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Inhoud:

The Scoot Angels
Toen ik enige maanden geleden
door Stadskanaal reed met mijn
scootmobiel, kwam ik een bekende tegen, die mij vertelde dat
zij het plan heeft opgevat een
scootmobiel clubje op te richten.
Zij was er achter gekomen dat
veel mensen, jong en oud huiverig waren om met de scootmobiel
te rijden omdat ze met een lege
accu zouden kunnen komen te
staan.
En om samen te oefenen, zouden
ze sneller de scootmobiel pakken
en er heerlijk op uit gaan. Zo
wordt goed gebruik gemaakt van
de scootmobiel. De vraag van
haar was of ik mee wilde doen,
en natuurlijk vond ik het een super idee. Zo kon ik ook andere
mensen helpen. Zelf rijd ik al
ruim 15 jaar een scootmobiel, en
daarmee kom je toch waar je zijn
wil. Helaas zijn nog steeds som-

mige winkels niet toegangelijk
voor een scootmobiel. Nu mijn
man Martin ook gebruik maakt
van de scoot trekken wij er
steeds vaker samen op uit.
Met het clubje wat we nu hebben, komen we 1 keer per
maand samen. We gaan een
tochtje maken met een tussenstop, en onder het genot van
een kopje thee of koffie kunnen
wij elkaar advies en tips geven.
Ook komen er wel sprekers
van verschillende organisaties,
waaronder Veilig Verkeer Nederland, die informatie geven.
Heb je zin om mee te doen,
kom dan naar ´t Aailand, of bel
Johanna Kappers-Holt, de contactpersoon. Tel. 0599/ 614244
Je bent van harte welkom.
Lucia Harteveld
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19 dec
27 jan
6 feb
20 mrt
3 apr
17 apr
15 mei
5/6 jun

Dorpskrant Buinerveen

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES

11 sep
16 okt
6 nov
20 nov
11 dec

Bingo
Vrouwencafé
Bingo
Bingo
Eieren zoeken
Bingo
Bingo
Feestweekend
(onder voorbehoud)
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 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

3 februari 2010
7 april 2010
2 juni 2010
18 augustus 2010
6 oktober 2010
1 december 2010

Verschijning: eind van de betreffende maand

E-mail van het secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

brammes@hetnet.nl
BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
OBS 75 8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Jeugdwerk agenda 2009/2010
Datum
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag

Activiteit
Opgeven voor:
15 jan
2010
voortgezet onderwijs
4 januari
13 feb
2010
carnaval
8 februari
17 mrt
2010
knutselen
8 maart
23 apr
2010
karaoke
19 april
19 mei
2010
knutselen
10 mei
16 jun
2010
eindfeest
7 juni
Carnaval
Knutselmiddag
Groep 1 t/m 8: 14.30 – 16.00
Groep 1 t/m 3: 13.30 – 15.00
Kosten € 1.50.
Groep 4 t/m 8: 15.15 – 16.45
Inclusief drinken en enkele
Kosten € 1.50. Inclusief drinken en iets lekkers
versnaperingen.
Karaoke
Groep 3 t/m 8: 19.00 – 21.00
Eindfeest
Kosten € 1.00.
Groep 1 t/m 8.
Er is mogelijkheid om snoep te kopen.
Tijd, kosten en dat soort dingen zijn nu
nog onbekend.

Opgeven en vragen bij:
Els de Roo……0599-212604 // Anne Egas……0599-332850

Dorpskrant Buinerveen
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Jongerenavond
Ben je na alle feestdagen van 2009 nog niet uit gefeest?
Of vind je de wintermaanden maar saai?
Had je nog geen plannen voor 2010?
Kom dan vrijdag 15 januari in het nieuwe jaar naar de Jongerenavond.
Georganiseerd door jeugdwerk in samenwerking met
Kim van Buuren, Eis-Jan, Jarno en Joey.
Iedereen van het voorgezet onderwijs is welkom op die avond van 19.30
uur tot ongeveer 22.30 uur.
Aangezien jullie dit keer “een uitwedstrijd zullen gaan spelen”, is het verzamelen bij het dorpshuis en gaat iedereen met eigen vervoer.
De kosten zijn 2,50 euro.
Dat is niet veel voor een gezellig avondje weg.
Opgeven voor 4 januari 2010, niet opgegeven betekent
dat je niet mee kan, i.v.m. reserveren.
Kom allen en begin het nieuwe jaar met de juiste beat!
Opgeven kan bij:
Els de Roo
Anne-Marie Egas

0599-212604
0599-332850

Eindelijk was het zover!
De kinderdisco 2009!
Het was zoals altijd weer een groot succes!
De kinderen hebben zelf cd’s meegenomen.
Vooral de muziek van Michael Jackson werd veel gedraaid.
Er was ranja en er waren snoepjes.
En we kregen ook nog bandjes.
Als je de bandjes breekt komt er licht vanaf.
Dus het was lekker swingen!
Jolien Gelijk
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Playbackshow 2009
Op 26 september jl. was het
zover: maar liefst 17 deelnemende artiesten/groepen vulden het toneel deze avond, verdeeld in 3 groepen in verschillende leeftijdscategorieën.
Iedereen zette zijn of haar beste
beentje voor. Soms letterlijk,
want “housen” op een liedje
van Jan Smit is best moeilijk
als je nog maar 5 jaar oud bent.
Er is door iedereen veel aandacht besteed aan kleding en
uiterlijk. Aan iedere deelnemer
werd er een medaille uitgereikt.
En natuurlijk bekers voor de
nummers 1, 2 en 3. De wisselbeker mocht ook niet ontbreken. Hieronder de winnaars:
Groep tot en met 10 jaar
Hein en Jolien - als Rooie Rienus en Pedaalemmer:
“Hoornse Plas”
Meinke en Lianne - met een
nummer van Monique Smit:
“Mijn vriendin”
Robin, Kaylee, Danique en Dynand - als Deff Rhymez en DJ
Kicken: “Slippers”.
Groep 11/12 jarigen
Simone - met een nummer van
Krezip: “Sweet Goodbyes”
Monica - als Michael Jackson:
“Dirty Diana”
Lotte en Melissa - als Aly en
Aj: “Do you believe in magic”
Volwassenen (deze groep kende slechts 1 winnaar, vanwege
beperkte deelname)
Gerard, Harm, Jelte en Albert
met Kiss: “I was made for loving you”
Menso Bos was de presentator
van deze avond. Hij wist iedereen op een leuke manier te introduceren. De rol van de jury

was een pittige deze avond.
Iedereen deed ook zo z’n best.
De jury bestond uit: Ammarens
Trip, Marjan Poelman, Michiel
Blok. De organisatie bedankt
jullie allen voor jullie inzet! En
niet te vergeten: dank aan onze
sponsoren! Ook zonder hen
kunnen wij geen avond als deze
organiseren.
Wij waren ontzettend blij met
zoveel aanmeldingen. Tot volgend jaar en wie weet win jij
dan die wisselbeker! Meer aanmeldingen van volwassen zijn
ook van harte welkom.
De organisatie: Willem,
Greetje, Kasper en Truida

Dorpskrant Buinerveen
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Wat en feest, wat een feest, de Sint is geweest.
Waar kwam toch de sint vandaan? Hij kwam met z’n twee
pieten zo ineens vanaf de Noorderstraat lopend bij het Dorpshuis aan.
Daar stonden mama’s, papa’s
opa’s en oma’s en natuurlijk veel
kinderen de goedheilig man op te
wachten. Want de Sint zou komen, maar vanwege het weer
wisten niemand hoe. Allereerst
ging de Sint in de voorzaal van
het dorpshuis bij de allerkleinsten langs. Na een klein half uurtje hier te hebben vertoeft trok de
Sint en z’n pieten zich even terug
om hiervan bij te komen.
De oudere jeugd (vier plus) waren ondertussen al een beetje opgewarmd door middel van een

Sint-disco en werden van naam
voorzien zodat de Sint geen
vergissing kon maken met wie
hij het over wat moest hebben,
b.v. voetbal, gym, schaatsen,
playback, Buinerveen cott tallent en pyamadisco van de spelweek. Van de in totaal circa 65
kinderen die er in de achterzaal
van het dorpshuis waren hebben allen de aandacht van de
sint en z´n pieten gehad. hij
wist ook precies wie wat had
gedaan en kwam hij er niet hellemaal meer uit dan hielpen
meneer Jans en Kasper hem
wel verder. Om circa kwart
over drie verlieten de Sint en
z´n pieten de zaal en werd er
nog een pietendisco gehouden.

Tegen kwart voor vier kwamen
de eerste ouders hun kroost weer
ophalen en konden we terug kijken op een zeer geslaagde middag.
Namens de gezamelijke sportverenigingen, Sint en z´n pieten willen wij "oes" Grietje van
het Dorpshuis bedanken voor de
gastvrije ontvangst met een voortreffelijke lunch. De sportverenigingen en Grietje willen tevens een ieder bedanken die deze
feestelijke middag mogelijk hebben gemaakt.
Egbert Grelling
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Het Mannenkoor “Veenkaor”
Mannenkoor Veenaor gaat weer
kerstliederen ten gehore brengen
in Buinerveen/Nieuw Buinen tot
de Mondenweg.
Dit om de Kerstsfeer in ons dorp
te verhogen.
Het gaat plaatsvinden op :
Woensdag 23 december 2009.
De route die wij gaan rijden is
als volgt;
Start Noorderstraat wij stoppen
dan ten hoogte van nr. 10.
18.05 uur
Door naar t.h.v. nr. 22
18.25 uur
Terug: Zuiderstraat t.h.v. nr. 14
18.50 uur
Door naar nr. 24
19.10 uur
Door naar Exloerveen 28.
19.30 uur
Terug: stuk Zuiderdiep tot 1e
weg links: Molenlaan
19.50 uur
Noorderdiep op t.h.v. nr. 22
20.15 uur
Door naar kruising Eikenlaan

20.40 uur
Door naar t.h.v. nr. 130
21.00 uur
Over de Mondenweg naar Zuiderdiep, ter hoogte van nr. 233
21.25 uur
Door naar t.h.v. nr. 127
21.45 uur
Door naar t.h.v. nr. 157
22.10 uur
Dorpshuis 22.35 uur

Het spookte weer in het Meras
Op zaterdag 14 november j.l. is
in het Meras weer de zeer bekende spokentocht gehouden.
Daar de activiteitencommissie
momenteel te weinig leden omvat om de tocht alleen te kunnen
organiseren werd deze dit jaar
georganiseerd door de activiteitencommissie en de Schaatsvereniging.
De Schaatsvereniging nam het
werk in het bos voor haar rekening. Zo heeft zij de route uitgezet, zorgde er voor dat alles in
het bos ’s nachts in goede banen
werd geleid en dat de spoken te
weten kwamen dat de laatste
groep deelnemers was gepasseerd.

Aan de kar hangt een melkbus
waarin U een donatie kan doen
voor het Mannenkoor
”Veenkaor”.
Wij hopen dat U met grote getale
zult komen genieten van onze
liederen.
Vanuit het koor wensen wij
iedereen heel
Fijne Kerstdagen en een
Voorspoedig 2010.

De activiteitencommissie deed
het papierwerk, zorgde voor de
catering van de spoken en andere
medewerkers, zorgde voor spokenmantels en maskers (indien
nodig, want veel spoken hebben
inmiddels hun eigen kleding),
stuurde de deelnemers op pad en
organiseerde het feest in het
Dorpshuis.
Uiteraard is een spokentocht onmogelijk zonder spoken. Ongeveer 45 zeer enthousiaste spoken
zaten ‘s nachts in het dorpsbos
van Buinerveen om de deelnemers aan de tocht de stuipen op
het lijf te jagen. Hierin zijn zij
ook dit jaar weer uitstekend geslaagd. Er waren lopende spoken,
en ook vele hindernissen die
moesten worden genomen. Hier-
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bij waren zeer fraaie exemplaren,
zoals een doolhof, een tunnel,
een Horror circus, Witte Wieven,
openslaande deuren, een begraafplaats, een soort kooi waar doorheen gelopen moest worden, en
ga zo maar door. Er klonk getoeter, harde klappen, een kettingzaag en gegil. Dat gegil kwam
trouwens ook van de deelnemers.
Sommige waren namelijk doodsbang.
Bepaalde spoken droegen mantels, anderen witte gewaden,
soms een soort clownspak en natuurlijk enge maskers die wellicht ook wel hun eigen gezichten geweest kunnen zijn. Kijk
maar naar de foto’s.
Hoewel er veel spoken meededen
waren er toch nog wel een paar
plekken in het bos waar te weinig
spoken waren. De organisatie
zou het dan ook erg fijn vinden
als zich voor volgend jaar nog
spoken zouden willen aanmelden. Het is heel leuk om spook te
spelen, vraag dat maar aan iedereen die dat al eerder heeft gedaan.
Ook het weer liet zich van haar
goede kant zien. Ondanks de niet
beste vooruitzichten was het vrijwel tijdens de hele tocht droog
en zeker niet koud.
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Dat de tocht van Buinerveen de
nodige bekendheid geniet blijkt
wel uit het feit dat ook deelnemers uit andere dorpen dan
Buinerveen en Nieuw-Buinen
aanwezig waren. Er was zelfs
een groep deelnemers uit Zeeland.
Daar er ieder jaar zeer veel liefhebbers zijn om met deze tocht
mee te doen had de organisatie
het aantal beperkt. Er werden
slechts 31 groepen van maximaal 6 personen tot de tocht
toegelaten. Hoewel ondanks de
griep een aantal deelnemers
moesten afzeggen was de tocht
toch geheel volgeboekt. Na telling bleken 184 mensen door
het bos gelopen te hebben.
Doordat het aantal groepen en
deelnemers beperkt was en er
10 minuten tussen elke groep
zat was de sfeer voor de spoken
zeer relaxed zodat zij een geweldige avond hadden.
De reacties van de deelnemers
waren tot genoegen van alle
spoken en de organisatie onverdeeld zeer positief en nergens is
bij mijn weten een onvertogen
woord gevallen.
Helaas zijn er enkele jeugdige
figuren geweest die het leuk

vonden om de uitgezette route
wat te veranderen. Erg flauw natuurlijk en vooral ook kinderachtig. Het zou leuk zijn als deze
mensen hun activiteit in positieve
zin zouden willen aanwenden,
bijvoorbeeld door zich voor de
komende tocht als spook op te
geven. Vanzelfsprekend is deze
actie wel opgemerkt en door de
makers van de route ruim op tijd
hersteld.
Ook het feest in de fraai versierde achterzaal van het dorpshuis
was een groot succes. Vanaf negen uur ’s avonds tot twee uur ’s
nachts werd de muziek hier verzorgd door een DJ die ook zo nu
en dan een stukje lasershow liet
zien. Hoewel Uw schrijver om
ongeveer twee uur naar huis ging
was het feest toen nog lang niet
afgelopen. De laatste feestgangers verdwenen om ongeveer
kwart voor vijf in de ochtend.
Op de site
http://
janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
kunt U de foto’s zien die ik tijdens de hele dag heb gemaakt.
Hierbij wil de organisatie allen
die aan de tocht hebben meegewerkt van harte bedanken en
hoopt hen volgend jaar weer te
zien bij de spokentocht 2010.
Jan van Noortwijk
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan
Boekjes
DorpsOmgevingsPlan:
De laatste boekjes waarin ons
hele D(orps)O(mgevings)P(lan)
staan zijn te koop voor 5 euro.
Een leuk kado voor de kerst misschien? Ze zijn te verkrijgen bij
Wim Bruil, Hoofdkade 6, Buinerveen. U kunt ze tevens bestellen via e-mail op het volgende
adres wim.bruil@centric.nl . Ook
willen de leden van de werkgroep de boekjes wel thuis bezorgen.
In het boekje staat hoe het projectverloop heeft plaatsgevonden. Een prachtige foto van de
bewoners die op de avond in november 2007 aanwezig waren in
ons dorpshuis. De methoden die
gevolgd zijn voor het maken van
het DOP: huiskamerdiscussie,
foto-opdracht, veldexcursie, toekomstvisie basisschoolleerlingen.
Er zijn foto’s, gemaakt door de
inwoners opgenomen in dit boekje. Een stuk historie van ons gebied is beschreven. En tot slot
worden de projecten genoemd,
waarmee Plaatselijk Belang en
de werkgroep aan de slag zijn
gegaan.
Het eerste project is de erkenning van onze leefgemeenschap.
Op 19 juni 2009 is bijna de gehele gemeenteraad inclusief burgemeester en wethouders in ons
dorpshuis op bezoek geweest.
Ons DorpsOmgevingsPlan hebben we op deze dag aangeboden
aan B & W. Ook zijn we met
een bus rondgereden in onze
leefgemeenschap. Zo langzamerhand dringt het steeds meer door
dat Ons dorp Buinerveen/NieuwBuinen (tot aan de Mondenweg)
bestaat uit 1400 inwoners in
plaats van de 400 inwoners, die

de gemeente steeds als aantal
gebruikt heeft. Op deze dag is
ons plan door de wethouders
een realistisch en ambitieus
plan genoemd. Op het gemeentehuis is men zeer te spreken
over onze aanpak.
Een ander project is het peilen van de woonbehoefte.
De werkgroep heeft alle uitkomsten van de woonenquête
verwerkt in een prachtig rapport. Dit rapport is in december
aangeboden aan een ambtenaar
van de gemeente.

Binnenkort gaan we met de fa.
Nijhuis om tafel om een totaal
nieuwe invulling te bekijken
voor het nieuwbouwplan.
Uitwerken ommetjes en Uitwerken inrichtings- en beheerplan dorpsbos ’t Meras
Met deze projecten zijn we ook
druk in onderhandeling met de
betrokken partijen.
Uitwerken dorpsentrees
Voor dit project melden we alvast een zeer verrassende actie!

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
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Oprichten jeugdhonk
Het liefst ziet de gemeente dat er
een jeugdhonk aan het dorpshuis
wordt gekoppeld. Als mogelijkheid hiervoor ziet de subwerkgroep een plaats op de zolder van
het dorpshuis. Aangezien dit een
gigantische verbouwing zal betekenen, heeft de groep een tijdelijke oplossing gekozen. In deze
subwerkgroep zitten Maryska
Kremer, Marja van der Scheer,
Ingrid Naber, Jan Darwinkel en
Ina Habing. Er is gesproken met
het bestuur van de schaatsvereniging over het tijdelijk gebruik
maken van de kantine bij de ijsbaan. Zij staan niet afwijzend
tegenover dit plan en we hebben
gesproken over regels en afspraken betreffende allerlei zaken.
Een verbouwing voor opslag van
meubels, enz. zal eerst nog nodig
zijn. Een goed onderbouwd plan
moet nu worden opgesteld en
aangeboden worden aan B&W
en college.
De werkgroep voor ons DOP
bestaat uit: Els de Roo, Jan Haikens, Jan van Noortwijk, Margriet Nascimento, Dennis Middeljans, Wim Bruil en Ina Habing.
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Wat is whoZnext?
WhoZnext is de landelijke
campagne jeugdparticipatie in
de sport. De campagne roept
jongeren op om hun stem te
laten horen waar het gaat om
sport en activiteiten en zorgt
ervoor dat zij op dit gebied
meer te vertellen krijgen. Want
hoe meer jongeren worden betrokken bij de opzet en uitvoering van sportactiviteiten, hoe
beter het sportaanbod zal aansluiten op hun wensen en behoeften.
WhoZnext-teams
Om dat te bereiken worden
overal in het land zogenaamde
whoZnext-teams opgericht. Deze teams bestaan uit enthousiaste jongeren, die samen met een
volwassen coach sportactiviteiten organiseren, een sportpleintje van de grond proberen te
krijgen of bijvoorbeeld de gemeente of hun gymleraar adviseren op sportgebied. Zij laten

zien dat jongeren wel degelijk in
staat zijn om de sport in eigen
hand te nemen en roepen andere
jongeren op om hun voorbeeld te
volgen.
Samen met BokkoJan Huitema
van welzijngroep Andes heeft de
subwerkgroep DorpsOmgevingsPlan Jeugd 12+ een aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 25
jaar uit ons dorp gevraagd om
zitting te nemen in een WhoZnext team. In deze subwerkgroep
zitten Jan Darwinkel, Maryska
Kremer, Marja van der Scheer,
Ingrid Naber en Ina Habing. Op
8 december krijgt de groep jongeren samen met Marjan Darwinkel als volwassen coach een
training van Sport Drenthe hoe je
activiteiten moet organiseren.
De bedoeling is dat er 1 activiteit
voor 1 januari 2010 ontwikkelt
moet worden voor deze doelgroep van 12 tot 25 jaar. Welke
activiteit dit is zal via een flyer
bekend worden gemaakt.
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Van de activiteitencommissie
ook niet plaats gevonden hebben als de Schaatsvereniging
niet zou hebben meegedaan.
Maar het is natuurlijk niet mogelijk om voor activiteiten van
de commissie altijd een beroep
te doen op anderen. Vanzelfsprekend zijn er altijd wel mensen te vinden die bij voorkomende gevallen een handje willen helpen, maar wat vooral
nodig is zijn mensen die mee
willen doen in de organisatie,
dat wil zeggen die lid willen
worden van de commissie en
mee willen denken en organiseren. Wij zoeken naar drie á vier
personen die het team willen
komen versterken. Hierbij doe
ik ook een beroep op onze
jeugd. Jonge mensen hebben
vaak hele goede en frisse ideeën.
Het zou toch geweldig jammer

Ik heb er alle vertrouwen in.
Jan van Noortwijk
(secretaris
activiteitencommissie)

HELP

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

Zoals de meeste mensen waarschijnlijk wel zullen weten is
de commissie in dit jaar in zijn
geheel opgestapt om bepaalde
redenen. Hierover is in een van
de vorige dorpskranten een
stukje geschreven.
Een aantal leden van de oude
commissie hebben samen met
een nieuw lid de draad opnieuw opgepakt.
Daardoor konden de geplande
bingo’s toch doorgaan en kon
in samenwerking met de
Schaatsvereniging ook de spokentocht 2009 plaatsvinden.
De commissie bestaat nu
slechts uit vier leden. Hun namen en telefoonnummers kunt
U voorin deze krant vinden.
Helaas is een commissie van
vier leden te weinig om grote
activiteiten te kunnen organiseren. De spokentocht zou dan

zijn als het feestweekend niet
zou kunnen plaatsvinden omdat
de commissie onderbemenst is.
Ik hoop dan ook dat de woorden
“onder voorbehoud” die achter
de data van het feestweekend
staan kunnen worden weggehaald omdat de commissie weer
genoeg leden heeft.

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

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Dorpskrant Buinerveen
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Heb jij zin om iets leuks te doen in de
kerstvakantie?
Niet de hele dag thuis zitten maar met
je vrienden/vriendinnen plezier maken.
Kom dan op maandag 21 december 2009 naar de sporthal de Koel in Borger!
Doe mee met de laatste activiteit van het Buurt,Onderwijs,
Sport project van Welzijngroep Andes.
Leeftijd 6 t/m 9 jaar:
Wat: Spelletjesochtend: spelen in de Panna kooi,
Springkussen, Klimwand, je laten Schminken en nog meer!
Tijd:10.00 uur tot 12.00 uur
Toegang:Gratis
Leeftijd 10 t/m 18 jaar:
Wat: Workshops zoals; Zumba, Footshi, Flashvolleybal,
Tchoukball, Model in 1 dag en nog meer!
Tijd:13.00 uur tot 17.00 uur
Toegang:Gratis
Wil je weten hoe het programma eruit ziet?
Kijk dan op http://sportbuzzie.hyves.nl/

Denk om passende kleding en
schoenen!
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Nieuwsflits OBS 75
"Wees Welkom, Wees Welkom"
Zo klonk het op donderdag 5 november op het plein van OBS 75.
Het was of we een paar honderd
jaar terug in de tijd kwamen...
Er liepen bedelaars,die smeekten
om een aalmoes...mar ook narren
en het gewone volk... en rijkelui"… Het plein was omgetoverd
tot een heuse middeleeuwse
markt. Er was soep, broodjes,
lekkere taart en de kinderen konden worstjes braden boven een
vuur. Alle groepen hadden een
liedje,dansje of toneelstukje
voorbereid, erg mooi om te
zien!! En heel goed gedaan!!
Ook binnen was er van alles te
zien. De knutselwerkjes van de
kinderen, die door de ouders gekocht konden worden en er
draaide een film, "Floris"!
Het was een prachtige avond en
een interessant project!
Op 28 oktober was er de jaarlijkse fietsenkeuring. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 moesten
de fiets meenemen naar school.
De 3 mannen van Veilig Verkeer
Nederland hadden een lijst bij
zich met alle punten waaraan de
fietsen moesten voldoen. Ook
hadden de heren gereedschap bij
zich voor kleine reparaties....een
prima service!! In totaal zijn er
33 fietsen gekeurd waarvan 20
goedgekeurd en 13 afgekeurd.
Dit is een goedkeuringspercentage van 61 %, wat boven het gemiddelde van onze regio is.
Volgend jaar gaan we in de herkansing voor een nog hoger percentage goedkeuringen!!
Op 3 november zijn de leerlingen
van groep 8 naar het Esdalcollege in Borger geweest voor een
kennismaking met de school.
Ze hebben een aantal lessen ge-

volgd, wiskunde, natuur/
scheikunde, techniek, gym. Aan
het einde kregen ze een dvd en
een pen. Een leuke middag op
misschien wel hun "nieuwe"
school!
Vrijdag 4 december…
Een erg spannende dag...
Zou de Sint onze school bezoeken? Ieder jaar is de aankomst
van de Goedheiligman weer
een grote verrassing…
Alle leerlingen stonden om
8.45 voor de school, gespannen
te wachten… Maar geen Sint...
Wel kwam er in de verte een
groene vrachtauto van Schipper
aan. Dhr. Schipper kwam al
toeterend aanrijden....het zal
toch niet… Ja,hoor...hij had de
Sint "aan boord"!!!!
De Pieten waren heel dapper
achterop de truck geklommen.
Sint was verdwaald tussen Buinen en Borger want zijn
"TamTam" deed ‘t niet zo goed
in Nederland. En ook de Pieten
wisten de weg niet meer...
Gelukkig reed daar toevallig
dhr. Schipper die zo vriendelijk
was om de Sint een lift te geven!
De kinderen van groep 1 en 2
werden als eerste bezocht door

Sint en z’n Pieten.
Toen alle dansjes en versjes waren opgevoerd en de cadeautjes
waren uitgepakt, was het tijd om
naar groep 3 en 4 te gaan. Ook
daar waren leuke optredens!
De groepen 5 t/m 8 vieren hun
eigen feest, met gedichten en
enorme surprises! Prachtig!
Toch werden deze groepen nog
kort even bezocht,voordat de
Sint naar het gymlokaal ging om
de peuters te bezoeken!
Een erg gezellige ochtend, Sinterklaas en Pieten....bedankt!!
Tot volgend jaar!
Nu op naar de kerst....er staat
weer veel te gebeuren...maar
hierover de volgende keer meer!
Het plein en de school worden
weer omgetoverd in kerstsfeer!
Alle helpende ouders weer hartelijk bedankt!!

Fijne kerstdagen...een mooie vakantie...en een goed oud en
nieuw!
Voor allen!
En wees voorzichtig met vuurwerk…
Tot volgend jaar!!
Kerstgroet,

OBS 75!

Dorpskrant Buinerveen
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35-jarig jubileum Kegelclub N.B.O.
Kegelclub N.B.O. ( Nieuw - Buinen & Omstreken ) vierde onlangs haar 35-jarig jubileum en
wel op 14 nov. j.l. bij Kegelcentrum “De Palm” te Ter Apelkanaal. De club heeft haar jubileum
te danken aan het bestuur van de
voormalige Coöperatieve Sproei
& Werktuigen Vereniging
“Nieuw- Buinen & Omstreken “
BA.
Aanleiding hiervoor was dat er
jaarlijks een feest / kegelavond
werd georganiseerd door het bestuur voor het personeel van de
vereniging en de aangesloten leden, te weten de landbouwers en
veeboeren.
Met name het kegelen viel zo
goed in de smaak (het feesten
trouwens ook), dat een aantal
leden voorstelde een echte kegelclub op te richten.
Het voorstel werd door het be-

stuur overgenomen, waarna het
voortvarend te werk ging en de
oprichting plaatsvond op 14
november 1974.
De locatie werd Café Snieders
in Emmercompascuum, waar
om de veertien dagen enthousiast werd gekegeld op houten
banen.
Toen de uitbater ermee stopte,
verhuisde de club in het seizoen
1984 / 1985 naar het Kegelcentrum “De Palm“ te Ter Apelkanaal, ook met houten banen.
Inmiddels beschikt dit kegelhuis over twee kunstofbanen,
daar alle wedstrijden voor de
beide bonden gespeeld worden
op kunstofbanen.
Sinds 2002 is de thuishaven
van de club Eetcafe Kegelcentrum Alinghoek te
Drouwen.
Verder is de club lid van de

N.N.K.B. (Noord Nederlandse
Kegel Bond), opgericht op 2 september 1892.
De club speelt in competitieverband, voor de N.N.K.B., voor de
K.N.K.B. (Koninklijke Nederlandse Kegel Bond) die afgelopen jaar haar 100-jarig jubileum
vierde. Ook kom je N.B.O. tegen
op allerlei toernooien, zowel in
het noorden als landelijk.
Rest nog te melden dat N.B.O.
op dit moment 17 trouwe leden
telt en dat het 1e vijftal van de
club uitkomt in de Klasse A.
R.J. Middel (secr.)
Zuiderstraat 1a,
9524 PG Buinerveen.
Tel. 0599 - 617219

Bovenste rij v.l.n.r. L.P. Meijer, O.A. Slim, P. Nanninga, J.J. Tanja, G. Broekman,
J.B. Eikens, J. Wubs, L. Veenhuizen, J. Feunekes en K. Kortwijk.
Onderste rij v.l.n.r. H. Arling, Th. Huisman, R.J. Middel, G. Mulder,
A. Kremer, J. Wessels en F. Eggens.
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Meraskabouternieuws
Het schooljaar 2009/2010 is al
weer half op weg. Zo vier je samen met de peuters en hun ouders de laatste schooldag en
daarna met de dorpsbewoners het
20 jarig jubileum van de peuterspeelzaal “de Meraskabouters”.
Dit was een leuke en gezellige
middag voor iedereen.
Vanaf dag 1 na de zomervakantie
zijn we lekker bezig met de peuters; zo hebben we het project
Brandweer gedaan incl. een
brandoefening.
Verder wordt er natuurlijk veel
gespeeld zowel binnen als buiten, lezen we allerlei boekjes van
de plaatselijke bibliotheek; doen
we bewegen op muziek en ma-

ken we leuke knutselwerkjes
die passen bij het onderwerp
waar we mee bezig zijn.
De peuters en hun ouders deden
ook mee aan het boek van de
projectcollectie; Dikkie Dik
waar ben je. Samen met de peuter kon men het bijbehorende
speelwerkboekje doen.
Dit om o.a. het interactieve
voorlezen te stimuleren.
Na de supergezellige en creatieve doe-ochtend waar de prachtigste lampionnen werden gemaakt zijn we nu volop in de
sfeer van het Sinterklaasfeest
en Kerst.
Momenteel draaien we met 22
peuters verdeeld over 2 groepen

dus dat is een mooie bezetting.
U heeft er waarschijnlijk al iets
over gehoord en of gelezen maar
er dreigt sluiting voor onze peuterspeelzaal, zodra het MFA gebouw te Nw-Buinen gereed is.
Vanuit Sedna en SPBO zijn de
ouders en de oudercommissie
onlangs geïnformeerd tijdens een
bijeenkomst. De oudercommissie
is nu druk bezig om dit besluit te
keren en we houden u op de
hoogte.
Ook voor:

Kerstactie
Ook dit jaar zullen wij weer een
kerstactie houden voor de peuterspeelzaal, maar dit jaar is het iets
anders dan de voorgaande jaren.
Wij gaan nu een vleesactie houden en dit in samenwerking met
Slagerij Eggens in Borger, deze
heeft de Versplein in Borger
overgenomen per 02 december
2009. We gaan de volgende artikelen aanbieden: rollade, 3 droge
worsten, eisbein, rookworst, hunebedjes en 4 gehaktballen. Ons
lijkt het een mooie actie en wij
hopen dat jullie als bewoners ons
weer zullen steunen.
Alvast prettige kerstdagen en een
heel gezond en gelukkig 2010.
De oudercommissie van
“De Meraskabouters”

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk

Dorpskrant Buinerveen
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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
Ook aan huis verkoop

Internetsite

Buinerveen /
Nieuw Buinen
Over clubs, verenigingen
en actueel nieuws.
Via de site is ook de
Dorpskrant digitaal te bekijken.
Foto’s gemaakt bij diverse
evenementen zijn hier te
downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling
Website dorpskrant:
Www.dorpskrantbuinerveen.nl

Pagina 16

Dorpskrant Buinerveen

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.

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Tal van activiteiten hebben
weer plaats gevonden in onze
afdeling.
Op woensdag 14 oktober heeft
het eendagsbestuur de avondbijeenkomst georganiseerd.
Om beurten nemen dames hierin plaats en deze keer bestond
het bestuur uit Lien Verstoep,
Luiktje van Rhee, Bea Boonstra, Margret Hoving en Ina
Habing. Samen zijn we aan het
klompjesgolfen geweest in de
achterzaal van ons dorpshuis.
10 bakken op de vloer en met
een stok waaraan een klompje
zit, proberen het balletje in het
gaatje te krijgen. De bedoeling
was om het accent op ontmoeten en gezelligheid te leggen en
dat is prima gelukt. Met veel
plezier hebben de dames de
avond beleeft.
Op donderdag 15 oktober zijn
een aantal dames naar de jaarlijkse dag van de Agrarische
commissie van Drenthe geweest. Meer dan 1000 vrouwen
verspreid over 5 dagen hebben
deelgenomen aan deze activiteit. Het programma bestond
uit het bezichtigen van een
melkgeitenhouderij in Staphorst en in de bus werd informatie gegeven over Staphorst,
R ouveen en om gevi ng.
‘sMiddags is een bezoek aan
museumboerderij Karstenhoeve en Timmerman bestratingen
in Ruinerwold gebracht.
Op donderdag 29 oktober zijn
veel leden op bezoek geweest
naar de lavendelboerderij Ruitenborgh in Nieuwediep. Na
wat consternatie kwam toch
iedereen daar aan. Men heeft

uitleg gegeven over het verwerken van lavendel in zeep. De
lavendel wordt uit Frankrijk
geïmporteerd. Tevens hebben
we thee gedronken en heerlijke
scones gegeten.
Op donderdag 5 november gingen we met een kleiner clubje
naar de Waterleiding Maatschappij Drenthe in Annen.
Hier staat een drinkwaterproductiestation, wat een kwart
van het Drentse drinkwater levert. Bij de bouw van dit station zijn unieke en verstrekkende
milieumaatregelen gehanteerd
en energiebesparende voorzieningen getroffen. Duurzaam
bouwen, duurzame energie en
natuurontwikkeling staan centraal.
Op woensdagavond 18 november kwam mevrouw Bartol uit
Roden op bezoek. Ze was niet
alleen, want ze had haar sledehond Larissa meegenomen.
Heel enthousiast vertelde ze
van haar reizen met haar honden (Samojeed) naar Lapland.
Ze is Nederlands kampioen met
sledetochtrijden. Er lopen 8
honden voor haar kar, waarmee
elke dag getraind moet worden.
Op 19 november is een grote
groep dames ‘smorgens naar
het Swieneparredies in NieuwScheemda geweest. ‘s Middags

werd een bezoek gebracht aan de
galerie van Maya Wildevuur in
Midwolda.
Agenda voor de komende activiteiten:
Donderdag 10 december :
Maken van een kerstkrans
Woensdag 16 december :
Kerstavond; we gaan gourmetten
met elkaar
Woensdag 20 januari :
Jaarvergadering
Woensdag 17 februari :
Martin Snapper vertelt over de
ziekte van Lyme
Onze jaarlijkse reis is gepland op
dinsdag 11 mei 2010.
Deze verrassingsreis zal in de
omgeving plaats vinden.
We vertrekken om 9 uur en komen terug rond de klok van 21
uur.
Als er belangstellenden zijn voor
een cursus BRIDGEN of voor
een TUINCLUB kan men zich
bij de secretaresse aanmelden
(Angelien Bijkerk).
Onze afdeling heeft meer dan 50
leden, echter nieuwe leden zijn
van harte welkom!
Iemand kan ook alleen aan een
middag museumbezoek deelnemen.
Zij dient echter wel lid van de
afdeling te worden.

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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Burgemeester
bezoekt School 59
Op donderdag 12 november bezocht burgemeester Out
School 59.
Hij kwam deze
dag in een elektrische auto. Burgemeester Out legde de kinderen
van de bovenbouw uit waarom
een elektrische auto beter voor
het milieu is. Hij stond met de
leerlingen stil bij respect: voor
elkaar, voor de natuur, voor het
milieu en voor de samenleving.
In groep 6/7/8 mochten de kinderen vragen stellen aan de burgemeester. Ze wilden graag weten
hoe je burgemeester wordt en
wat een burgemeester allemaal te
doen heeft.
Hoe het voelt om burgemeester
te zijn konden de kinderen zelf
ervaren, want ze mochten de
ambtsketen van de burgemeester
even om hun nek hangen.
Burgemeester Out nam daarna
ook nog een kijkje in de groepen
3/4/5 en 1/2.

Dorpskrant Buinerveen

Nieuws CBS 5959

Website School 59 de lucht in
Op donderdagmiddag 10 december is de vernieuwde site
van School 59 officieel de lucht
in gegaan.
Ouders, kinderen en team hadden zich voor deze gelegenheid
verzameld in het lokaal van
groep 6/7/8. Op het digitale
schoolbord werd, geheel in stijl,
de site voor het eerst getoond
aan het publiek.
Om de feestvreugde
compleet te maken
werd het geheel opgeluisterd met knallende kurken van roze kinderchampagne.
De afgelopen maanden hebben de teamleden van School 59
hard gewerkt aan het

bouwen van de nieuwe site. Zowel het ontwerp als het beheer
van de site is in handen van de
teamleden. Dit heeft als grote
voordeel dat de site snel aangepast kan worden en zo up to date
blijft.
Om “het in de lucht gaan” nog
wat kracht bij te zetten lieten de
kinderen rode, blauwe en gele
ballonnen op (in de kleuren van
de site). En nu maar hopen dat de
mogelijk vinders de kaartjes terug sturen naar school. Voor het
kind wiens ballon de verste reis
heeft afgelegd is er een leuke
prijs ter beschikking gesteld.
Als u een kijkje wilt nemen op
onze frisse, informatieve site
kunt u terecht op
www.school59.nl.

Dorpskrant Buinerveen

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
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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
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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 bij hotel Dik aan het Dwarsdiep is te zien dat de mensen, als er een fotograaf aanwezig is, nog even naar buiten komen om te poseren.

Dit is een foto van het sportpark voor in Nieuw Buinen aan het Noorderdiep. Op deze plek stond vroeger de glasfabriek van Bakker In 1937 is de fabriek gesloten en daarna gesloopt.

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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Hierbij 2 foto´s, gemaakt tijdens
de Sinterklaasviering van
gezamelijke sportverenigingen

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
Blijf in beweging!
Bewegen: gezond en gezellig
Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 9 groepen, in verschillende plaatsen in de gemeente mensen van 55+ de mogelijkheid
d.m.v. lichamelijke oefeningen in
goede conditie te blijven en te komen. Hierbij wordt veel aandacht
besteedt aan spierversterkende oefeningen o.a. Pilates.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en ‘s avonds. U kunt geheel vrijblijvend een aantal lessen
meemaken.
Lesmogelijkheden:
Buinen gymzaal de Woerd
Molenstraat 2b
woensdag van 10.00-11.00 uur
Nieuw Buinen
Sporthal de Splitting
Noorderdiep 123a
maandag van 10.30-11.30 uur
dinsdag van 13.30-14.30 uur.
Borger
spelzaal de Koel-Molenstraat 5:
dinsdag van 19.00-20.00 uur
woensdag van 10.30-11.30 uur
donderdag van 14.00-15.00 uur
Klijndijk
gymzaal Klijndijk Visserstraat 56
woensdag van 13.15-14.15 uur
Valthermond
‘t Brughuus , Vrijheidslaan 11
woensdag van 14.45-15.45 uur
2e Exloermond
Sporthal Hunsowhal, Zuiderdiep
33, dinsdag van 09.30-10.30 uur
De lessen zijn begonnen in
september, u kunt zich altijd tussentijds aanmelden.
Nog geen 55+ en wel belangstelling? Informeer naar de mogelijkheden.
Kosten per lesuur € 2,10,
bij aanmelding de eerste
twee lessen gratis.
Informatie
Gerard van Swambagt
Nieuw Buinen – 0599-235717
Henk Hummel
Borger – 0599-235377
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GALM-vereniging Borger-Odoorn
Wij zetten ons in voor een sportieve beweging
GALM vereniging Borger - Odoorn
secretariaat:
H. Hummel
Hunzedal 31
9531 GB Borger
0599 -253377
www.galm-borger-odoorn.nl

penningmeester
J.C. de Boer
Bronnegerstraat 9
9531 TG Borger
0599-235376
bank:3480.53.843
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Wij hebben dit voorjaar een opname gemaakt van een aantal
oud medewerkers van de glasfabrieken. Jans Polling heeft daar
de boel aan elkaar gepraat en Eildert Flink heeft de opnames gemaakt. Onlangs heeft een delegatie van het bestuur de DVD
bekeken. Het zijn prachtige opnames geworden en bij het terug
zien merk je pas hoe waardevol
deze vastlegging is geweest. De
verhalen en anekdotes, de werkwijze van “aangever tot inpakker”, de sociale omstandigheden
van toen en het zingen in de fabriek dat op grote afstand hoorbaar was. De kwaliteit van de
producten en de verscheping
daarvan, de aanvoer van de turf,
alles ging per schip. De grote
invloed van de fabrieken op de
omgeving, de cafés en de jenever. Maar ook de nu nog zichtbare emotie vanwege de sluiting,
met daarbij vooral het gevoel dat
onzuivere argumenten daaraan
ten grondslag lagen. Kortom een
prima vastlegging van het verleden, die op termijn alleen aan
waarde toeneemt. Binnenkort is
de DVD beschikbaar.
In 2010 komt een aangepaste
zwerfsteen/turfschip met daarbij
een duidelijk zichtbare inbreng
uit het veengebied. Het december
nummer, wat er weer aan zit te
komen, belooft weer veel informatie uit het verleden. De leden
krijgen het in de bus.
Voor inwoners uit ons dorp die
dit bijzonder mooi blad willen
ontvangen: Zij kunnen lid worden. Het verschijnt 4x per jaar en
tevens ondersteund U ons met
het werk om de historie van onze
dorpen vast te leggen. Reind
Middel aan de zuiderstraat 1a wil

jullie graag nader informeren.
Zijn telefoon nummer is 0599 617219.
Verder zijn we op zoek naar
een kleine huisvestingsmogelijkheid voor opslag. We krijgen veel oude materialen aangeboden. Dit varieert van gereedschappen tot en met soms
zeer oude notulenboeken. Dat
is zondermeer geweldig en we
zijn er erg blij mee, maar een
kleine ruimte zou heel welkom
zijn. Op dit moment worden
enige mogelijkheden onder-

zocht.
De voorjaarsbijeenkomsten worden in de tweede helft van maart
gehouden. Het beloofd een bijzondere bijeenkomst te worden.
Er is contact met een deskundig
historicus die een inleiding gaat
houden over het ontstaan van de
veenkoloniën en de ontginning
ervan. Dit alles wordt ondersteund met dia’s. In de volgende
dorpskrant komt hierover meer
informatie.
Jan Haikens

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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Het Voorwerp
Door heel wat lezers is gereageerd op de voorwerpvraag in De
Dorpskrant van oktober 2009.
Daarbij waren er ook die zich
lovend uitlieten over de schoonheid van de foto. En het mag gezegd worden, Geert Hilbolling
heeft van het simpele dingetje
een artistiek hoogstandje weten
neer te zetten.
De reacties waren eigenlijk allemaal correct, of er werd een beschrijving gegeven van een alternatieve toepassing. Het is een
onderzetter voor het schikken en
binden van bloemen. De bijna 3
centimeter hoge pinnen / spijkers
helpen de stengels en takjes vast
te houden, waardoor er als het
ware een bloemtuil ontstaat. Gelet op de lengte van deze spijkers
kan er een ruiker worden samengesteld van ongeveer 15 centimeter hoog. Bij langere stengels
vallen de verankerde bloemen
heel gemakkelijk naar buiten,
dan is de onderlinge verbondenheid weg en daarmee ziet het geheel er minder mooi uit. Bij het
schikken en binden gaat het juist
om het kunstig ordenen van de
bloemen om daarmee een fraai
effect te bereiken.
Het getoonde voorwerp staat normaal gesproken in een klein en
laag vaasje. Het is dan mogelijk
om de bloemstengels ook in het
water te zetten. De bloemruiker
komt het mooist tot zijn recht als
het vaasje niet te zien is.
Het voorwerp kun je uiteraard
ook voor andere zaken aanwenden, tal van lezers gaven aan dat
je er een forse kaars op kunt
vastpinnen. Een niet meer piepjonge mevrouw uit NieuwBuinen vond het een heel handig

broer sturen en zaterdag mijn
korter gemaakte jurk ophalen. Zo
maar 3 briefjes.

ding om boodschappenbriefjes
en herinneringsnotities tussen
de zetten; Dan heb je keurig bij
elkaar al die dingen die je nog
moet doen: dinsdagmiddag naar
de huisarts, donderdag een verjaardagkaart naar mijn jongere

Voor de nieuwe opgave heeft
Willem Wanders gezorgd. Best
kans dat ik met deze vermelding
al een beetje richting heb prijsgegeven. Maar toch, laat ons weten
wat het voorwerp is en wat er
mee werd gedaan.
Martin Snapper
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Beste Veenschutters,
Velen van ons hebben de “bui” al
zien hangen, en dan heb ik het
niet over het herfstweer. S.V. de
Veenschutters heeft na 12.5 jaar
geen bestaansrecht meer.
De animo liep de laatste tijd alleen maar verder terug, het ligt
niet aan de verenging, niet aan de
accommodatie, ik weet ook niet
waar ik de schuldige wel moet
zoeken, anders zou ik er zelf verandering in aanbrengen, maar het
zit blijkbaar in de lucht. De verenigingen waar ik ook regelmatig
kom als gastschutter, en die het
ledenaantal ook zien teruglopen
hebben niet: 4 automatische banen, prachtige ruime schietgelegenheid, een K.N.S.A gediplomeerd instructeur, een verlichting die per baan te regelen is, en
ga zo maar door. Maar als bij een

uitwisseling het bestuur tegen
elkaar moet aantreden, dan
word het tijd om te stoppen.
Met pijn in het hart moet ik mededelen, dat we, en dan bedoel
ik iedereen die de vereniging
een warm hart toedraagt, en in
het bijzonder Kasper, niet kunnen doorgaan met een gemiddelde bezetting van 6 tot 8 personen per schietavond… en dan
is deze beslissing de meest voor
de hand liggende.
Bedankt voor 12.5 jaar
vertrouwen.
Wubbe Kamies.
Voor informatie kunt u terecht
op telefoon nummer
(0599)-212331 en/of 212726.
Namens het bestuur,
Wubbe Kamies
Kasper Peper.
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NOAD & Volleybalnieuws
Voor dames van 15 tot 75 jaar

Wie houdt er van bewegen op muziek?
Elke dinsdagavond van 19 tot 20 uur is er
een gevariëerd programma voor alle spieren,
inclusief de lachspieren.
Danspassen maken op muziek,
balspelen, badminton, gymoefeningen, alles komt aan bod.
Je conditie gaat met sprongen vooruit!
Na afloop voel je jonger en energieker!
Wie wil dit nu niet???
Ons klein clubje wil graag versterking.
Kom op dinsdag naar de gymzaal van OBS 75
en doe gezellig met ons mee.
Trix van Kooten en Ina Habing

Oproep:
Om de volleybal trainingen op
woensdagavond meer continuiteit te geven, zijn wij op zoek
naar heren die 1 keer in de week
willen volleyballen.
Op te geven bij bestuursleden,
zie onderaan deze pagina.

Gymles
Wij zijn als bestuur nog steeds op zoek naar een nieuwe gymleerkracht. Helaas hebben we tot nu toe nog niemand kunnen vinden.
Vandaar ook nogmaals deze oproep:
Mocht u iemand kennen, die bevoegd is en het leuk vindt om bij
NOAD gymles te geven,
neem dan zo snel mogelijk contact op met
Theresa ten Have (tel. 0599-212175).

LESTIJDEN
Dinsdag:
Kidsdance
16.00 – 17.00 uur
Fundance
17.00 – 18.00 uur
Streetdance
18.00 – 19.00 uur
Aerobics
19.00 – 20.00 uur
Alles onder leiding van Natasje Berendsen

Contributie
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
V.O
groep dames

Vanaf woensdag 2 september :
Volleybal 20.30 – 21.30 uur
Heren
(in sporthal de Woerd in Buinen)
Leden en toekomstige leden graag aanmelden bij een van de bestuursleden:
Voorzitter: Theresa ten Have:
0599-212175
Secretaris Anja Uchtman:
0599-212420
Penningmeester Marja van de Scheer:
0599-212470
Algemeen lid Trix van Kooten:
0599-212743

(inclusief bondscontributie);
gymleden tot 20 jaar
€ 6,50 per maand
gymleden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
volleyballeden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
(Zoals u ziet is de contributie
verhoogd, dit is besloten op de
jaarvergadering)
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Regionale volleybalcompetitie 2009 / 2010
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

5-10-2009

Tyfoon BAM - NOAD

2–1

18 – 25

25 – 23

14 – 12

19-10-2009

NOAD - Seta (H)

3–0

25 – 20

25 – 23

20 – 17

2-11-2009

Tonegido (H) - NOAD

1–2

14 – 25

25 – 22

19 – 25

23-11-2009

NOAD - Hofstra-Hulshof

1–2

25 – 9

22 – 25

19 – 20

30-11-2009

Team v/d Laan - NOAD

1–2

25 – 10

20 – 25

15 – 25

Stand t/m 30/11/2009
Team
Team v/d Laan

Gespeeld
7

Voor
17

Tegen
4

Tyfoon BAM

7

13

8

NOAD

7

12

9

Tonegido (H)

7

11

10

Hofstra-Hulshof

6

10

8

VCA (H)

6

8

10

Tyfoon 2

7

7

14

Seta (H)

7

3

18

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

Volleybal voor de jeugd
NOAD heeft Jaap Zijlstra(trainer
van de heren volleyballers) bereid gevonden ook de jeugd vanaf 9 jaar (jongens en meisjes)
volleybaltraining te willen geven,
mits er voldoende belangstelling voor is natuurlijk.
Dit graag zo spoedig mogelijk
kenbaar maken bij
Marja van der Scheer
Tel.nr.: 0599-212470
(bij voorkeur na 18.00 uur)
of per e-mail:
mvanderscheer@online.nl
Dag en tijd worden nader bekend
gemaakt.
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Schaats/visnieuws
De Smelt in Assen
Het komende seizoen kunnen
onze leden, op de volgende datums en tijden ,vrij schaatsen op
de baan in de Smelt te Assen.
De data voor het komende seizoen zijn:
Maandag 28 december 2009
17.00 tot19.30 uur
vrij schaatsen voor leden
Zaterdag 21 februari 2010
17.00 tot 19.00 uur
vrij schaatsen voor leden
Schaatsers moeten op verzoek de
lidmaatschapskaart tonen
Schaatsers zijn verplicht handschoenen en een muts te dragen
het gewest Drenthe zorgt voor
baanwachten en ehbo.
Het bestuur Schaatsvereniging
Buinerveen e.o.

Visvergunning om te mogen
vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2009 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
Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is. In
Buinerveen staat de bibliobus op
vrijdagmorgen van 8.55 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.
OPENINGSTIJDEN
DECEMBER
De Drentse bibliotheken gaan
eind december over op een
nieuw computersysteem. Daarom
zijn de bibliotheken gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaarsdag
(25 december t/m 1 januari).
Maar we laten u niet in de kou
staan!
Om tussen Kerst en Nieuwjaar
toch (extra veel) te kunnen blijven lezen, kijken en luisteren,
krijgt u 10 extra leenstrippen.
Van 30 november tot en
met 24 december mag u extra
boeken en tijdschriften lenen
voor de dubbele uitleentermijn (6
weken).
Van 21 december tot en
met 24 december mag u extra
cd’s en dvd’s lenen voor de dubbele uitleentermijn (2 weken).
De websites blijven wel bereikbaar, maar verlengen van de uitleentermijn, aanvragen en zoeken
in de catalogus is niet mogelijk
tussen 24 december 17.00 uur en
2 januari 8.00 uur.
Makkelijk Lezen Plein
in Nieuw-Buinen
Kinderen uit de omgeving van
Nieuw-Buinen die problemen
hebben met lezen, kunnen nu terecht op het Makkelijk Lezen
Plein in de bibliotheek.
Een Makkelijk Lezen Plein

(MLP) is een speciale voorziening voor kinderen met een
leesprobleem. Op een Makkelijk Lezen Plein staan de boeken frontaal gepresenteerd, dus
met de voorkant naar voren.
Hierdoor krijgen de kinderen
gemakkelijker toegang tot de
materialen van de bibliotheek.
De boeken die er staan zien er
aantrekkelijk uit en zijn op een
lager technisch leesniveau geschreven, zodat de kinderen
lezen weer leuk gaan vinden.
Daarnaast zijn er luisterboeken
(daisy-rom's) en biedt het Makkelijk Lezen Plein informatie
aan voor spreekbeurten en
werkstukken. Dit kunnen boeken zijn, maar waarmee het lezen omzeild wordt, zoals dvd's.
De ouders vinden op een MLP
informatie over hulpmiddelen
voor dyslectische kinderen. Zie
ook de website
www.makkelijklezenplein.nl

ABONNEMENTEN
Tarieven 2009
0 t/m 18 jaar
(0 - 400 items per jaar) gratis
19 jaar en ouder:
Basis-abonnement
(0 - 125 items per jaar)
€ 39,00
Groot-abonnement
(0 - 400 items per jaar)
€ 51,00
Maand-abonnement
(t/m 20 items, 1 maand geldig)
€ 8,50

Duplicaat
€ 5,00
Met 'items' worden te lenen materialen bedoeld, zoals boeken,
tijdschriften, cd's, dvd's, cd-rom's
etc. Het leengeld dat u voorheen
betaalde voor cd's, dvd's enz. is
afgeschaft, m.u.v. sprinters.
U kunt per keer zoveel lenen als
u wilt, tot het maximum aantal
items van uw abonnement is bereikt. Hoeveel u heeft geleend,
wordt bijgehouden op de uitleenbon. U kunt dit ook nakijken via
'Inloggen' op de website. Een
verlenging telt ook als een uitlening en wordt afgetrokken van
het totaal aantal items. Niet gebruikte uitleentegoeden vervallen
aan het einde van de abonnementsperiode.
Gedurende het abonnementsjaar
kunt u een Basis-abonnement
omzetten naar een Grootabonnement. Wijzigen van een
Groot-abonnement in een Basisabonnement is alleen mogelijk
als de nieuwe contributieperiode
ingaat.
Lenen en terugbrengen bij álle
bibliotheken in Drenthe
Het abonnement is geldig bij alle
bibliotheken en bibliobussen in
Drenthe. U kunt dus lenen en
terugbrengen bij elke bibliotheek
binnen de provincie.
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COLOFON
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

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

Website:

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

De redactie van de
Dorpskrant
wenst iedereen een
gelukkige Kerst
en een
voorspoedig
en gezond 2010
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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

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.

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

