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IJspret 

Als geboren en getogen Amster-

damse ben ik 10 jaar geleden 

naar het Drentse verhuist.  

Ik woon hier heerlijk en achter 

mijn huis ligt de visvijver die ‘s 

winters als het vriest als ijsbaan 

in gebruik is. Er kon in de afge-

lopen jaren wel eens een dag en 

soms 2 (!) dagen geschaatst wor-

den. Ik heb het toen wel even op 

de schaatsen geprobeerd maar 

elke keer als het ging lukken 

stopte het met vriezen.  Nu heb-

ben we eindelijk een langere pe-

riode met vorst en kan er echt 

geschaatst worden. Ik leer einde-

lijk een beetje schaatsen.  

Ik hoor elke dag gezellige mu-

ziek in mijn tuin en ‘s avonds 

branden de lichtjes. Ik ben bijna 

elke dag op de ijsbaan te vinden 

en het is er elke dag gezellig. In 

het begin waren de vrijwilligers 

met de lampen bezig. Toen dat 

klaar was hebben ze zich op de 

ijsbaan zelf gestort. Ik zie 

iedereen vegen, krabben, baan-

tjes uitzetten en als er plagerij-

en op de ijsbaan zijn ingrijpen. 

Zaterdag 10 januari was er een 

dorpentocht en konden er spel-

letjes gedaan worden op het ijs. 

Kortom,… Er is elke dag wat 

leuks te beleven en er wordt 

door de vrijwilligers heel, heel 

veel tijd besteed aan het moge-

lijk maken van ons ijsplezier.  

Het leek me dan ook een goed 

idee om mijn waardering eens 

even op papier te zetten en op 

deze manier de vrijwilligers een 

dikke pluim op hun hoed te zet-

ten.  

Karin de Kwaadsteniet 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mede-

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redac-

tie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uit-

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer 2   inleveren voor  1 april 2009 

Nummer 3   inleveren voor  3 juni 2009 

Nummer 4   inleveren voor  12 augustus 2009 

Nummer 5   inleveren voor  7 oktober 2009 

Nummer 6   inleveren voor  2 december 2009 

 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Jeugdwerk  
Hierbij het programma van het schooljaar 2008-2009  

  

18 maart         knutselen 

24 april            karaoke avond  groep 3 t/m 8 19.00-21.00  

13 mei            knutselen 

10 juni            eindfeest 

 

Voor vragen:  

 

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Annemarie Egas 332850 

Henny Gelijk  212860 

Janet Smid  212435 

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 evene-

menten zijn hier te down-

loaden. 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
18 mrt Vrouwencafé 

28 mrt Bingoavond 

11 apr Eieren zoeken  

(14:00 uur inleg €1,50 p.p.) 

12 apr Dansavond 21.00 

 (met duo Bert&Bert ) 

13 apr Eieren gooien 

(16:00 uur inleg €1,50 p.p.) 

23 mei Bingoavond 

6/7 jun Feestweekend  

 (met als thema Tirol) 

05 sep Bingoavond 

17 okt Bingoavond 

14 nov Spokentocht  

 (let op want vol=vol) 
12 dec Kerstbingo 

 

 Ideeën zijn altijd welkom.  

Aarzel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menso Bos  06 55154420 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze  0652586608 

Kobus Uchtman  212420 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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De gezamelijke sportvereniging organiseert op  

HEMELVAARTSDAG  21 MEI  

weer een  

FIETSTOCHT 
  

De tocht zal weer een verrassing worden.  

Waar deze naar toe gaat weet nog niemand, op 1 persoon na.  

Ook zullen de vragen en opdrachten niet ontbreken. 

En zullen er aan het einde van de middag waar men wel om 17.00 uur 

binnen moet zijn, weer de nodige antwoorden voor de simpele vragen 

voor opschudding zorgen. 

En de prijzen zullen met hand en tand worden verdedigd. 

 

Inschrijven en vertrek vanaf  

13.00 uur in het Dorpshuis.    

 
Zoals velen weten is een zeer grote opkomst gewenst om er in  

December een nog groter feest van te maken als het afgelopen jaar.    

Dus beste mensen pak de fiets en doe eens een keer mee. 

Graag tot 21 mei 

De Sportvereniging 

 1ste Paasdag 
 Dansavond met  

   medewerking van  

  Duo Bert& Bert 

 

 

 

 
Aanvang 21:00 uur 

Entree: € 5,00 p.p. 

Dit in samenwerking van de  

activiteitencommissie en Griet Kuik 

Komt allen!!!!!  
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IJs en wederdienende,  op 1ste 

paasdag ( 12 april) gaan we  

voor het 7e paasvuur.  

De rampspoed van vorig jaar 

zijn we nog lang niet vergeten, 

we zijn na vijf succesvolle 

paasvuren weer op aarde be-

land, en daarom moeten we nu 

drastische maatregelen treffen. 

Dit is niet leuk, maar wel nood-

zakelijk, willen wij het voor 

iedereen leuk houden. 

 

Wij vragen U alleen snoeiafval 

te brengen, diameter tot onge-

veer 20 cm. 

 

Ook wensen wij geen boom-

wortels bezorgd te krijgen, dit 

in verband met het vele zand, 

wat aan de wortels blijft han-

gen. Zoals U wellicht weet, 

waar zand ligt, komt geen vuur, 

en dit is nou net wat we wel 

PAASVUUR 2009: 12 april 

moeten hebben. 

 

Doordat het zo verschrikkelijk 

nat was vorig jaar, vragen wij 

U om het snoeiafval met aan-

hangers te brengen, dus niet 

meer met grote trekkers + kiep-

wagens. Doordat die steeds 

weer over dezelfde plek rijden, 

laten die diepe sporen na wat 

het terrein niet ten goede komt. 

Op goede vrijdag is het terrein 

gesloten. Het verleden laat zien 

dat er op die dag weinig animo 

voor is, en wij stonden er wel 

de hele dag, vandaar deze be-

slissing. 

 

Zaterdag  4  en  zaterdag 11 

april houden wij aan voor het 

bezorgen van Uw snoeiafval, 

uiteraard vragen wij weer een 

vrijwillige bijdrage, om de hap-

jes, drankjes en zakjes voor de 

kinderen te bekostigen. 

Met deze maatregelen willen wij 

zorgen dat we dit jaar niet op-

nieuw voor een verrassing ko-

men te staan. De tijd dat   alles 

kan en mag hebben wij gehad. 

De kinderoptocht met fakkels 

houden we erin, en wij hopen op 

betere weersomstandigheden dan 

vorig jaar, zodat we heel veel 

kinderen kunnen verwelkomen. 

En dat U als ouder of gewoon als 

toeschouwer  dit spektakel met 

droge voeten kunt volgen. 

 

Het paasvuur zal omstreeks 

20.00 uur door de kinderen aan-

gestoken worden,   we vertrek-

ken om 19.30 uur tegenover het 

Dorpshuis richting Zuiderstraat 

43. 

 

In week in week uit kunt U le-

zen, of er vergunning is verleend 

of niet. 

 

T. Timmermans 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Ook aan huis verkoop 

We zijn het jaar 2009 goed be-

gonnen. En wel met een heel 

nieuw item, namelijk een gezelli-

ge avond voor de jongeren van 

ons dorp. Er werd al jaren aange-

geven dat er voor hen niet veel te 

doen is en dus dachten we dat we 

ook voor hen wat moesten be-

denken. 

We wilden het anders aanpak-

ken. Niet praten en nadenken 

over de jongeren, maar met de 

jongeren. We hebben daarvoor 

Joey, Jarno, Mara, Kim en Eise-

Jan uitgenodigd. De eerste verga-

dering hebben we gebrainstormd 

over wat we willen doen. Daar 

viel het spel “Wie ben ik” ter 

sprake. En een film kijken op een 

groot scherm. En hoe krijg je zo-

veel mogelijk jongeren op de 

avond speciaal voor hen georga-

niseerd. Dat was in het verleden 

het grootste probleem. En dus 

leek het ons samen een goed 

idee, dat de “magische vijf” de 

persoonlijke uitnodigingen zou-

den rondsturen. 

En toen was het wachten op de 

aanmeldingen. Hoe dichter de 

avond naderde, hoe bezorgder 

we werden. Want zoveel melden 

zich niet. 

Eindelijk was het zo ver. Op vrij-

dagavond 16 januari hadden we 

het kleine zaaltje in het dorpshuis 

tot onze beschikking. Annemarie 

had de beamer al klaar gezet. De 

film was gehuurd. De hapjes en 

drankjes ingekocht. Tot onze 

verbazing kwamen er ongeveer 

20 jongeren opdagen. Meer dan 

zich hadden opgegeven. We wa-

ren helemaal blij. Het werk was 

niet voor niets geweest. 

We begonnen met het spel. Joey 

en Jarno waren de captains. Van 

iedereen hadden we de naam op 

een briefje geschreven en daar 

werden de panelleden uitgeloot. 

Jongerenavond met het jeugdwerk. 

En dan maar raden wie je bent. 

Koning Beatrix, Mr. Bean, 

André Rieu en de Lama’s kwa-

men o.a. bij ons langs. En dan 

nog:” Wat ben je?”  

Een snelheidsduivel, backpac-

ker en een lolbroek waren van 

de partij. We hebben enkele 

sessies kunnen spelen. Iedere 

keer met andere panelleden. 

En toen was het tijd voor de 

film. Met ondertussen borrel-

nootjes, chips. En ook Grietje 

had wat lekkers voor ons. Een 

assortiment warme hapjes gingen 

er wel in. 

Na de film is iedereen volgens 

mij erg tevreden naar huis ge-

gaan. Wij vonden het in elk ge-

val erg geslaagd. En dus zullen 

we ook volgend jaar dit evene-

ment op de agenda zetten. 

 

Namens het jeugdwerk, 

Els de Roo 
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Zaterdagavond 31 januari was er 

sinds een paar jaar eindelijk weer 

een gezellige karaokeavond. 

Dit hele gebeuren stond onder 

leiding van onze eigen leutje 

Willie Oosterhuis (Thomsie), die 

hier een fantastische avond 

(nacht) van heeft gemaakt. 

Het was gezellig druk in de 

kroeg en na de nodige versnape-

ringen, maakten steeds meer 

mensen de grote stap richting 

microfoon. 

Waar in het begin van de avond 

leutje Willie Oosterhuis de tijd 

nog wat aan elkaar moest praten, 

waren er later op de avond-nacht 

geen microfoons meer aan te sle-

pen. De supertalenten stapten 

achter de microfoon vandaan en 

zaten alweer in de boeken om 

een nieuw liedje uit te zoeken. 

Ook hadden wij niet het pro-

KARAOKE ZATERDAG 31 JANUARI 2009 

bleem wat een Henk-Jan Smit 

of een Gordon heeft, want hier 

bij ons in Buinerveen was 

iedereen goed (denk nu niet dat 

je je direct voor de talentenda-

gen moet inschrijven). 

Wij als activiteitencommissie 

hebben geweldig genoten van 

deze avond en we hopen, dat 

jullie er ook allemaal van heb-

ben genoten. 

Bij deze willen we jullie alle-

maal bedanken voor het moge-

lijk maken van deze gezellige 

avond. 

Ook willen wij de mensen be-

danken voor het beschikbaar 

stellen van de apparatuur en het 

aansluiten van alles. 

NOGMAALS IEDEREEN BE-

DANKT. 

 

 

P.S.: 

Tom Ottens is gestopt als be-

stuurslid van de activiteitencom-

missie. 

Wij vinden dit erg jammer, maar 

willen hem bedanken voor alles 

wat hij voor de activiteitencom-

missie heeft gedaan. 

Tom, we hopen dat we wel af en 

toe een beroep op je kunnen doen 

als vrijwilliger. 

Je hebt eigenlijk al aangegeven, 

dat je dat zelf ook graag wil, dus 

dat gaan we zeker doen. 

Tom, nogmaals bedankt voor 

alles wat je voor ons hebt ge-

daan! 

  

Vriendelijke groet Menso Bos, 

voorzitter activiteitencommissie 

Buinerveen 

De Kerst rond gang op 23 

december was voor ons 

weer een succes ondanks 

dat we de planning niet he-

lemaal goed in de hand had-

den. Onze excuses hier 

voor. Het is  laat geworden 

s’avonds  en we zullen er 

dan ook alles aan doen om 

het de volgende keer beter 

te plannen.  

Uit de gaven die in de melk-

bus zaten blijkt toch dat ve-

len van U er van genoten 

hebben. 

Nogmaals bedankt voor de 

gift die U in de melkbus 

hebt gedaan en we hopen tot  

ziens  bij een volgende op-

treden. 

   

het  Veenkaor. 

Aan de inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen tot de Mondenweg. 
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Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

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

***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 

Foto’s Geert Hillbolling 
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Na de overhandiging van het 

conceptplan aan Plaatselijk Be-

lang Buinerveen/Nieuw-

Buinen (tot de Kerklaan) op 10 

december 2008 zijn we niet stil 

gaan zitten. Plaatselijk Belang 

heeft gevraagd of de werkgroep 

bereid is om mee te helpen om 

dit plan mede te realiseren. 

Op donderdag 26 februari 2009 

gaan we het plan presenteren 

aan de Deelgebiedscommissie 

Voorste Diep. Zij zijn een van 

de subsidieverstrekkers ge-

weest om dit plan te maken.  

Ook gaan we het plan nog aan-

bieden aan de gemeente Bor-

ger/Odoorn  en de provincie 

(zij zijn de andere subsidiever-

strekkers). 

Brievenbus: 

Zoals U ongetwijfeld hebt ge-

zien zijn er 2 dubbelmondige 

brievenbussen door TNT aan 

deze kant van de Mondenweg 

geplaatst. De enkele brieven-

bus, die ‘savonds niet werd ge-

leegd, was een van de onder-

werpen, die tijdens de huiska-

mergesprekken aan de orde zijn 

geweest. Ook deze enkele brie-

venbus staat nog bij Dorpshuis 

De Viersprong. De dubbele 

staan aan het Zuiderdiep bij 

CBS 59 en bij de glasbak naast 

Meubelhuis De Groot. Een hele 

vooruitgang! 

Woonenquête: 

Dan zijn we bezig met een 

woonenquête, die huis aan huis 

verspreid gaat worden. Als 

werkgroep willen we graag in-

zicht in de woonbehoefte. En 

niet alleen wij, maar ook de 

gemeente, de provincie, pro-

jectontwikkkelaar Nijhuis voor 

het nieuwbouwplan en de wo-

ningstichting Lefier (voorheen 

Wooncom). 

NIEUWS OVER HET DORPSOMGEVINGSPLAN 

Heel graag zien we dat al onze 

inwoners deze vragenlijst 

gaan invullen en inleve-

ren bij een van onze werk-

groepleden. Het invullen kost 

maar  15 minuten.                                                    

Als iedereen dit gaat doen, 

staan we veel sterker naar de 

belanghebbende partijen. 

Verspreiding en inlevering 

vindt plaats in de eerste helft 

van maart. 

Ook zien we graag dat de vra-

genlijst wordt ingevuld door 

oud-inwoners, die het heel ple-

zierig zouden vinden weer terug 

te keren naar Buinerveen/Nieuw-

Buinen. 

Avond voor jeugd van 12 tot en 

met 16 jaar: 

Het Jeugdwerk heeft in januari 

een film- en spellenavond geor-

ganiseerd. Iedereen van 12  tot 

en met 16 jaar, die op het voort-

gezet onderwijs zit, heeft een uit-

nodiging gekregen.                                                 

Er waren zo’n 30 personen aan-

wezig, die een leuke avond heb-

ben gehad. 
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Van de bestuurstafel 

Het jaar 2009 is voor wat betreft 

het Dorpshuis rustig begonnen. 

Zo was er ook dit jaar geen 

nieuwjaarsreceptie. 

Inmiddels is er wel een succes-

volle karaokeavond geweest zo-

dat de eerste opwarmers voor een 

gevarieerd en evenementrijk jaar 

achter de rug zijn. 

 

Erg belangrijk voor het bestuur 

van de Stichting Dorpshuis Bui-

nerveen is te weten hoe u als be-

woner van Buinerveen en (een 

groot deel van ) Nieuw-Buinen, 

of als regelmatig bezoeker van 

buiten dit gebied, denkt over 

het Dorpshuis. Niet alles in en 

om het Dorpshuis wordt door 

of onder de paraplu van onze 

stichting georganiseerd maar 

waar we kunnen willen we 

graag aan zoveel mogelijk wen-

sen tegemoet komen. 

Daarom roept het bestuur u op 

onze jaarvergadering op 30 

maart aanstaande te bezoeken. 

 

Vele jaren heeft Jeugdwerk in 

het Dorpshuis play-back avon-

den georganiseerd, voor jeugd 

en volwassenen. 

Jaarvergadering  

Stichting Dorpshuis Buinerveen 

& NOAD 

30 maart 2009 
 

Hierbij worden de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen tot de mondenweg uitgenodigd voor de jaar-

vergadering van de Stichting Dorpshuis Buinerveen en NOAD. Teneinde een zo groot mogelijke op-

komst te garanderen en de contacten onderling te verstevigen, is besloten beide jaarvergaderingen op 

dezelfde datum in het Dorpshuis te houden vanaf 20.00 uur. 

 

De agenda voor de jaarvergadering treft u hierbij aan.  

Heeft u iets wat u ter bespreking voor zou willen leggen aan het  

bestuur, kom dan naar deze vergadering. De verenigingen en  

instellingen, aangesloten bij het dorpshuis krijgen nog apart bericht  

van deze vergadering.  

De jaarvergadering wordt gehouden in het dorpshuis te Buinerveen op 

 

Maandagavond 30 maart 2009 aanvang 21.00 uur  

 

1. Agenda voor de jaarvergadering 

2. Opening 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag 2008 secretaris 

5. Jaarverslag 2008 penningmeester 

6. Activiteitencommissie en dorpskrant 

7. Punten van verenigingen/rondvraag 

8. Sluiting 

 

Secretaris G. Plat 

Helaas liep de laatste jaren het 

aantal deelnemers zo terug dat 

Jeugdwerk heeft besloten andere 

activiteiten te organiseren in 

plaats van de play-back avonden. 

Het bestuur van de Stichting 

Dorpshuis Buinerveen vindt het 

verdwijnen van deze avonden 

toch erg jammer. Denkt u er net 

zo over en wilt u, samen met en-

thousiaste familieleden, vrienden 

of andere dorpsgenoten, graag de 

organisatie van de play-back 

avonden op u nemen, neemt u 

dan contact op met één van de 

bestuursleden. 

 

De activiteitenkalender voor 

2009 biedt inmiddels al weer 

‘voor elck wat wils’, mist u een 

activiteit of wilt u iets nieuws 

organiseren, aarzel niet en neem 

contact op met  één van de be-

stuursleden, met de activiteiten-

commissie, Jeugdwerk of Grietje 

Kuik ! 

 

Namens het bestuur van de  

Stichting Dorpshuis Buinerveen, 

Wim Bruil 
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Nieuws van de Meraskabouters 

INSPIRALING 
 
 
 

 

Praktijk 
voor  

Klassieke Homeopathie 
 

 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 

Hier weer een berichtje vanuit de 

peuterspeelzaal: 

“ De meraskabouters”. Vorig jaar 

in december is er weer een 

kerstactie geweest, de zevende 

inmiddels. Ook deze keer was 

het weer een succes. Met de op-

brengst zal er nieuw speelgoed 

gekocht worden voor de kinde-

ren. Iedereen hartelijk dank voor 

de medewerking en voor de be-

stellingen. 

Op 28 januari 2009 is er een uitje 

geweest voor de kinderen. Een 

voorstelling van het muziek thea-

ter Morgenland in de Bibliotheek 

te Nieuw Buinen. Het thema 

was : “Anton kan toveren”. De 

voorstelling duurde plm. 45 

min, de kinderen hebben het 

erg leuk gevonden. 

In de maand februari zal er 

geen uitje zijn voor de kinderen 

maar in de maand maart staat er 

al weer iets op de agenda. Er 

wordt op 16 en 17 maart een 

muziek workshop gegeven. De-

ze wordt gegeven door Mevr. 

Groenendijk, met als thema: 

“Kikker is verliefd”. Hiervoor 

kunnen de kinderen lekker op 

school blijven, want mevr. 

Groenendijk komt op de locatie. 

Weer iets om naar uit te kijken 

met elkaar. 

 

Het bestuur van  

“De Meraskabouters” 

mailto:info@inspiraling.nl
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Vanaf 8 maart weer terug op de buis 

In het decembernummer is aan-

dacht besteed aan Lammert Grof-

smid, echter zonder foto. Voor 

iedereen die Lammert niet kent, 

hierbij de foto, en de tekst uit 

Man bijt Hond.  

De vijftigjarige Lammert woont 

al zijn hele leven in z’n eentje in 

een dorpje in Drenthe: Nieuw-

Buinen. Lammert woont dan wel 

alleen, maar is verre van een-

zaam. Hij heeft kippen, duiven 

en een hond. En ook goede 

vriend Geert schuift regelmatig 

aan. 

Zijn credo is ‘Pluk de dag’ en 

daarmee lijkt hij voor altijd zes-

tien gebleven. Het maakt hem 

niet uit dat zijn huis vies is. "Als 

je maar fatsoenlijk kan zitten," 

zegt Lammert. Hij gebruikt plas-

tic borden en bekers en smeert 

z'n boterhammen op de reclame-

folders. "Ja, da's mooi makkelijk, 

hoef je 't alleen maar weg te 

gooien." 

Voor wie de afleveringen met 

Lammert nooit heeft gezien, de 

uitzendingen zijn nogmaals te 

bewonderen op de site van Man 

bijt hond:  

http://www.manbijthond.nl/ 

Hier is ook de carnavalskraker 

te horen die Lammert onlangs 

heeft opgenomen.  
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Op woensdag 17  december vier-

den we onze kerstavond met een 

stamppottenbuffet. 

Grietje Kuik en Bea Boonstra 

hadden heel lekker gekookt en 

een prachtig buffet neergezet. 

Alle lof hiervoor! In een sfeer-

volle zaal hebben we het jaar be-

sloten met een gedachte aan 

kerst. Een aantal gedichten en 

een kerstverhaal werden voorge-

lezen. Ook zijn er onder gitaarbe-

geleiding van Flora van Donk 

enkele kerstliedjes gezongen. 

 

Het nieuwe jaar zijn we gestart 

op  woensdag 14  januari met de 

jaarvergadering. 

 

Op 1 januari 2009 telde onze af-

deling 50 leden. En met zijn al-

len zijn we lid van de grootste 

vrouwenvereniging van Neder-

land. 

Thea v.d. Teems heeft 6 jaar in 

het bestuur gezeten en heeft 

plaatsgemaakt voor Leny van 

Noortwijk. Angelien Bijkerk 

wordt de nieuwe secretaresse. 

Betty Smit uit Nieuw-Buinen 

hield een powerpointlezing over 

weven; haar grootste hobby. De 

hele geschiedenis van de weverij 

werd door haar verteld. Weven is 

stof dat ontstaat door het kruisen 

van draden in een plat vlak. Ze 

liet een aantal prachtige sjaals 

zien, die ze zelf had geweven. 

Op Zuiderdiep 199 heeft ze haar 

atelier, waar U informatie kunt 

krijgen en ook geweven spullen 

kunt kopen. 

 

Op  woensdag 18 februari komt 

ons lid en plaatsgenoot Mirjam 

Goudriaan van de Imkerij “De 

Gouden Moer”  om te vertellen 

over bijen. 

Op donderdag 19 februari gaat 

de museumgroep naar haveza-

the Mensinge in Roden. 

 

Op woensdag 25 maart  is er 

een Kookparade van Bureau 

Voorlichting en Gezondheid. Er 

wordt een 5 gangendiner geser-

veerd onder leiding van me-

vrouw Naber. 

 

 Op woensdag 22 april is de 

gezamenlijke avond met de af-

deling Nieuw-Buinen. 

Mevrouw Hoogvliet is hoeden-

maakster en gaat over haar vak 

vertellen.  

Op zaterdag 9 mei wordt er op-

nieuw een fair georganiseerd, 

waar allerlei zelfgemaakte spul-

len te koop worden aangebo-

den. Alle inwoners worden van 

harte uitgenodigd om een kijkje 

te komen nemen bij Nans v.d. 

Giessen in de schuur, Zuiderdiep 

50. 

 

Op dinsdag 12 mei vindt onze 

jaarlijkse reis plaats. Dit jaar 

gaan we naar Medemblik 

( b ak k e r i j b ez o ek ) ,  Ho o rn

(winkelen en lunch)en Midden-

beemster (wijngaard). 

Er kunnen nog een klein aantal 

personen mee; ook zonder lid 

van onze afdeling  te zijn. 

 

Fietsen gaan we dit jaar 3 keer en 

wel op donderdag 2 april, don-

derdag 18 juni en op donderdag 6 

augustus. De bedoeling is dat in 

de fietstocht een bezichtiging 

wordt opgenomen. 

En natuurlijk hopen we op droog 

weer! 

 

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de achterzaal van Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur.  

Iedereen is van harte welkom en 

kan vrijblijvend 2 keer komen 

kijken.  

Informatie is ook te verkrijgen 

bij  

Angelien Bijkerk,  

tel. 0599-212552. 
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Nieuws CBS 59 

Van 19 t/m 23 januari zijn de 

kinderen op School 59 bezig ge-

weest met het Kerk-School-

Gezinsproject "Daniël".  

Het project wordt gezamenlijk 

georganiseerd door De Baptis-

tengemeente, de PKN-kerk, CBS 

“De Klister” en School 59. 

In deze week werden de verhalen 

uit het Bijbelboek Daniël verteld. 

Er werden liedjes over Daniël 

aangeleerd en de kinderen ma-

ken knutselwerkjes rond dit the-

ma.  

De week werd op zondag 25 ja-

nuari om 09.30 uur afgeslo-

ten met een kerkdienst speciaal 

voor kinderen. Tijdens deze 

diensten hebben de kinderen de 

aangeleerde liedjes gezongen, is 

er een toneelstukje door kinderen 

opgevoerd, hingen alle werkstuk-

ken van de kinderen in de kerk 

en tijdens de collecte konden 

we kijken naar een powerpoint-

presentatie van alle activiteiten 

die in die week op school plaats 

hadden gevonden. 

Aan deze week is ook altijd een 

goed doel gekoppeld. Deze 

keer was dat de Lepra-stichting, 

dit in verband met wereld-

Lepra-dag op zondag 25 janua-

ri. Op donderdagmiddag was er 

markt in de school. De kinderen 

hadden in groepjes zelf een 

kraampje ingericht en verkoch-

ten in die kraam speelgoed, 

boeken en spelletjes. Tegen een 

kleine vergoeding konden de 

bezoekers van de markt een 

goochelaar bewonderen of een 

gokje wagen door het werpen 

van muntjes. De ouderraad ver-

kocht koffie, thee en limonade 

met zelfgebakken taart. De kin-

deren hebben met deze mini-

markt maar liefst € 230,00 voor 

de Lepra-stichting bij elkaar ge-

bracht.  

Pauline Bokhorst 
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Het is alweer een tijdje geleden, 

maar we gaan toch nog even te-

rug naar november 2008. 

Er werd in alle groepen druk ge-

knutseld aan de lampions voor 

Sint  Maarten! 

Ware kunstwerkjes zaten erbij, 

zoals u vast heeft gezien toen de 

kinderen bij u aan de deur kwa-

men. Een week later kwam de 

spanning opnieuw...Sinterklaas 

komt in het land. Op 5 december 

was het zover...de Goedheilig-

man bezoekt ook onze school!! 

Met een heuse brandweerau-

to arriveerde hij, met één van de 

Pieten op het dak. Maar hij durf-

de er niet af...tot grote hilariteit 

van de kinderen! Uiteindelijk 

klom hij er toch af en kon 

het feest beginnen. Sinterklaas 

ging samen met de 2 Pieten de 

groepen langs en had daarna nog 

Nieuwsflits OBS 75 Nieuw Buinen 
even tijd voor de allerkleinsten 

(van de peuterzaal en kinderen 

die nog niet naar school gaan) 

die zich hadden verzameld in 

de gymzaal! Daarna was het 

voor de Sint tijd om zijn reis te 

vervolgen,op naar de volgende 

school!  

 

We willen graag de gulle ge-

vers van Nieuw Buinen en Bui-

nerveen heel hartelijk bedan-

ken! Mede dankzij uw gift 

(middels de Sinterklaaslijst) is 

het opnieuw gelukt er een 

prachtig feest van te maken 

voor de kinderen! 

Bedankt!!!  

De kerstviering op donderdag 

18 december was erg gezellig. 

De kinderen werden om half 

zes op school  verwacht om sa-

men te eten. Dit diner was sa-

mengesteld door de kinderen en 

bereid door de ouders! De klas-

sen, de gang van school en het 

plein waren prachtig versierd. Op 

het plein stonden vuurkorfen en 

een levende kerststal. Ook was 

het Veenkoar aanwezig om het 

geheel van prachtige muziek en 

zang te voorzien! De leerlingen 

en leerkrachten hadden ook een 

aantal liedjes ingestudeerd die 

(na het kerstdiner) samen met het 

Veenkoar werden gezongen. Dat 

klonk erg mooi… 

En dan...kerstvakantie!!! 

  

Nu is het alweer februari 2009, 

een nieuw jaar,met nieuwe idee-

en. Maar daarover de volgende 

keer meer!! 

  

Vriendelijke groet  

OBS 75 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 15 

 

 

Wel en wee in Buinerveen??  
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.  

Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 

kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 

felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 

nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.  

Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.  

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Marius Kwaak, voorzitter 211860    ilsekwaak@versatel.nl  

Gerbrand Plat, secretaries 212698   gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719.  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  Wim.Bruil@centric.nl 

 Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857  

Betsy Martens   616581  jmartens2@home.nl 

Kees.Broekhof   0736-100051 kees.broekhof@home.nl 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@home.nl  

Oprichting  historische vereniging 

Elizabeth Beckmann had een 

prachtig beroep volgens haar 

zeggen. 

Elizabeth was kraamverzorgster 

voor het rayon Nieuw-Buinen en 

Buinerveen. 

Zij was in Duitsland geboren op 

3-2-1902. In 1917 is ze in Neder-

land gekomen met haar ouders. 

Als jonge meid zou en moest zij 

kraamverzorgster worden. In 

april 1931 slaagde zij in Assen 

voor haar diploma, en een paar 

maanden daarna werd zij aange-

steld bij de vereniging "Moeder 

en Kind". Later was dit het Groe-

ne Kruis. Zij moest haar werk 

geheel per fiets doen, later ging 

zij op de solex rond. Zij heeft 

veel vrouwen en baby´s ver-

zorgd. Op 65 jarige leeftijd is zij 

met pensioen gegaan. Op 8 mei 

1995 is ze overleden en is nooit 

getrouwd geweest. Elizabeth was 

Ridder in de orde van Oranje 

Nassau. 

 

5 februari j.l. heeft de eerste his-

torische presentatie plaats gevon-

den in  ‘t Aailaand te Nieuw-

Buinen. Het geeft het voorlopig 

bestuur grote voldoening dat het 

gepresenteerde door de zestig 

aanwezige dames en heren goed 

is ontvangen. 

 Zoals u hebt kunnen lezen in de 

folder, die huis aan huis is ver-

spreid, is de volgende presenta-

tieavond in het dorpshuis 

 “ De Viersprong”  

te Buinerveen  

op donderdag 5 maart 2009,  

aanvang uur 19.30 

 

Komt u ook ? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Mede namens het voorlopig be-

stuur. 

Reind Middel. 

Hiernaast de volledige tekst 

behorende bij de foto  

hierboven, welke in het decem-

bernummer met onvolledige 

tekst geplaatst is. 

mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
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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 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

 

tel: 212813 

 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Indien u niet beschikt over 

een logo of een plaatje 

waarmee u wilt adverte-

ren, bestaat de mogelijk-

heid dat deze aangemaakt 

wordt, uiteraard volgens 

uw wensen en onze moge-

lijkheden. 

 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Deze arbeiderswoning van fam. Drent stond op het Noorderdiep nr. 61 in Nieuw Buinen. De laatste bewo-

ner was de fam. Evert Stuut. Daarna is het in 1950 afgebroken. 

Op Noorderdiep in Nieuw Buinen stonden vroeger 4 van deze woningen. Een van deze woningen op nr 182 

is overgebleven en verbouwd, en wordt door de fam. Sanders bewoond. De 3 andere woningen zijn afge-

broken. Hier staat nu een nieuwe woning. 
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Het Voorwerp  

Lengte 45mm, breedte 30mm en dikte 12mm 

Het afgebeelde voorwerp in De 

Dorpskrant van december 2008 

heeft niet geleid tot een file aan 

berichten. Er is – anders gezegd 

– slechts in beperkte mate gerea-

geerd op de ‘nieuwe uitdaging’ 

zoals dat in de vorige editie werd 

aangeduid. “Dat verbaast me 

niets”, zegt de aanreiker van het 

stukje gereedschap, dhr Ben van 

Lom uit Nieuw-Buinen. Hij 

voegt eraan toe dat er in de prak-

tijk maar weinig mensen zijn die 

met zo’n ding hebben moeten 

werken. Hij vertelt verder: “In de 

jaren dat ik bij Stork werkte en 

als zodanig betrokken was bij het 

bouwen en onderhouden van bier

- en limonade-installaties, dan 

moest je zo’n ding in verschillen-

de formats in je gereedschapkist 

hebben”. De naam van het ge-

reedschapje: wijzertrekker. 

 

Het werd en wordt gebruikt bij 

het loshalen van de wijzers van 

de meest uiteenlopende meetin-

strumenten, bijvoorbeeld klok-

ken, manometers, barometers en 

instrumenten voor het controle-

ren van temperatuur, gewicht of 

inhoud. Bij groot onderhoud van 

de bierketel moest ook de meet- 

en controleapparatuur eraan ge-

loven, alles werd uit elkaar ge-

haald, goed gereinigd en/of ver-

vangen. De wijzertjes van ge-

noemde en vergelijkbare contro-

leklokjes zijn uiterst fijn, klein, 

dun en zeer buigzaam. Om die 

heel te houden moest er zeer 

voorzichtig en omzichtig mee 

worden omgegaan. Vandaar de 

combinatie van de greep en het 

precisiepinnetje. Door de wijzer 

te klemmen tussen beide elemen-

ten van de wijzertrekker, kan 

doorgaans met succes en zonder 

beschadiging de wijzer van de 

meterplaat worden losgehaald. 

Ook het terugplaatsen geschiedt 

met de trekker. 

 

Zoals gezegd, ’n paar lezers 

hebben me verteld dat het hier 

over een wijzertrekker gaat. 

Een enkeling zei er wat meer 

over en gaf zelfs aan dat er nog 

uitvoeringen zijn met losse en 

verstelbare grepen. Dit keer 

geen foutmeldingen. 

 

Nog even iets over de metro-

noom. Er zijn nog twee vragen 

op ons af gekomen. De ene gaat 

over de houtwormgaatjes, heeft 

mevrouw Sijpkes het instrument 

tegen houtworm behandeld ? 

Antwoord: Ja. De tweede vraag 

betreft het uitstekende pinnetje 

met doorgestoken ring: Wat is de 

functie daarvan ? Antwoord: De 

metronoom is een mechanisch 

instrument en het bestaat uit een 

uurwerk. Die mechaniek moet op 

spanning gebracht worden en dat 

gebeurt door ouderwets de 

‘wekker’ op te draaien. 

 

Het nieuwe voorwerp. Niet ge-

makkelijk. Twee foto’s, 1 maxi-

maal open, en 1 maximaal dicht. 

De redactie hoopt op veel reac-

ties. 

Martin Snapper 
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Het Onderwerp  

Zoals in het decembernummer al 

aangegeven zijn er vast wel on-

derwerpen die enige aandacht 

vragen.  De besproken brieven-

bus wordt aangehaald in het 

Dorpsomgevingsplan, wat bete-

kent dat dit onderwerp toch wel 

leeft onder ons. Of er een dubbe-

le brievenbus voor het Dorpshuis 

komt. Wie weet misschien in de 

toekomst?? 

De Dorpskrant daagt u uit om 

te reageren op onderwerpen die 

spelen onder de bevolking, u 

dus!  Denk bijvoorbeeld aan 

straatverlichting, dat u er zo blij 

mee bent of juist niet.  En wat 

vindt u van de nieuwe bushok-

jes? Vind u ze prachtig of een 

doorn in het oog?  

Wilt u uw steun betuigen aan 

iemand, iemand in het zonnetje 

zetten of een vereniging een 

hart onder de riem steken, klim 

in de pen, en schrijf eens een 

stukje. Het hoeft geen literair 

hoogstandje te zijn, al gaat de 

voorkeur wel uit naar digitaal 

aangeleverde stukjes. Uiteraard 

zullen met de pen geschreven 

stukjes ook behandeld worden.  

 

Wij zijn heel benieuwd.   

 

De redactie van de Dorpskrant 

 

Priksleeën  

Foto’s Geert Hillbolling 
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Sportnieuws 

S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  

Data 1e deel competitie::. 

 

 27 februari 

 13 maart 

 27 maart 

 10 april 

 24 april 

 8 mei 

 22 mei 

 5 juni 

 19 juni 

 3 juli 

 

Aanvang telkens om 20.00 uur 

Jeugd schiet van 19.00 tot 20.00 uur. 

 

Lidmaatschap 2009       € 22,50 

Wedstrijdkosten 2009 incl kaartjes, en kogeltjes   € 12.50. 

Losse kaarten incl. kogeltjes      € 0.25 / stuk. 

Tussentijds instappen is ook mogelijk.  

Kosten per schietavond tot einde competitie.  € 1.50 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met  

Kasper 212331 

Wubbe 212726 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, bu-

ren en kennissen mee, zodat we 

er weer een leuke en een 

(ont)spannende competitie van 

kunnen maken.  

 

Even kijken of een kaartje schie-

ten kan altijd op boven genoem-

de data. Een verenigingswapen is 

aanwezig.  

 

Vragen?  

Kom eens langs. Je bent van har-

te welkom.  

 

En bedenk wel:  

Meedoen is belangrijker dan 

winnen! 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 21 

 

 

NOAD & Volleybalnieuws  

NOAD   Bestuurcrisis Geachte ouder(s),  

 
bij deze wil ik u erop 

attenderen  dat de gymn.ver. 

NOAD  

Peutergym  
heeft. 

 

Woensdagsmiddag 

om 16:00 uur 

Gymzaal school 75 

te Nieuw Buinen 

 

Voor informatie  

Theresa ten Have, 

 tel: 0599-212175 

 LESTIJDEN 

Donderdag:  

Gymnastiek 

16.30 – 17.30 uur groep 1 t/m 4 

17.30 – 18.30 uur groep 5 t/m 8 

18.30 – 19.30 uur V.O 

19.30 – 20.30 uur dames variagym (geen toestellen) 

 

Woensdag : Volleybal 

20.30 – 21.30 uur   Heren (in sporthal de Woerd in Buinen) 

 

Telefoonnummers bestuursleden NOAD; 

Ina Kunst   610094 

Theresa Ten Have 212175 

Marja v/d Scheer  212470 

Evelien Wubbels  212004 

 

 

Contributie  
 

(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) 

Buinerveen 

Februari 2009 

 

Geachte leden, donateurs en 

ouders van leden, 

 

Op onze laatst gehouden be-

stuursvergadering, hebben zo-

wel de secretaris (Ina Kunst) 

als de voorzitter (Evelien Wub-

bels) te kennen gegeven te wil-

len stoppen met het besturen 

van gymvereniging NOAD. 

 

Dit betekent dat het bestuur zal 

blijven bestaan uit twee men-

sen. Ondanks hun enthousias-

me, vinden wij het niet moge-

lijk met twee mensen een  

vereniging als de onze draaien-

de te houden. 

 

Wij doen dan ook een dringend 

beroep op u! 

 

Lijkt het u iets om samen met 

hun de draad op te pakken, 

meldt u dan bij Marja van der 

Scheer (212470) of bij Theresa 

ten Have (212175). 

 

Zonder uw hulp lijkt de toe-

komst van NOAD erg onzeker! 

We hopen op uw reactie, 

 

Het bestuur van gymvereni-

ging NOAD 
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Voor actuele gegevens zie de website:  

http://www.dehoop-advies/volleybal.nl  

Regionale volleybalcompetitie 2008 / 2009 
Uitslagen 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

17-11-2008 Tonegido(H) - NOAD 3 – 0 25 – 24 25 – 24 18 – 12 

1-12-2008 NOAD - Mussel 2 (H) 1 – 2 10 – 25 18 – 25 25 – 24 

8-12-2008 NOAD - VCA (H) 3 – 0 25 – 23 25 – 11 25 – 13 

22-12-2008 NOAD - Seta (H) 3 – 0 25 – 8 25 – 20 25 – 23 

5-1-2009 NOAD – Hofstra/Hulshof 0 – 3 7 – 25 20 – 25 16 – 19 

19-1-2009 Tyfoon BAM - NOAD 3 – 0 25 – 23 25 – 19 19 – 17 

2-2-2009 Salto 2 - NOAD 0 – 3 20 – 25 13 – 25 19 – 24 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Tonegido (H) 12 28 8 

Tyfoon BAM 12 26 10 

DEKO (H) 11 25 8 

Hofstra-Hulshof 11 20 13 

Tyfoon 2 12 18 18 

NOAD 12 15 21 

Mussel 2 (H) 11 13 20 

VCA (H) 12 13 23 

Seta (H) 12 10 26 

Salto 2 11 6 27 

Standen tot en met 2-2-2009 
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Schaats/visnieuws 

Schaatsen 
 

Voor lidmaatschap of donateur 

moet men bij A.Habing  zui-

derstraat 14a Buinerveen zijn, 

voor maar vijf euro is men al 

persoonlijk lid of donateur, 

voor zeven euro vijftig is het 

gehele gezin al lid. 

Indien er nog inwonende kin-

deren zijn die achtien jaar of 

ouder zijn moeten  zij wel een 

persoonlijke kaart hebben. 

 

Wil men ook nog vissen dan 

moet men bij G.Boekholt zijn , 

ook aan de Zuiderstraat,  

nr 1b te Buinerveen. 

De vergunnigen lopen van  

1 januari  31 december. 

 

De kosten zijn :  

Gezinskaart € 11.50 voor het 

gehele gezin . 

 

Persoonlijk lidmaatschap  

€6.50 

Het inschrijfgeld voor de wed-

strijden is: 

Volwassen € 2.25 

Jeugd t/m lagere school  € 1.00 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 

De Smelt 
 

Het komende seizoen kunnen 

schaatsverenigingen weer ge-

bruik maken van de mogelijk-

heden te schaatsen op de baan 

van de Smelt in Assen. 

De laatste schaatsdag is: 

 

Zaterdag 21 februari  

van  17.00  tot  19.00 uur 

 

De schaatsers moeten lid zijn van 

een natuurijsvereniging en de 

ledenkaart tonen. 

Het gewest Drenthe zorgt voor 

baanwachten en EHBO. 

 

De schaatsers zijn verplicht 

handschoenen en een muts te 

dragen. 

T.Alberts. 
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Ik liep op een mooie zondagmor-

gen richting de ijsbaan, om te 

gaan genieten van al het moois 

wat Buinerveen te bieden heeft. 

Maar bij het benaderen van het 

ijsgebouw, vielen mijn ogen op 

het volgende. Er waren mensen 

volop aan het werk in het ijsge-

bouw, om er voor te zorgen dat 

het voor het oog van het Neder-

landse volk hoog in het vaandel 

zou blijven. Ik dacht dat dit een 

eenmalig gebeuren zou zijn, en 

ging een week later weer kijken. 

Tot mijn verbazing zag ik weer 

dat er mensen aan het werk wa-

ren. Ben later nog enkele keren 

geweest, en er achter gekomen 

dat de ijsvereniging op deze be-

wuste morgen hun werkzaamhe-

den verrichten. Dit allemaal voor 

de leden en donateurs, om ervoor 

te zorgen dat iedereen een plezie-

rig bezoek aan de ijsbaan kan 

De ijsvereniging en Koning Winter 

brengen.  

En dan gebeurt waar iedereen al 

zolang op heeft zitten wachten, 

namelijk Koning Winter komt 

eraan. Koning Winter bezorgt 

ons ijs waar iedereen van kan 

genieten zover als dit mogelijk 

kan zijn. En dan zie je waar de 

vrijwilligers mee bezig zijn ge-

weest, namelijk het verzorgen 

van hun entourage. Dit wordt 

tijdens de ijspret nog eens dui-

delijk bevestigd, door hun ver-

lichting klaar te maken. Dit ge-

beurt op een manier waar me-

nig bouwbedrijf jaloers op zou 

kunnen zijn. Een enorm hoge 

stellage zou worden voorbereid 

om de verlichting te vernieu-

wen en klaar te gaan maken 

voor de trouwe schaatsers die 

ook s’avonds nog enkele ron-

den wilden gaan schaatsen. Ik 

vind het knap dat mensen zich 

op zo’n manier inzetten wat wij 

als Buinerveenders eigenlijk heel 

gewoon vinden. Maar is dit wel 

heel gewoon, en denken wij hier 

misschien wel te gemakkelijk 

over. Vele mensen zullen met 

mij eens zijn, dat het vrijwilli-

gerswerk wat alle verenigingen 

doen onderschat wordt. Daarom 

wil ik de ijsvereniging bedanken 

voor hun inzet die ze hebben ge-

toond, en ervoor hebben gezorgd 

dat iedereen kon genieten van de 

o zo schaarse momenten van het 

ijsgebeuren. Ga vooral zo door 

en laat zien dat het vrijwilligers-

werk heus niet zo vanzelfspre-

kend is als mensen denken. Mijn 

zoon heeft nu voor het eerst kun-

nen genieten van al het moois 

wat jullie gerealiseerd hebben 

samen met Koning Winter. 

Een trotse inwoner  

van Buinerveen 
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Nieuws ijsvereniging 

De eerste bestuursvergadering 

onder leiding van een nieuwe 

voorzitter. Binnen het bestuur 

heeft een wisseling van het dage-

lijks bestuur zich voorgedaan n.l. 

onze oud-voorzitter heeft deze 

avond de voorzitters hamer over 

gedaan aan onze nieuwe voorzit-

ter Martin Kremer. Onze welge-

respecteerde oud-voorzitter blijft 

wel aan als bestuurs lid. Verder 

hebben er zich in de gelederen 

geen veranderingen voor gedaan. 

Dus willen we zeggen Gerard 

bedankt als voorzitter en Martin 

veel succes. En dat Martin al ge-

lijk een succes had kon hij zich 

niet voorstellen want de 

"WINTER"viel in. Het werd 

voor ons gelijk een “tropen” 

rooster: zowel de verbouwing als 

de schaatsperiode kwam er aan. 

De verbou wing was nog maar 

net afgerond of we gingen voor 

een schaats periode. De baan 

moest geprepareerd worden en  

de verlichting moest en zou weer 

branden, wat ons ook gelukt is. 

Ook de evenementen op het ijs 

wilden wij weer starten en zo 

zijn we op vrijdag 13 januari be-

gonnen met het priksleeen. De 

uitslag van deze avond bij de  

jeugd, 

1e    TINEKE HULSHOF. 

2e    STAN VAN DER A.  

3e    NICK HEIDEKAMP 

Bij de volwassen van deze avond 

waren, 

1e    ANTON ALBERTS 

2e    JAAP GROOTHUIS 

3e    ARJAN JEURING 

Op de zaterdag middag hebben 

we een Elf-dorpen-tocht gehou-

den, hier was de uitslag van, 

1e   JORDY OTTENS 

2e    LAURA SCHIPPER 

3e    BOYD MADURO 

 De zaterdag avond werd er 

zeer goed bezocht en was het 

zeer gezellig op en rond de 

baan. De zondagmorgen werd 

ingevuld door het kaigiebak-

ken. D 

eze werd gewonnen door 

GERTJAN WUBBELS 

HARM KLASENS en WUBBE 

KAMIES op een tweede en 

derde plaats. 

De zondag middag werd afge-

sloten met een 60 meter baan 

wedstrijd. 

Deze werd bij de jeugd gewon-

nen door 

1e     BERT TIMMERMANS 

2e     ILKA TIMMERMANS 

3e LUCAS HANSWIJK  

Bij de volwassen waar de op-

komst maar zeer gering was 

ging de winst naar  

ANTON ALBERTS met HENK-

JAN SMIDT op een tweede 

plaats en KENNET MADURO 

op een welverdiende derde 

plaats. Hierna werd er nog wat 

geschaatst en nog wat nagekaart, 

de baan nog een keer geprepa-

reerd voor de volgende  dag en 

de bestuursleden onder de keer-

den onder de zielende hoede van 

de kersverse voorzitter moe maar 

voldaan huiswaarts. 

Op naar een nieuwe schaats peri-

ode, hopelijk nog in februari of 

maart 2009.  

Namens het bestuur willen wij 

een ieder bedanken voor de vele 

positieve reactie die wij tijdens 

deze dagen hebben mo-

gen ontvangen. 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

De bibliobus komt op vaste tij-

den in dorpen waar geen biblio-

theekgebouw 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 ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd.  

 

Boekenweek 2009:  Loes den 

Hollander in Exloo 

 

Op woensdag 11 maart 2009 

komt de schrijfster Loes den 

Hollander op uitnodiging van de 

Bibliotheek Borger-Odoorn naar 

Exloo. Loes den Hollander is be-

kend van literaire thrillers als 

'Dwaalspoor' en 'Loslaten'.  

Loes den Hollander schrijft al 

vanaf het moment dat ze kon le-

zen. Aanvankelijk poëzie, later 

columns, daarna verhalen en ten 

slotte haar eerste boek. In 2006 

verscheen haar eerste literaire 

thriller 'Vrijdag'.  

Op 11 maart zal zij een lezing 

verzorgen in Restaurant Busse-

maker in Exloo.  

 Aanvang 19.30 uur 

 Toegang: € 6,- 

(bibliotheekleden € 5,-) 

 Kaarten zijn verkrijgbaar in 

de bibliotheken van Borger, 

Nieuw-Buinen, Odoorn, 2e Exlo-

ërmond en Valthermond. Ook 

verkoopt boekhandel Bruna in 

Borger kaarten. 

Bruna zal tevens met een boe-

kenstand vertegenwoordigd zijn 

in Exloo.  

 

Aangepast Lezen Punt 

Aangepast Lezen is de nieuwe 

vorm van lezen. Met aangepaste 

materialen kunnen mensen met 

een beperking toch kennis ne-

men van kranten, tijdschriften, 

boeken en andere informatie. 

Het ALP is voor mensen die 

slechter gaan zien maar ook 

voor mensen met dyslexie of 

afasie.  
Soms hebben mensen een hand-

functiebeperking, bijvoorbeeld 

door de Ziekte van Parkinson 

of reuma. Ook dan kunnen ze 

terecht bij het Aangepast Lezen 

Punt. 

Het Aangepast lezen Punt 

wordt ingericht met luisterboe-

ken, groot-letterboeken, daisy-

roms en een daisyromspeler. 

Een daisyboek lijkt op een ge-

wone cd. Het is echter mogelijk 

er in te bladeren net als bij een 

gedrukt boek. Ook is het moge-

lijk zelf de snelheid van lezen 

te bepalen. Voor het 'lezen' van 

een daisyboek is een daisyrom-

speler noodzakelijk. 

In de bibliotheek kunt u een 

daisyspeler lenen om te ervaren 

hoe één en ander in zijn werk 

gaat. (Veel verzekeringen ver-

goeden de aanschaf van een 

daisyspeler.) In elke biblio-

theek zijn ook een aantal lees-

hulpmiddelen waar u kennis 

mee kunt maken. Zo blijft het 

bijvoorbeeld mogelijk om een 

gebruiksaanwijzing, een bijslui-

ter van medicijnen of het kerken-

blad te lezen.  De bibliotheekme-

dewerkers geven u graag infor-

matie! 

 

Muziek in Drenthe 

Op de nieuwe website Muziek in 

Drenthe vindt u de agenda van 

muzikale activiteiten in de pro-

vincie, een uitgebreide muziek-

catalogus, de nieuwe cd-

aanwinsten en een overzicht van 

organisaties op het gebied van 

muziek in Drenthe. Bovendien 

kan via de Snelservice in spoed-

gevallen 24 uur per dag muziek 

aangevraagd worden. 

De bibliotheek neemt deze aan-

vraag de eerstvolgende werkdag 

in behandeling en probeert ver-

volgens het gevraagde zo snel 

mogelijk te leveren. 

In de muziekcatalogus is niet al-

leen het cd- en muziekdvd-bezit 

van de Drentse bibliotheken op-

genomen maar ook het aanbod 

van Muziekweb (Centrale Disco-

theek Rotterdam). Verder vindt u 

er bladmuziek, boeken en kran-

tenartikelen over muziek. 

http://www.muziekindrenthe.nl
http://www.muziekindrenthe.nl
http://www.muziekindrenthe.nl/component/option,com_gids/Itemid,322/
http://aquabrowser.biblionetdrenthe.nl/?skin=muziek
http://aquabrowser.biblionetdrenthe.nl/?skin=muziek
http://www.muziekindrenthe.nl/content/view/631/330/
http://www.muziekindrenthe.nl/content/view/631/330/
http://www.muziekindrenthe.nl/component/option,com_gids/Itemid,323/
http://www.muziekindrenthe.nl/content/view/602/328/
http://www.muziekweb.nl
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COLOFON 
 

Uitgever:  

Stichting Dorpshuis Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 

 

Redactie:  

Bram van Buuren 211918 

brammes@hetnet.nl 

 

Geert Hilbolling  212975 

geerthilbolling@wanadoo.nl 

 

Janny Hoving  212446 

hobo14@zonnet.nl 

 

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: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zui-

derstraat 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 Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag 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 bel-

len 0599 650476 tijdens onze 

openingstijden of mail uw 

vragen naar 

speelotheek-

kiekeboe@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 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl

