal
achteraan had als eerste weer aan
slag. Uiteraard om beurten. Het
aantal slagen werd genoteerd en
daar werd uiteindelijk niets mee
gedaan, ik ga er dan ook van uit
dat wij hebben gewonnen. Enkele malen werd de bal uit de sloot
gehaald, stapte wel iemand in de
stront, of had iemand een schokkende ervaring met het hekwerk.
Ook slippartijen waarbij de broek
vies of alleen nat werd bleven
niet uit. Niet iedereen was gecharmeerd van boerengolf maar
ik, en velen met mij hebben in
elk geval genoten. Na het boerengolf nog een ijsje, in mijn geval boerenjongens, en weer naar
huis. Op tijd eten, lasagna vandaag, en beide danseressen hebben goed gegeten. Om half 6 was
de bus er weer, om de groep naar
Odoorn te brengen. Vrijdagavond hebben wij niet geprofiteerd van de SIVO sfeer, maar
zijn thuis gebleven.
Zaterdag om 8 uur ging de
wekker al, wij zouden met z’n
allen naar Emmen, Tamara en
Katrina wilden graag winkelen.
Omdat de bus om kwart voor 12
al zou rijden hadden we niet veel
tijd en Emmen is dan net te doen.
Om kwart over 9 waren we in
Emmen waar we tot de ontdekking kwamen dat de meeste winkels om half 10 pas open gaan.
Gelukkig niet alle winkels, voor
souvenirs nog even naar Xenos,
kleren kijken bij Scooter, en zo
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verder. We hadden om kwart
voor 11 afgesproken voor Bart
Smit en de meisjes waren keurig op tijd.
’s Middags om 4 uur gingen we
bepakt met alle benodigdheden
naar Odoorn om rond 5 uur van
de gezamenlijke picknick te
genieten. Dit omdat er geen tijd
is naar huis te rijden en weer
terug, vanwege dansrondes zowel ’s middags als ’s avonds.
Pannenkoeken, kippenvleugeltjes, brood met van alles, vers
fruit en een toetje welke er niet
meer bij kon. Er was genoeg.
Ook werd hier en daar wat
weggesnoept, het gras is elders
tenslotte altijd groener. Mijn
schoonvader Eb Zwart was ook
van de partij, maar dan voor
een andere groep: Paraguay. Zij
bevonden zich vlak bij waar
wij zaten. Kim en Brian gingen
daar dan ook af en toe heen om
wat weg te snoepen of een
praatje met opa. Na de picknick
werd het slecht weer programma van kracht, wat betekent dat
niet meer op de open podia gedanst werd, maar alleen op de
overdekte. Hierdoor kwamen
meer groepen op 1 podium, wat
enig schuiven vereist. Door de
regen en omdat Kim aangaf
toch wel moe te zijn, zijn wij
niet gebleven tot Macedonië
zou optreden, n.l. half 10. Om
kwart voor 12 is de bus vertrokken uit Odoorn, en zou 30 min
later ongeveer in Buinerveen
zijn. Ik proberen of zij het toetje nog lusten, maar nee, ze zijn
te moe en willen meteen slapen.
Douchen doen ze de volgende
dag wel. Zondagmorgen willen
ze uitslapen, rond half 11 zou
ik ze wakker maken.
Omdat zondag ook het afscheidsfeest is, ga ik eerst naar
familie Hoen in Buinen om te
helpen met opzetten van een

grote partytent. Wat brandhout
mee voor als het ’s avonds afkoelt, en ook de stoelen vast
mee. Om 11 uur ben ik weer
thuis waar de warme broodjes al
een heerlijke geur verspreiden.
Tamara en Kate zijn net wakker
en het ontbijt kan beginnen. Warme bolletjes, verse aardbeien, en
diverse soorten beleg. Uit dank
voor hun aanwezigheid hadden
we wat simpele cadeaus voor ze
gekocht: stroopwafels in oudhollands blikje, 2 zuurstokken, diverse soorten drop, en voor elk
een schort in delftsblauw. Ze waren er erg blij mee. Zondag is de
laatste dag van de Sivo, en na het
dansen en het defilé volgt nog
een slotwoord van de voorzitter,
terwijl ballonnen met van crêpepapier gemaakte vlaggen de lucht
in gingen. De voorspellingen van
het weer waren niet erg gunstig,
maar klopten deze dag totaal
niet. Op buienradar was ook te
zien dat de regen aan ons voorbij
ging, tegenstrijdig aan eerdere
berichten dat er veel regen zou
vallen.
Zondagavond afscheidsavond bij
de familie Hoen. Er was voldoende eten en drinken voor
iedereen, en door iedereen meegenomen, er is gedanst, adressen
uitgewisseld en het was ook nog
de hele avond droog. Zelfs de
temperatuur was zeer aangenaam. Een geweldige avond.
Maandagmorgen nog even ontbijten, en met een brok in de keel
afscheid nemen van Macedonië.
Met een lach en een traan is vanaf familie Nascimento de bus
vertrokken om naar Brussel te
gaan, dan via Parijs waar zij 2
dagen blijven en dan naar huis.
Macedonië bedankt.
Bram van Buuren
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan
Op 15 juni jl. heeft er een gesprek in het gemeentehuis plaatsgevonden tussen afgevaardigden
van Stichting Dorpshuis Buinerveen, Plaatselijk Belang, Dorps
OmgevingsPlan, Welzijn Andes
(peuterspeelzaal) en namens gemeente: Dhr. J.F A. Alberts, portefeuillehouder en voorzitter van
het overleg. Dhr. J.R. Jaarda, directeur projecten Dhr. C. Houtenbos, beleidsmedewerker

gevormd door alle inwoners
van Buinerveen en van NieuwBuinen tot aan de Mondenweg.
Met andere woorden erkennen
van een min of meer groot Buinerveen.
Men verklaart zich unaniem
niet akkoord met de normering
en het niet meetellen van genoemde inwoners, zoals dat
door de gemeente is vastgesteld.

Er is gesproken over Maatwerk
in ons dorp, waarbij o.a. dorpshuis, scholen, peuterspeelzaal en
jeugdsoos aan bod kwamen.
Zolang een dorp nog niet volgens
het normenkader wordt gesubsidieerd ontvangt het dorpshuis
een subsidie op grond van de oude en nog geldende regeling voor
het instandhouden van dorpshuizen. Dat wil zeggen een vergoeding van ± € 2270 voor schoonmaak en zijn de kosten van het
onderhoud van de buitenkant van
het gebouw voor de gemeente.
Nadat de raad in september een
besluit heeft genomen zal de
huisvestingsubsidie voor de
dorpshuisfunctie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2010 worden toegekend. De discussie spitst zich verder vooral
toe op het meetellen van inwoners vanaf de komgrens tot aan
de Mondenweg. Dat zou inhouden dat er in plaats van 430 inwoners er rekening dient te worden gehouden met ongeveer
1100 inwoners en dat de grondslag voor de huisvestingssubsidie
van de dorpshuisfunctie verandert.
De vertegenwoordigers uit Buinerveen wijzen er met nadruk op
dat het leefgebied meer omvat
dan alleen de inwoners uit het
dorp. De leefgemeenschap wordt

Of beide scholen(obs 75 en
cbs 59) op termijn gaan samenwerken om op die manier sterker te worden is in eerste instantie een zaak van de besturen
van de scholen zelf. Daar waar
mogelijk en gewenst zal de gemeente ook haar verantwoordelijkheid nemen. Wat betreft het
aantal leerlingen blijft obs 75
constant, terwijl bij cbs 59 het
aantal wat afneemt.
Er ligt een plan voor het inrichten van de jeugdsoosfunctie.
Van gemeentezijde wordt opgemerkt dat het normenkader niet
voorziet in huisvestingssubsidie
voor de jeugdsoos. Voor activiteiten is subsidie aangevraagd.
In principe lag er het gemeentelijk besluit om de huisvestingssubsidie voor de peuterspeelzaal in Buinerveen te beëindigen als de multifunctionele
accommodatie in NieuwBuinen in gebruik zou worden
genomen. In later verschenen
notities wordt melding gemaakt
dat de peuterspeelzalen in Buinerveen, Drouwenermond, Buinen en Drouwen geen huisvestingssubsidie meer ontvangen
als de mfa’s in Nieuw-Buinen
en Borger in gebruik worden
genomen.

Hoewel de gemeente zich op het
standpunt stelt dat hier sprake is
van twee aparte besluiten wil de
voorzitter, dhr. Alberts, de toezegging doen dat de huisvestingsubsidie voor de peuterspeelzaal
in Buinerveen eindigt als de mfa
in Borger wordt geopend c.q. in
gebruik kan worden genomen.
Hij ziet er op toe dat de gemeente hierover in gesprek gaat met
het bestuur van de peuterspeelzalen, Welzijngroep Sedna.
In de 2e helft van september 2010
wordt er een voorstel aan het college voorgelegd. Nadat het college een besluit heeft genomen zal
het voor definitieve besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
Op 23 juni hebben Chris Gras
(dorpscoördinator) en Gerrit van
Arragon (opbouwwerker) van
Nieuw-Buinen Oost met onze
werkgroep DOP gesproken over
ontwikkelingen in Buinerveen en
Nieuw-Buinen.
Voordeel van deze samenwerking is het combineren van zaken
en het verhogen van de effectiviteit.
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Vervolg

Feest in Buinerveen

Helaas is bij vorige krant wat
misgegaan bij het plaatsen van
deze tekst. Door mijn enthousiasme met foto’s is tekst in het water
gevallen. Hierbij alsnog laatste
stukje tekst uit dit ingekomen
stuk.
De teams moesten de volgende dingen doen:
Kanovaren over de ijsbaanvijver.
Voor sommigen ging dit niet zomaar. Twee kano’s kiepten om,
en het houden van de juiste koers
bleek ook niet zo gemakkelijk.
Ook de oude waterbak met daarover een houten paal was weer
opgezet. Een team moest bekertjes met water over brengen, terwijl zij door een ander team werden bekogeld met skippyballen.
Volgens mij is er niemand droog
door gekomen.
Bigbag lopen. Ieder team is wel
een keer uit de bag gevallen, terwijl één team gewoon naar de
eindstreep is gedragen.
Het naar de eindstreep komen
door middel van een zogenaamde
funrups. Kijkt U maar eens naar
de foto’s hoe zoiets gaat.
Over en door de hindernisbaan.
Het team dat hier in drie minuten
met het meeste leden overheen
kwam was winnaar.
Het zeskampspel. Dit spel
bestond weer uit zes verschillende kleine spelen, die allen achter
elkaar moesten worden doorlopen. Dit bestond uit skilattenlopen, bierkrattenlopen, appelhappen, een kruiwagenrace met
daarin een wip, aardappellopen
en als laatste weer over de hindernisbaan. Het team met de
kortste tijd over al deze spelletjes
was winnaar van het zeskampspel. Ondanks het feit dat er
maar vier teams meededen aan
deze zeskamp (enkele bekende
teams van vorige jaren kampten

met blessures, vakantie en andere problemen) was het een
prima zeskamp. Het weer was
geweldig, evenals de sfeer.
De uitslag was als volgt:
1. Mixed team
2. Amstelteam
3. Buinerveentjes.nl
4. De Dwergen
Ook voor de zeskamp geldt:
volgend jaar weer!
Als allerlaatste kwam de verloting van de terrasverwarmer

aan de orde. Deze werd gewonnen door op lootje nummer 24
door Laura Schipper. Bij dezen
van harte gefeliciteerd.
De activiteitencommissie wil alle
deelnemers, medewerkers, catering en publiek van harte bedanken voor hun inzet en aanwezigheid tijdens dit weekend.
De foto’s die ik van deze evenementen heb gemaakt zijn te vinden op het internet onder de link
h
t
t
p
:
/
/
janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
(Let op: geen www.)
Jan van Noortwijk
(secretaris activiteitencommissie)

Dorpskrant Buinerveen
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Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Ook aan huis verkoop
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goed begin van de spelweek. Er
was nog niks verkeerd gegaan
(alhoewel iemand wel zijn karbonade miste tijdens het eten).
Vervolgens kwam om 20
uur de groepen 5 t/m 8 weer terug om in het bos Levend Stratego te spelen. Onder het toeziend
oog van onze vrijwilligers die
zich warmden bij een vuurkorf
verliep ook dit spel weer zonder
problemen. Na 5 t/m 8 was om
22 uur 12+ weer aan de beurt.
Uitgerust met een GPS gingen zij
op zoek naar punten in het bos
waar zij vragen mochten beantwoorden. Na een lange tocht
mochten zij zich vervolgens te
goed doen aan een broodje knakworst. Hiermee was de eerste dag
van de spelweek al weer teneinde
gekomen.
Om donderdag morgen gewoon
weer verder te gaan met om 10
uur voor 1 t/m 4 voorbereiden
van hun circus-act en natuurlijk
heel belangrijk, pannenkoeken
eten. Ook dit jaar zijn wij als bestuur weer door onze vrijwilligers weggestuurd uit de keuken
waar er weer vol enthousiasme
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een lading pannenkoeken is gemaakt waar een gezin een week
van kan leven. Groep 5 t/m 8
rende ondertussen de longen uit
hun lijf bij de Survivalrun. Met
ladders door de bossen en over
autobanden, vlotten onder een
steiger door proberen te halen,
terwijl ze zelf erover moesten
en de klimtoren beklimmen, om
vervolgens gewoon naar beneden gaan vallen(je moet natuurlijk wel de snelste zijn).
’s Middags om 14 uur
stonden de kleintjes zich weer
voor te bereiden op de circus
voorstelling. De groepen 5 t/m
8 liepen door het bos gewapend
met een klomp aan stok. Al
slaande probeerden zij bij Maxi
-golf om de bal langs de hindernissen te krijgen. 12+ was nu
aan de beurt op de Survival
baan en ook zij probeerden eerder te zijn dan de rest. Toen
iedereen weer naar huis was
mochten wij alles weer opruimen. De wendbaarheid van ons
bescheiden vierwielertje werd
even getest en terwijl er een
prachtige bocht naar links werd
gemaakt besloot een van de inzittende om naar rechts te gaan.
Dit raden wij u aan om niet te
doen. Vervolgens waren wij
druk aan het opruimen. Maar
om 17 uur moesten wij eerst
even onder het genot van enkele pannenkoeken evalueren.
Onze altijd ‘duidelijk’ aanwezig vrijwilliger kon dit niet
wachten en is met ons bescheiden vierwielertje terug het bos
in ‘gereden’ om de rest van de
attributen op te halen.
Om 18:30 begon vervolgens het
Buinerveense Circus. De ene
act was nog verbluffender dan
de andere. Wat ook mooi was
om te zien was dat onze Michiel, na eerlijk door de kleuters te zijn uitgekozen, taart in

zijn gezicht kreeg. Hij was hierdoor weer helemaal rustig geworden. Want hiervoor heeft hij
nog een groot ongeluk voorkomen. Iemand is met ons bescheiden vierwielertje door het bos
gegaan om een theedoek te brengen naar de kaartloop. Dat deze
theedoek zomaar op de uitlaat
terecht is gekomen is nog steeds
een raadsel. Gelukkig was Michiel (als enige) in de buurt en
zag het gevaar op tijd. Om 20 uur
liepen vervolgens 5 t/m 8 door
het bos voor de Kaartloop. Aan
de hand van een kaart zochten zij
opdrachten op. De uitvoer van
deze opdrachten is vervolgens op
foto vastgelegd. Er zaten enkele
‘hilarische’ foto’s tussen die wij
als jury hebben beoordeeld op
creativiteit. Nadat 5 t/m 8 weer
uit het bos kwam zetten en zich
bogen over een broodje knakworst, begon het bos vol te lopen
met allerlei vreemde figuren. De
12+’ers hebben vervolgens geprobeerd om onopgemerkt langs
deze personen te komen. De
vreemdste figuren waren nog wel
die mannen die besloten om het
bescheiden vierwielertje in de
sloot te verstoppen. Later kregen
wij te horen dat niet lag aan de
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bestuurder maar aan de TomTom. Nadat de 12+’ers langs de
vreemde snuiters waren geslopen
bogen zij zich bij de tent over
een warm kopje soep. Hiermee
was er weer (niet voor enkele
bestuursleden) een einde gekomen aan de tweede dag van de
spelweek.
De derde dag van de spelweek
begon vrijdag om 10 uur met
Schatzoeken voor 1 t/m 4. Hiervoor zijn zij de hele wereld over
gereisd en hebben zij hun paspoorten vol laten stempelen. Terwijl de kleintjes de wereld over
gingen was 5 t/m 8 bezig met
Ballenroulette. De roulette bestond uit blindvolleyball, rokkenvoetbal en spuitwatervoetbal.
Enkele groepen hebben echter in
plaats van spuitwatervoetbal waterpolo moeten doen aangezien
er een zwak punt in de constructie zat. Dit probleem is mede
door een spontane vrijwilliger
snel verholpen.
Zo kon ’s middags ook
12+ de ballenroulette spelen. Alhoewel niet geheel duidelijk is
wat het spel element is bij het
natspuiten van de vrijwilligers.
Of dat deze als antwoord gewoon
spontaan in het water sprongen.
Terwijl 12+ dus goed doorweekt
aan het worden was, reden 5 t/m
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8 tijdens de Wielenparade op
hobbelfietsen, skelters en tweepersoonssteppen over een behendigheidsparcour.
Om 18:30 begon vervolgens voor 1 t/m 4 de PyjamaParty. Ook dit jaar droegen de
kinderen weer prachtige pyjama’s . Toen de party was afgelopen begon “Ik hol van
Buunerveen!” waarbij de kennis van 5 t/m 8 werd getest met
enkele pittige vragen. Het geheel was weer, hoe kan het ook
anders, dik in orde. Onze goede
presentator en zijn assistent
werden ondersteund door een
weergaloos technisch duo. Nadat ook aan “Ik hol van
Buunerveen!” een einde was
gekomen was het tijd voor onze
verhalenverteller. Vol spanning
hingen de kinderen uit groep 7
en 8 aan zijn lippen. Ze waren
totaal afgesloten van de wereld
totdat iemand opeens iets in het
water gooide, juist terwijl hen
werd verteld hoe iemand de
sloot in reed. Ook keken zij
verschrikt om zich heen toen er
een auto met veel lawaai werd
gestart terwijl men in het verhaal juist wegreed. Niemand
van groep 7 en 8 zal nu nog het
licht uit laten ’s avonds en uit
de buurt blijven van mannen

met een ijzeren haak. Terwijl 7
en 8 rond het kampvuur hing
stapte 12+ vol goede moed de
kar in en werden ergens gedropt.
Daarmee was de langste nacht
van de spelweek begonnen. Met
een kampvuur, een film, hamburgers en lange wandeltochten was
het de bedoeling dat de nacht zo
om was. Maar om de een of andere reden wilde het maar geen 8
uur worden. Na lang, lang en
(heel erg) lang wachten was het
dan uiteindelijk 8 uur en stormde
een compleet gesloopte groep
tieners weg van de ijsbaan en
probeerde thuis te komen. Vermoedelijk niet zonder onderweg
af en toe de ogen te moeten sluiten van vermoeidheid. Maar wat
voor de een het einde was van
een spelweek was voor de ander
het begin van een nieuwe dag.
Om 10 uur stonden de
groepen 1 t/m 6 weer bij de ijsbaan om trommels en fietsen te
versieren. Vervolgens lieten zij
nog ballonnen op in de hoop dat
de eigen ballon dit jaar het verst
weg zou komen. Hierna begon de
optocht. Met veel lawaai reed de
kar door Buinerveen gevolgd
door schitterend versierde fietsen
om te stoppen bij het dorpshuis
waar zij zich mochten buigen
over een heerlijk bordje patat. Na
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een stoelendans eindigde de
spelweek ook voor de jongste
groep.
Daarna was het tijd om
op te ruimen wat ook weer snel
ging met de hulp van enthousiaste vrijwilligers.
Terugkijkend op de hele week
vinden wij dat het weer een
groot succes is geweest en hopen dat ook alle deelnemers
deze mening delen en dat zij er
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net zo veel (en als het kan
meer) plezier aan hebben gehad
als ons. Wij willen alle deelnemers bedanken voor een mooie
tijd en ook alle vrijwilligers die
zich weer voor de volle 100%
hebben ingezet, zonder wie wij
het niet hadden kunnen bolwerken.
Foto’s van de spelweek zijn te
bewonderen op onze website:
www.spelweekbuinerveen.nl

De Spelweek commissie
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Hebt U al eens rondgekeken op
onze site? U kunt het vinden ond
e
r
www.vrouwenpleindrenthe.nl.
Dan kijkt U bij Vrouwenorganisaties, waarbij U onze afdeling
Buinerveen aan kunt klikken.
Ook is het leuk om eens rond te
kijken op het blog van de NBvP,
Vrouwen van Nu. Dit is de link:
h
t
t
p
:
/
/
vrouwenvannu.wordpress.com.
In de zomer hebben we gefietst
en wel op de donderdag 17 juni,
15 juli, en 5 augustus.
Op 17 juni fietsten we naar Exloo naar de Hestiahof, waar we
deze prachtige tuin met mooie
plekjes en een prachtige vijver
hebben bekeken.
Sinds kort heeft onze afdeling
een tuinclub. Wij zijn begonnen
met het bezoeken van de tuinen
van onze eigen leden. De start
was 31 mei 2010. Ons eerste bezoek was de tuin van Bep Herman; zij heeft een hele boomgaard. De volgende tuin was van
Thea v.d. Teems met een zitpleintje, een stukje moestuin en
leuke hoekjes. Tot slot naar Roelien Haikens, waar een stuk tuin
opnieuw is aangelegd.
Op 5 juli gingen we naar de tuin
van Ria Trip met een diversiteit
aan bloemen. De volgende tuin
was van Nans v.d. Giessen met
een kas, een moestuin en o.a. een
geweldige klaproos. Bij Alie
Bouwes werden we voorzien van
veel lekkers, waarna we de tuin
met leuke zitjes bewonderden.
Ook was er en koolmeesje die
net uit zijn nest was gevallen. In
deze tuin staat ook een pindakaasboom. Ons volgende bezoek
gaat plaatsvinden op 6 september.

Foto’s van deze activiteiten
zijn te zien op http://
www.vrouwenpleindrenthe.nl
/index.php?id=6657 en http://
www.vrouwenpleindrenthe.nl
/index.php?id=6643
Onze eerste avondbijeenkomst
is op woensdag 22 september.

Jacco Pranger zal dan dia’s
vertonen van Buinerveen (toen
en nu).
Donderdag 7 oktober brengen
we een bezoek aan Essent in
Wijster.
Donderdagavond 20 oktober
vieren we ons 80 jaar bestaan
van de NBvP, Vrouwen van Nu.

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
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE

Gedichtje

De spelweek was dit jaar weer,
Dus ging iedereen weer flink tekeer.
We deden leuke en spannende spellen,
En ondertussen konden we elkaar over de
vakantie vertellen.
De speelotheek is
Soms moest je voorzichtig en soms moest je
gevestigd in
snel,
Jeugd-en jongerencentrum“
Maar dat maakte niet uit want leuk dat was
De Bunermonder”
NOORDERDIEP 526 C
het wel.
9521 BS NIEUW BUINEN
Soms ’s avonds en soms overdag,
En dat allemaal met een grote lach.
Openingstijden even weken:
Woensdagmorgen 9.30-10.30 Soms bleef je droog en soms werd je nat,
Vrijdagavond
18.30-19.30 Je moest niet meedoen als je daar wat tegen
had.
Voor inlichtingen kunt u bellen 0599 650476 tijdens onze En vrijdag gingen de meesten door,
openingstijden of mail uw
Maar dat wist je van te voor.
vragen naar
speelotheek-kiekeboe@lycos.nl. Die nacht zat iedereen te gapen,
Ze konden allemaal wel slapen.
Natuurlijk kunt u ook gewoon
De organisatie heeft deze week heel veel gelangskomen.
daan,
Onze vrijwilligers zullen u
Ze zijn er flink tegenaan gegaan.
graag helpen.
Na de spelweek was iedereen heel moe,
En gingen vast velen naar hun bedje toe.
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag speelgoed kan lenen.

De speel-o-theek is nu nog gevestigd in J.J.C. De
Bunermonder, noorderdiep 526c (naast het voetbalveld) te Nieuw Buinen.
De speel-o-theek is bedoeld voor mensen met kinderen (leeftijd tot ongeveer 8 jaar) of bijvoorbeeld
gast-/grootouders en geeft u
de mogelijkheid om het speelgoed van uw kinderen
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.
De speel-o-theek zal na de vakantie zijn intrek nemen in het MFA gebouw.
Wij hopen de openingstijden te kunnen verruimen,
daarvoor zijn zowel nieuwe vrijwillgers als nieuwe
leden hard nodig.

Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan gerust een
keer een kijkje tijdens de uitleen of neem contact op
met Janny Hofstra, tel.nr. 647746

Laura Schipper
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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
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig

Zondag’s keuken tot 20.30 uur
geopend.
(M.u.v. reserveringen)
tel: 212813

Meraskabouternieuws

Goed nieuws voor “de Meraskabouters” te Buinerveen
Ons is onlangs ter ore gekomen
dat onze peuterspeelzaal de komende jaren open zal blijven!
Vastgesteld is namelijk dat de
peuterspeelzaal ´´De Meraskabouters´´ open zal blijven tot aan
het moment dat de dichtstbijzijnde MFA gereed is. Nu dit voor
´´De Meraskabouters´´ in principe de MFA in Borger is en deze
MFA waarschijnlijk over een
aantal JAREN gereed zal zijn,
zullen onze deuren nog geruime

tijd open blijven!
We hopen dan ook dat we in de
toekomst nog veel kinderen
mogen verwelkomen bij ´´De
Meraskabouters´´!
Nog meer heuglijk nieuws!
Pieter Jongsma uit NieuwBuinen heeft onze peuterspeelzaal in een nieuw jasje gestoken.
Hij heeft de gehele peuterspeelzaal opnieuw geverfd, zodat

onze peuterspeelzaal weer een
nieuwe frisse look heeft gekregen. Hij heeft ook wat hulp gehad van een aantal bestuursleden.
Pieter en bestuursleden, hartelijk bedankt hiervoor!
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Nieuwsflits OBS 75
De vakantie is weer voorbij, op
naar een nieuw schooljaar.
We blikken nog even terug…
Op 8 juli was er de Juffendag!
Op deze dag vierden alle juffen
samen hun verjaardag.
Het was een prachtig feest met
een oud-hollands spelletjescircuit, allerlei lekkers, een springkussen en ’s middags een heuse
talentenshow!
Alle leerlingen waren in de gelegenheid hun kunsten te vertonen.
Er waren optredens van zangers,
dansgroepen maar ook acrobaten.
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Ook de juffen verzorgden een
optreden, Het Vliegerlied!
Rond half drie was dit gedeelte
van de dag ten einde.
Aan het einde van de middag
begon het volgende feest!
Afscheid van de leerlingen van
groep 8!
Dit werd gevierd met alle leerlingen van school en hun ouders.
De juffen hadden leuke opdrachten bedacht, die met veel
plezier en gein werden gedaan!
Babyfoto’s van de juffen raden…een OBS 75 Quiz en ook
kon er een spel gedaan worden
met de Swinxs

(www.swinxs.com) ,
dat is een buitenspeelcomputer
die de juffen als kado hadden
aangeboden aan de leerlingen!
Daarna kon er heerlijk worden
gegeten, er was voor iedereen
een barbecuepakketje met vlees
en de tafels stonden vol met door
ouders meegebrachte salades,
stokbrood, en andere heerlijke
dingen! Kortom, een geweldig
feest!
Rond 19 uur gingen de leerlingen
van groep 8 naar binnen om definitief afscheid te nemen van hun
school…om er daarna door de
juffen letterlijk uitgegooid te
worden!
Dit tot grote hilariteit van de rest
van de school…
Wij wensen hen heel veel plezier
op het voortgezet onderwijs en
kom nog eens langs!
Dit schooljaar staat de bibliobus
op een andere tijd bij onze
school, namelijk op vrijdagochtend van 8.30 tot 9.40.
We gaan met veel plezier dit
nieuwe schooljaar in!
Kijk ook eens op de website van
onze school,
www.obs-75nieuwbuinen.nl
Met vriendelijk groet,
OBS 75

Dorpskrant Buinerveen
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Helpt u mee om MS op de kaart te zetten?
Balkons gezocht!

Het Nationaal MS Fonds zoekt
mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in
november, een spandoek willen
ophangen.
Het Nationaal MS Fonds is een
organisatie voor mensen met
Multiple Sclerose (MS).
MS is een sluipende ziekte en
heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. Een medicijn om MS te
genezen is er helaas nog niet.
Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen met MS leven dagelijks met deze onzekerheid!
Helpt u mee op MS op de kaart
te zetten? Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog.
Uiteraard bent u als collectant
ook meer dan welkom!

Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS
Fonds, 010-591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl of
doe een donatie op giro 5057
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Zoals het vroeger was….

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

Op deze foto uit omstreeks
1919 is de draaibrug te zien
uit 1882. Geheel links staat
Cafe Kroeze, thans het
dorpshuis De Viersprong, in
Buinerveen. De 4 personen
die op de brug staan zijn
v.l.n.r.
Arend Sanders, Jantje Trip,
Roelfien Pomp en
Klaas Waringa.
Van deze omgeving zijn vele
opnames gemaakt.

Op deze oude foto van het Zuiderdiep in Nieuw Buinen staat geheel links de woning op nr. 287 waar 2 gezinnen in woonden.Voor in het huis de fam. Bakker en achterin de fam. Hendriks. De iets achteruitstaande
woning op nr. 291 is de bakkerij van Jop van Beilen. Daar is later een winkel met woonhuis voor gebouwd.
Geheel rechts op nr. 293 woonde fam. Breedveld.

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
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Lefier beloont nette tuinen
In de maand april is Lefier gestart met verschillende tuinacties.
Als wooncorporatie vinden wij
het belangrijk dat de tuinen van
onze huurders er netjes en verzorgd uitzien. Dat is prettig voor
de bewoner zelf, maar ook voor
de buren. Iedereen wil immers
graag wonen in een leefbare, nette en schone buurt. Om onze
huurders extra te motiveren hebben we een aantal acties opgezet.
Actie 1: waardebon van € 50,Iedere maand maken alle huurders van Lefier ZuidoostDrenthe
kans op een waardebon van € 50,
- voor een nette of opgeruimde
tuin. Zes wijkbeheerders dragen
iedere maand vijf tuinen voor en
gezamenlijk kiezen zij de winnende tuin.
Actie 2: 5 tuinplannen worden
beloond met € 500,Bewoners kunnen met hun buren
een tuinplan voor de voortuinen
indienen en met elkaar kans ma-

ken op € 500,-. Voorwaarde is
wel dat het plan ingediend
wordt voor minimaal 5 woningen naast elkaar.

Aanmelden
Huurders van Lefier die kans
willen maken op één van deze
drie prijzen, kunnen contact opnemen met hun wijkbeheerder
via het gratis telefoonnummer
0800 – 9 666 266

Actie 3: de straatprijs
Zien de voortuinen in de straat
er altijd keurig uit of gaat men
met de straat alle voortuinen
opknappen? Dan kunnen bewoners zich aanmelden voor de
straatprijs en kans maken op
een straatbarbecue!

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

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, secretaries 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719.
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Betsy Martens
06-55381657
Kees Broekhof
211722
Marion de Leeuw
211959

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
Wim.Bruil@centric.nl
hilann12@hetnet.nl
jmartens2@home.nl
kees.broekhof@home.nl
marion_de_leeuw@home.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws CBS 5959
Vossenjacht
Op de laatste schooldag 9 juli
werd er, traditiegetrouw, een
vossenjacht gehouden. De kinderen van groep 8, oud-leerlingen
en een ouder waren vos. De andere kinderen gingen in groepjes
de vossen zoeken. Nadat alle
vossen waren gevonden, kregen
de kinderen een ijsje en kon de
vakantie beginnen.

Opknapbeurt kleuterplein

Bord
Er is een bord geplaatst op de
groenstrook voor de school.
Naast de naam van onze school,
en het logo is ook ons internetadres op het bord te vinden.
Niemand zal nu onze school
voorbij kunnen rijden zonder te
weten dat er achter de heg een
mooie school schuilgaat.

In de weken voor de zomervakantie heeft het kleuterplein een
opknapbeurt ondergaan. Het
resultaat is een strak gelegd
plein en hopelijk geen problemen meer met de riolering.

Voor sommige kinderen viel het
niet mee om aan het werk te blijven. Het volgen van het kraantje
was veel interessanter dan het
maken van sommen.
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Van de bestuurstafel
De komkommertijd loopt weer
ten einde. De zomer maakt al
weer plaats voor de herfst en wij
zijn weer bezig met verschillende
zaken.
Op korte termijn zult u
weer bouwactiviteiten rond ons
dorpshuis zien. De fa. VZN zal
het metselwerk aan voor- en zijkant opnieuw voegen en herstellen. Wij vertrouwen erop dat het
geheel een mooie en betere uitstraling geeft dan voorheen. Met
dank aan de gemeente BorgerOdoorn die zich bereid hebben
verklaard het merendeel van de
kosten te subsidiëren.
In de achterzaal zult u bij
uw volgende bezoek nieuwe
stoelen aantreffen. De oude plastic stoelen werden steeds slechter
en moesten worden vervangen.
De nieuwe stoelen zitten niet alleen goed maar lijken ook mooi.
De gesprekken met de gemeente
over Kern & Kader gaan nog
steeds door. Op dit moment is de
peuterspeelzaal het onderwerp
van gesprek. Het overkoepelend
orgaan Sedna heeft plannen die
enigszins afwijken van de toezeggingen die de gemeente heeft
gedaan. Wij hebben de gemeente
herinnerd aan hun toezeggingen
en zijn in afwachting van hun
bevestiging hierover. Maar we
hebben er alle vertrouwen in dat
wethouder Alberts met zijn ambtenaren dit tot een goed einde zal
brengen. Daarnaast hebben we
nogmaals benadrukt en uitgelegd
dat Buinerveen groter is dan de
naamborden aangeven. Tot de
mondenweg in Nieuw-Buinen is
duidelijk georiënteerd op Buinerveen. Ook hier zal de wethouder
zich over beraden.
Tot onze spijt is Betsy
Martens gestopt als bestuurslid.
Erg jammer maar we moeten

haar besluit respecteren. We
bedanken haar voor de getoonde inzet en hulp gedurende haar
zittingsperiode. We zijn weer
op zoek naar kandidaten voor
een bestuurfunctie. Je kan je
hiervoor melden bij een van de
bestuursleden. Wie durft???
Volgend jaar zal een gezamenlijke jaarvergadering
worden gehouden door NOAD,
Plaatselijk Belang en St Dorpshuis. Vermoedelijk in maart

2011. Houdt de berichtgeving in
de gaten. Op deze manier hopen
we meer mensen te trekken die
hun stem willen laten horen en
hun mening willen ventileren
over allerlei zaken die ons hier
bezig houden.
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen,
Hillechinus Plat

Dorpskrant Buinerveen
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Arbeidsvlijt anno 2010
24 augustus werden met een club
van 8 personen de suikerbieten
van André Trip spik en span gemaakt. Misschien anno 2010 van
generlei nieuwswaarde. Maar
wie weet in welk historisch
boekwerkje van Nieuw-Buinen
dit plaatje niet zou misstaan over
pak ‘m beet, 50 jaar. Om dus dit
nieuwtje nu alvast vast te leggen
zodat het in 2060 in een nog te
schrijven historisch boekwerk
past, worden u deze plaatjes niet
onthouden.
Het ‘in de bieten lopen’ gebeurt
echter al vele decennia en misschien heeft menigeen daar nog
herinneringen aan toen ze bij een
boer in het verleden in de bieten

zijn geweest. Doel van dit lopen is de zaadschietende bieten
te verwijderen en waar mogelijk ook nog het onkruid te wieden dat boven de bieten uitsteekt. De zgn. schieters en het
daarvan komende zaad zijn
waardplanten voor ziekten en
bacteriën en kunnen nog jaren
nadien een bietenveld beïnvloeden. Worden deze niet verwijderd, dan blijft dat zaad achter
in de grond en zal het bietenveld steeds verder vervuild
worden met deze schieters met
alle nadelige gevolgen van
dien. Ziet u dus in augustus
groepen mensen in de suikerbieten lopen, dan zijn ze dus
bezig de velden vrij te maken

van deze zaadbieten. Tegenwoordig worden de uitstekende zaadpluimen ook wel mechanisch
verwijderd door een soort maaimachine die de bieten als het ware topt. Voor velden waar vele
zaadschietende bieten staan zeker een optie. Maar in velden
waar het meevalt, is het aloude
bietenlopen dan meer op zijn
plaats. Zeker als er zich een
groepje enthousiaste vrijwilligers
meldt die het boerenleven van
dichtbij mee willen maken.
Met dank aan Hilde, Jante, Jente,
Lammert, Ornella, Rieke en Sybren.
Marjan Poelman

Pagina 26

Het Voorwerp
In het voorwerp–artikeltje van
juni 2010 stond weer een nieuwe
opgaaf.
Aan de doorgaande
breedte van planken voor erfscheiding afgemeten, moet het
‘ding’ toch al gauw zo’n kleine
meter hoog zijn. En als je de afmetingen lang, breed, opbouw en
wiel daar een beetje op afstemt,
dan moet de lezer zich al een aardig beeld kunnen vormen van de
grootte van het apparaat. Het
voorwerp is in elk geval groot
genoeg om de opzetbak te gebruiken voor het onderbrengen
van een forse fraaie bloempot of
voor een plantenbak van enige
omvang. En zo wordt dit attribuut dan ook gebruikt bij de familie Hilbolling te NieuwBuinen. En in de regio staan er
nog talloze van deze
‘bloembakken’, zie de foto’s. De
rapide heeft zelfs octrooirechten !
Maar goed, dan komt toch de
vraag “Wat stelt het voor ?”,
“Waarvoor dient het ?” en
“Waarvoor is het eigenlijk gemaakt ?”. Zoals zo langzamerhand bij onze lezers wel bekend
zal zijn, hebben weer enkele personen geprobeerd het voorwerp
van een correcte naam te voorzien. Geprobeerd! De gokjes
kwamen neer op: onderstel van
een wringer, hulpmiddel bij het
maken van klompen en buigapparaat voor metalen pijpen en
leidingen. Het juiste antwoord
kwam van drie lezers. Van twee
“oude bekenden” (Thea van der
Teems en Ben van Lom) en van
’n nieuwe bewoner in ons verspreidingsgebied: Martien Hoogkamer uit Nieuw-Buinen. Al genietend van een kop koffie kwam
Martien op het idee dat het een
bietenmolen moest zijn; Tussen

Dorpskrant Buinerveen
het vliegwiel (links op de foto)
en de slinger (rechts op de foto)
bevinden zich in de “kuip”een
aantal messen, en zodra je de
machine in beweging zet
(handwerk met de slinger), maken de draaiende messen van
de grote voederbiet allemaal
kleine stukjes, hapklare brokken voor bijvoorbeeld mevrouw Koe. Martien, goed opgemerkt, schouderklop ! En
ook Thea en Ben, goed gevonden !
Voor de francofielen onder ons
zou deze juni–opgaaf eigenlijk
heel gemakkelijk geweest moeten zijn. Immers je hebt er net
geen vergrootglas voor nodig
om te kunnen lezen dat het een
l‘avale tout is. En dat woord
staat voor veelvraat, doordraaier of slokop. Het werkwoord
avaler betekent vrij vertaald
opvreten, verslinden of verzwelgen. Waarmee maar aangegeven dat de l’avale tout heel
wat aan kan. Voor de beeldvorming nog even deze: een
avale de sabres is een degenslikker.

Dank aan de familie Hilbolling
uit Nieuw-Buinen voor het inbrengen van dit apparaat in deze
voorwerp–rubriek.
Voor de
planten die er nu in staan, mag ik
hopen dat slinger, vliegwiel en
messen géén kans krijgen een
vernietigende vreetoperatie uit te
voeren. Dan weer een nieuw
voorwerp. Dit keer een aardig
attribuut, opgedoken door Jan
Haikens in de schuurzolder van
Simon Berends uit NieuwBuinen. We doen er meteen het
zwijgen toe. Bekijk de foto’s,
laat weten wat het voorstelt en
geef dat door aan de hoofdredacteur of aan
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen

Zijaanzicht nieuw voorwerp

Detail foto,
Hieronder vooraanzicht
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SIVO 2010 - Macedoniërs in Nieuw-Buinen-Veen.
Tijd vliegt als je het leuk hebt.
Dat hebben we in de week van 3
t/m 9 augustus gemerkt : De SIVO-gastgezinnen van NieuwBuinen, Buinerveen en Buinen
(Voor het gemak Nieuw-BuinenVeen genoemd.) Het begon dinsdagmorgen al heel vroeg. Om
half 9 werd ik al door een van
onze hostesses opgebeld, met de
mededeling, dat onze groep uit
Macedonië was gearriveerd. De
organisatoren van het SIVOfestival vragen aan de groepen
altijd of ze op de dinsdag tussen
12 en 20 uur willen arriveren. Dit
lukt niet altijd. Ook deze keer
dus niet. Onze hostesses, Valentina Dijkstra en Nienke Moek
waren nog gewoon thuis en dus
konden pas een uur later de gastgezinnen gebeld worden, zodat
ze hun gasten uit Odoorn konden
halen. De een lag nog op bed, de
ander stond met boodschappen in
de winkel. Het had dus nog heel
wat voeten in aarde om alle gezinnen bij elkaar te krijgen.
Langzaamaan druppelden de gezinnen binnen en werden opgevangen met een kop koffie of
thee. Toen was het tijd om de
groep te ontmoeten. Met muziek
en dans kwamen ze het schoolplein op. Wij wisten inmiddels
dat we 3 danseressen zouden
krijgen. Nada, Niki en Vangelina. Maar wie zouden het zijn.
Spannend. Na een voorstelronde,
konden de koffers gehaald worden en namen we ze mee naar
huis.
Ze hadden lang in de bus gezeten
en waren toe aan een douche,
wat eten en even uitrusten.
’s Avonds zijn we met elkaar
naar familie van Buuren in Buinerveen gegaan. Daar kwamen
meer gastgezinnen uit de omtrek.
Gewoon gezellig samen praten

over de gasten en zij ongetwijfeld over ons.
De volgende morgen moesten
wij al vroeg uit de veren. RTVDrenthe kwam namelijk ontbijten bij ons. We hadden inmiddels gemerkt dat onze meiden
erg veel van chocopasta houden. Maar verder waren het
geen ”dikke” eters. Ze haalden
zelfs de kleine stukjes groente
uit de macaroni. Bij een gastgezin presteerden ze het, om
stamppot groente-vrij te krijgen.
’s Middags hebben we ons erfgoed, in de vorm van hunebedden, laten zien. Er zijn heel veel
foto’s gemaakt. De molen van
Gasselternijveen was ook erg
fotogeniek. ‘s Avonds begon
het festival in Odoorn. Onze
groep had deze avond hun galavoorstelling. De gastgezinnen
van de groepen die op moeten
treden hebben een ere-plaats,
zodat ze hun gasten goed kunnen zien. We zijn trouwens nog
wel heel erg geschrokken, toen
een danser uit Frankrijk van het
podium viel. Onbegrijpelijk,

dat dit erbij hoorde. Het was gewoon in scene gezet. Maar hij
maakte een behoorlijke smak.
Daarna elke dag naar Odoorn om
onze groep te zien. En natuurlijk
ook de andere landen. Het weer
heeft meegedragen aan een fijne
week. De buien trokken redelijk
om het festival heen. We hebben
genoten van het samen dingen
beleven, zoals boerengolf, barbecueën, picknicken. Sommigen
voelden zich zo bezwaard voor
wat we voor hen doen. Het was
voor hen niet te begrijpen. Maar
zij hebben ons een onvergetelijke
week bezorgd. Het was zo fijn,
dat onze zoon zelfs in Macedonië
zou willen wonen. En dat terwijl
hij wel 20 keer door Niki in zijn
wang is geknepen. Dat is volgens
mij een landelijke traditie, want
ik heb meer gezinnen over dit
ritueel gehoord. Onze SIVOfamilie is weer wat groter geworden. Net als ons verhalenboek.Dank je wel, Niki, Nada en
Vangelina. We zullen jullie niet
vergeten. De deur staat altijd
voor jullie open.
Els de Roo Nieuw-Buinen
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Deze vakantie periode hebben
wij weinig gedaan en is er eigenlijk niets te melden. Wel zijn we
met de voorbereidingen bezig
voor het Glasblazersfestival (zie
hieronder) Daar werken we als
historische vereniging ook aan
mee en zullen daar ook vertegenwoordigd zijn met een stand. We
laten daar iets zien van de glasindustrie van weleer en ook stukken glas welke daar gemaakt
zijn. In de komende periode zal
er in de media het een en ander
over te lezen zijn.

Glasblazerfestival
10 & 11 september
De voorbereidingen voor het eerste glasblazersfestival in NieuwBuinen zijn in volle gang. De
organisatoren willen van dit feest
een jaarlijks weerkerende manifestatie maken met bezoekers uit
de hele regio. Veel bewoners zetten zich inmiddels in om van dit
glasblazersfestival een groot succes te maken. Met het festival
grijpt de organisatie terug op de
historie. Nieuw-Buinen herbergde ooit de grootste glasindustrie
van het land. Een beeldje van een
glasblazer herinnert sinds 1974
aan de twee glasfabrieken die
tussen 1838 en 1967 grote werkgevers waren.
Programma:
Vrijdag 10 september 2010.
18.30 -20.00 uur: Spectaculaire
show voor kinderen (en ouders) ”
Dolle pret met Bart Juwett”
21.00 -24.00 uur: Optreden
-Die Goldene Stimme
(Henk Kruize)
-Tiroler Blaaskapel
(uit Musselkanaal)

Zaterdag 11 september 2010.
10.30 uur-17.00 uur:
Glas- Kunst –en Cultuurmarkt
plus braderie
De opening hiervan vindt om
10.30 uur plaats door de Commissaris van de Koningin in
Drenthe, dhr. Jacques Tichelaar. De heer Tichelaar zal het
eerste glas blazen, zodat er voor
het eerst sinds vele jaren in
Nieuw-Buinen weer glas geblazen wordt.
De hele dag zijn er verschillende activiteiten, met als rode
draad de glas-, kunst- en cultuurexpositie, met o.a. kunstschilders, glaskunstenaars en
keramiek. Ook is er een tentoonstelling over de glasindustrie van Nieuw-Buinen, met
daarbij de prachtige maquette
van het vroegere Nieuw-Buinen
van Johan Caspers.
Glasblazer Willem Buysse laat
op deze dag zien hoe glas geblazen wordt en door middel
van een workshop kan men
kennis maken met dit bijzondere ambacht.

’s Middag zal er ook een roofvogelshow zijn, met o.a buizerds,
gieren,valken en uilen.
Verder is er een gezellige braderie met tal van kraampjes.
21.00 uur-01.00 uur:
Feestavond met
-Partyband T.O.F.
-John Enter
-D.J. Hendrik Koerts
-Frank Etten.
Het glasblazersfestival vindt
plaats op het terrein naast Bandencentrum Petersen aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen
Tot ziens op het glasblazersfestival 10 en 11 september 2010!
Meer informatie is te lezen op
www.glasblazersfestival.nl
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Sportnieuws
GYMNASTIEKVERENIGING NOAD
Organiseert Gymnastieklessen, Dancinglessen, Aerobicslessen en Volleybaltrainingen.
Voor een nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.
Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noort
Woensdags(gymzaal obs 75)
15.15 – 16.00 uur
peuters en groep 1 & 2
16.00 – 17.00 uur
groep 3 t/m 5
17.00 – 18.00 uur
groep 6 t/m 8
18.00 – 19.00 uur
VO en volwassenen
(tijden en indeling zijn nog onder voorbehoud, rekening houdend met de ontwikkeling)
Dancing onder leiding van Natashja Berendsen
Dinsdags (gymzaal obs 75)
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 volwassenen
Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra
Woensdag
19.00 - 20.00 uur
Jeugd groep 6 t/m VO gymzaal obs 75
20.30 – 21.30 uur
Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen
Contributie:
Dancing
Gymnastiek
Aerobics
Volleybal

6.50 euro per maand
8.00 euro per maand
9.00 euro per maand
9.00 euro per maand

Voor actuele gegevens zie de
website:
http://www.dehoop-advies/
volleybal.nl

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

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.
Theresa ten Have - Marianne Graafland - Marja van der Scheer - Trix van Kooten
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NOAD nieuws
YES!!! Er is weer gymnastiek
bij NOAD.
Zo was de onderlinge stemming
nadat wij (tijdens onze vakantie)
een gesprek hadden gehad met
Willemijn de Noord.
We zijn erg blij erin geslaagd te
zijn, een bevoegde en bekwame
gymjuf aan te kunnen trekken.
Wij zijn enthousiast, Willemijn
heeft er erg veel zin in en we hopen dat jullie, onze inwoners
groot en klein, van ons dorp ook
enthousiast zullen zijn.
Elders op deze pagina stelt zij
zich nog aan jullie voor.
Het is de bedoeling dat we beginnen op woensdag 1 september
a.s.
Dus wil je je lichamelijke kwaliteiten en/of lenigheid ontwikkelen, dan wel op peil houden, kom
dan lekker een uurtje gymmen
(met een vleugje acrobatiek) bij
NOAD. Laat je verrassen…..

De indeling en tijden zijn voorlopig als volgt:
15.15 - 16.00 uur
peuters en groep 1 & 2
16.00 - 17.00 uur
groep 3, 4 en 5
17.00 - 18.00 uur
groep 6, 7 en 8
18.00 - 19.00 uur
groep VO en volwassenen
De contributie voor de gymlessen zijn 8 euro per maand.
De laatste les duurt tot 19.00 uur omdat we toch nog door willen gaan
met het enthousiaste groepje jeugd volleyballers. Zij trainen van
19.00 - 20.00 uur.
Maar ook bij hun is aangegeven dat er nog steeds te weinig zijn die
structureel komen. We hebben voorgesteld dit nog 3 maanden aan te
zien en daarna een beslissing hierover te nemen. Wanneer de groep
niet groeit qua aantal zal het worden stopgezet.

Dag allemaal,
Mijn naam is Willemijn de
Noord, 35 jaar en ik zal kort
iets over mijzelf vertellen en
wat ik gedaan heb.
Sinds begin dit jaar woon ik
samen met mijn vriend en zoon
in Eexterveen. Na een aantal
jaar in het westen gewoond en
gewerkt te hebben wilden we
toch graag weer in Drenthe wonen; heerlijk weer rust en ruimte.
Na mijn middelbare school ben

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.

ik begonnen met een sportopleiding aan het Cios Heerenveen.
Tijdens de studie kwam ik erachter dat ik liever naar de kunstacademie wilde en om sportlessen te
geven had ik Cios niet nodig.
Naast mijn studie aan de academie heb ik dan ook mijn diploma
voor verenigingsleidster Jazzdans gehaald en heb ik bij diverse verenigingen in Drenthe dansen gymnastieklessen gegeven,
aan kinderen van alle leeftijden
en callanaticslessen aan dames.
In 2001 ben ik afgestudeerd als
interieurarchitect aan de kunstacademie in Kampen en heb in
de jaren daarna dit vak uitgeoefend.
Sinds een aantal maanden geef ik
en uurtje Keep-fit lessen aan de
dames in Eexterveen.
Het begint toch wel weer te kriebelen om meer sportlessen te geven. Daarom kijk ik er enorm
naar uit om jullie vol enthousiasme gymnastieklessen te geven.
Graag zie ik jullie vanaf 1 september in de gymzaal.
Willemijn de Noord
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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

Klijndijk

gymnastiekzaal

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

10.30 - 11.30
13.30 - 14.30
19.00 - 20.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
13.15 - 14.15

Valthermond

t Brughuus

woensdag

14.45 - 15.45

0599-212622
0599-235717
0599-235376
0591-513097
0599-238908
0591-532555
0591-514896
0599-661942

2e Exloermond

Hunsowhal

dinsdag

09.30 -10.30

0591-513097

Dorpskrant Buinerveen
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Andes werkt in gebiedsteams
Welzijngroep Andes is met ingang van 2010 gaan werken met
gebiedsteams. De gemeente is
verdeeld in een aantal gebieden.
In ieder gebied is een team van
professionals met elkaar verantwoordelijk voor welzijnsondersteuning en activiteiten.
Door deze werkwijze komt u vaker dezelfde mensen tegen. Omdat ze alleen in dat gebied werken, zijn ze goed op de hoogte
van de ontwikkelingen in het gebied en kunnen daardoor een
welzijnsaanbod op maat bieden.
Vorige week heeft u al kennis
kunnen maken met het gebiedsteam in Borger en omgeving. Deze week stellen we u het gebiedsteam Nieuw-Buinen en omgeving voor..
Voor vragen of andere informatie
kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met Welzijngroep Andes, Schoolstraat 8 in Exloo. Tel.
0591 585554 of via email: info@welzijngroepandes.nl
Gebiedsteam Nieuw-Buinen en
omgeving.
Het gebiedsteam Nieuw-Buinen
en omgeving is actief in NieuwBuinen, Buinerveen en Drouwenermond. Hoewel het gebied
klein lijkt, wordt er veel inzet

gedaan in dit gebied, met name
in Nieuw-Buinen.

en woensdagmiddag van 16.00 –
17.00 uur.

Steunstee en de bereikbaarheid
Het gebiedssteunpunt
De
Steunstee ’t Aailaand te Nieuw
Buinen is er voor alle inwoners
van Nieuw Buinen en omstreken, voor jong en oud. Kortom: De Steunstee is er voor u !!
U kunt er terecht met alle vragen op het gebied van wonen,
werken, weten, welzijn, zorg en
educatie. Wij willen u graag
verder helpen. Loop dus gerust
binnen.
Vanaf 17 mei kunt u dagelijks
terecht op vaste inlooptijden;
Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur

Deze week stellen de medewerkers van het gebiedsteam NieuwBuinen en omgeving zich aan u
voor.
Op de foto van links naar rechts
(staand):
Jenny Rigter
maatschappelijk werker
Dorien Streutker
jongerenwerker
Ilona Benjamins
maatschappelijk werker
Bokko Jan Huitema
samenlevingsopbouw
(Zittend)
Silvana Weterings
steunstee consulente
Titi Kamst
maatschappelijk werker
Lammie Polling
samenlevingsopbouw
Voorlopig is het gebiedsteam
actief vanuit Dienstencentrum ’t
Aailaand. Na de zomervakantie
zal (ook) het gebiedsteam verhuizen naar MFA Noorderbreedte
(exacte datum nog niet bekend).
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
Gewijzigde haltetijden bibliobus
op vrijdag:
Met ingang van 23 augustus
2010 zijn de tijden van de bibliobus op vrijdag in gemeente Borger-Odoorn als volgt gewijzigd:
Buinerveen (OBS 75)
8.30 uur - 9.40 uur
Nieuw-Buinen (CBS 59)
9.45 uur - 10.15
Nieuw adres en openingstijden
per 23 september:
Op 23 september 2010 opent de
Bibliotheek Nieuw-Buinen op
het nieuwe adres MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 127, 9591
BC Nieuw-Buinen, tel (0599)
614510). De nieuwe openingstijden zijn als volgt:
Maandag
Middag 14.30 – 16.30
Avond 18.00 – 20.00
Dinsdag
Middag 14.30 – 16.30
Woensdag
Morgen 8.30 – 11.00
Middag 14.30 -16.30
Donderdag
Morgen 8.30 – 11.00
Middag 14.30 – 16.30
Vrijdag gesloten
Drenthe-cursus in bieb Borger
De bibliotheek in Borger organiseert in samenwerking met het
Huus van de Taol in het komende najaar een basiscursus over de
Drentse taal, geschiedenis en cultuur. De Drenthe-cursus gaat in
op vragen als: wat is het echte
Drents, hoe bescheiden zijn de
Drenten, wat is het verkleinwoord van konijn, hoe zijn de
essen ontstaan, wat is een typisch
Drents gebruik?
In elke les is aandacht voor
Drentse muziek, de literatuur en
ook voor de Drentse spelling. De

Drenthe-cursus duurt acht lessen.
Start: de eerste les is op
woensdagavond 6 oktober
Plaats: Bibliotheek Borger
Kosten: € 50,- (inclusief het
cursusboek)
Opgeven en inlichtingen:
Bibliotheek Borger (0599)
234951 /
info@bibliotheekborger.nl of
bij het Huus van de Taol
(0593) 371010 /
info@huusvandetaol.nl

Blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en praat mee met de
Bibliotheek Borger-Odoorn op
Twitter:
twitter.com/BiebBorgerO

Rondsnuffelen op de site
Als U op de site van de bibliotheek Borger op Rondsnuffelen
klikt, krijgt U een overzicht van
veel gelezen romans of boeken
over Hobby’s en gezondheid,
Geschiedenis of Recreatie en toerisme. U krijgt alle voorkanten
van de boeken te zien en kunt
tevens zien of het boek aanwezig
is. Zo niet, dan kunt U het boek
reserveren.

Dorpskrant Buinerveen
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COLOFON

Schaats/visnieuws

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

Redactie:
Bram van Buuren
brammes@hetnet.nl

211918

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

Visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2010 zijn weer
af te halen bij
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B
Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid:
Gezinskaart
€ 11.50 voor het gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Ook dit jaar hebben we weer
een aantal viswedstrijden georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland,
op de volgende data:
11 sep.

13.00-16.00 uur

Verder gaan we proberen een
nachtwedstrijd op
17 juli te organiseren
van 21.00-24.00 uur.
Dit gaat alleen door als er minimaal 10 personen aan meedoen,
dus geef je vroegtijdig op bij een
van de bestuursleden van de
schaatsvereniging.

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

Spelweek Buinerveen 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Imkerij De Bijenhof

Hofman Notenbar

Kapsalon Stefanie

Loonbedrijf Timmermans

De Homeopaath H. Naaijer

Hoornstra

Maternum

Sita

Wals schilder- en spachtelwerk

Rabobank Borger-Klenckeland

Jan Boeve hekwerkmontage

Vlieghuis Installatietechniek

Scheveco

Wubbe Kamies

Re-Base

Dorpshuis De Viersprong

Landbouw & Loonbedrijf Simon Berends

Rikus Elting

Meubelhuis De Groot

Middeljans Sport en Reclame

Chinees De Nieuwe Ster

Mibuwijnen Mark Middeljans

Kinderopvang Partou

Meijer Transport BV

Studio Inge

KPG Shipping

B&B Buinerstee

Ratering Isolaties

Jeannet Elting Oriflame & Fotografie

N.O.A.D.

Parkcamping De Paardetange

Egbert Egberts Rijwielen

VOF Sloots

Bouwbedrijf Hofstra Hulshof

Alberts Bestratingen

Schipper Transport

Hoefsmederij/Siersmederij Tjerk Mulder

Siepel Antiek
Schipper Kraanbedrijf
IJsvereniging Buinerveen
V.V. Buinerveen
André Trip
Bouwbedrijf Wubbels
Drouwenerzand Slagerij Eggens

