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Terugblik op de nieuwjuursreceptie
waarbij velen van een plezierig
dagje genieten. En verder: NOAD
gaat door rnet het ophalen van oud

at in

ons

ijzert.

dorp leeft

De ijsbaanvereniging heeft niet
Eigenlijk een niet zo handige subtitel, omdat iedereen best weet dat
er genoeg leven is in onze dorpsbrourverij. Bij zo'n n ieuwjaarsbijeenkomst blijkt maar al te goed dat
er naast de uinvisseling van welgemeende s.ensen er vele andere onderwerpen zogezegd over tafel rollen. Allemaal in een opperbeste
stemming, iedereen spraakzaam en
vol goede rnoed om diverse lokale
kwesties tegen het licht te houden.
Gelukkig soms ook met goede
ideeën. prima oplossingen, pêSklare annroorden en complimenten. Natuurlijk hoor je ook problemen, schone verlangens, terughoudende'reacties en kritische noten.
Ik zal een aantal van die gespreks-

ondenverpen voor het voetlicht
brengen. Sommige ervan zijn rtuttig genoeg om die voor de periode
tot 2000 te bewaren, andere weer
interessant om daar het eerste jaar
van de nieurve eeuw mee te beginnen.

elke winter voor schaatsijs kunnen
zorgen, ze heeft wel de krant gehaald met de structurele verwijde-

ring van het moerasriet door hulp

van de vraatzuchtige graskarper.
Dat de reigers het initiatief ook
geweldig waarderen, deert niet. In
elk geval hebben de visjes van de
dorpsgenoot die het aquarium er
lieeft leeggeschud, het ook niet
lang gemaakt. Ook darikzij "onze"
reigers. Overigens hulde aan alle
vrijwilligers die onlangs het club-

huis grondig hebben opgeknapt.
Zowel binnen als buiten. De
moeite waard om er eens een
kijkje te nemen.
De activiteiten met en voor de jon-

gere jeugd van BuinerveenAJwBuinen, georganiseerd door de
Stichting Jeugdwerk, zijn goed
aangeslagen. Zowel bestuur als
vrijwilligers van de stichting zijn
druk geweest met onder meer de
playbackshow, het kindercarnaval

en
Herinnerin gen "vorige eeuw"

B5 de onderwerpen die als voorpaginanieuws de geschiedenis in zullen gaan, behoren ongetwijfeld de
groei en bloei van onze spoftverenigingen. daarbij niet te vergeten
hun successen én kampioenen. Bij
die sportieve hoogtepunten mogen
ook de nevenactiviteiten niet vergeten worden. Als voorbeeld de
organisatie door NOAD van het
stratenvolleybal. Mooi werk,

knutselmiddagen. Vrijwei
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steeds hebben veel jongeren daar-

aan deelgenomen en er kon op
grote publieke belangstelling worden gerekend. De aanwending van
de inkomsten uit de sponsorloop
heeft wat veftraging opgelopen,
maar er wordt diep over nagedacht.
Het bestuur van de Telgentuin kent
eigenlijk alleen maar problemen.

De steeds terugkerende zinloze
vernielerei baart dat bestuur grote
zorgen. Zoals bekend is het opknappen en vernieuwen van de
speeltoestellen binnenkort niet
meer te betalen. Wordt het einde
tuin?
Het lokale bedrijfsleven, zoals dat
heet, heeft goed geboerd. Dat is
eeu prima zaak. lmmers ook dat
houdt leven in de brouweril. Ge(lrervolg op pagina 3)
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AKTIVITETTEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Aktiviteiten van het Jeugdwerk

AkíiviteiÍen van de aktiviteitencommissie
10

18

Carnaval
voor alle groepen van de basis-

maart

maart Bingoavond

school
artrtvang: 1 9.00-20.30 uur

Aanvang 20.00 uur

apríl

Eierenzoeken t/m
groep 8
Opgeven tot en met 17 april bij
T. BoekholtteI.212869

22

april:

Palmpasen
voor groep 1,2,3,4
aanvang: 1 3.30-1 5.00 uur
Paasknutsel
voor groep 5,6,7,8
aanvang: 1 5.30-1 7.00 uur

april

Dansavond met
Bert en Bert (le paasdag)
in dorpshuis de Viersprong
van21.00 tot 01.00 uur
Entree:f 12,50 in voorverkoop
/15,00 aandezaal
Kaarten verkrijgbaar in de Vier23

12

26 mei:

Playbackshow voor jong en oud.

7 iuni:

Eindfeest.

sprong.

24

apríl

Opgave playbackshow van
14 aprrltot 12 mei bij:

Eierengooien (2e
paasdag)
Aanvang 16.00 uur

24

juni

Klootschieten

15

juli

Paalvechten

Marjan Veldkamp, ÍeL 212967

of
Sylvia de Graaf, tel.212173

Woensdug 5 april q.s. is er
weer Vrouwencafe

Voor:

-eigengemookte
víorstsoorten
Hoofdstraat 14
geschenk,9524 PA Buinerveen

teï.212446

-

monden
hopjes

KAPSALON WONNE

dé carnping
van BUINERVEEN

Tientjes goedkoper
Zure permanent kort haar voor maar
Knippen r'
rel (o'ee)

1ó'00'

f.

80,00

212soo'

Organisatie Reiki-weekenden

íi-::J::l'lïche

oriën en wierook

vLtzLz-6690
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Nieuws ven het Jeagdwerk Bainerveen/Nieaw Buinen
Op 10 maart a.s. vieren wij in
Buinerveen weer carnaval, maat
dan is het carnaval in het land al
een week voorbij. Echter, de grote
zaal van het Dorpshuis is in dat
weekend niet beschikbaar, vandaar.

Onze Prins Ricliard is alweer
volop in voorbereiding. Nu jullie
nog, zoek wat leuke kleren en
schmink, en klaar. Wij zorgen
voor de rest en zullen samen met
onze fanfare er weer een groot
feest van maken.

De kinderen hoeven alleen entree,
fl.2,5A , te betalen. Voor drinken
en iets lekkers wordt gezorgd!
Op 26 mei is weer de playbackshow. Iedereen kan weer beginnen
met oefenen.

Geef je wel op tijd op, dit kan
vanaf 14 april tot 12 mei.
Aan de hand van het aantal deelnemende groepen zullen we zien of
we het weer in 3 of 2 groepen
zullen indelerr.

en nieuw seizoen met nieuwe activiteiten

Na de vakantie kregen alle kinderen een papiertje mee met de
vraag naar nieuwe bestuursleden. We hebben hierop 1 reactie gehad en
zijn dan ook erg blij met de komst van ons nieuw bestuurslid Betsy ter
Keurs. Eigenlijk hadden we op meer reacties gehoopt.
Als bestuur van het jeugdwerk hebben we door bepaalde ervaringen
gemeend een aantal regels te moeten opstellen.Dit heeft te maken met het
aarÍal vrijwi lli gers en bestuursleden
Om verantwoord de activiteiten te laten verlopen hebben we per 4 kinderen I vrijwilliger nodig. Om deze reden vragen wij nog vrijwilligers.
De kinderen hebben inmiddels het nieuwe programmaboekje mee gekregen, geef uw kind op tijd op en geef uw uzelf ook eens een keer op om
vrijwillig mee te helpen.
Verder hebben we besloten voorlopig niks meer vocr de V.O.- groep te
organiseren. Vorig seizoen hebben we een aantal georganiseerde activiteiten af moeten zeggen omdat er te weinig deelname was en hierdoor is bij
ons de motivatie orn er tijd en energie in te steken wat gezakt.
Misschien als er toch voldoende belandstelling mocht zijn, dat we in het
nieuwe jaar hier wel weer onze vrije uren in willen steken.
Groetjes van het jeugdwerk

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9 524
Tet. (0s99) 21274a

P

A Buinerveen

kasten
tafels
stoelen

slaapkamers
deuren

Onze winterknutsel (voor de jong-

sten een sneeuwpop en voor de
ouderen een vogel voederplank) is
in eerste instantie niet doorgegaan,
zieke bestuursleden en weer te

weinig vrijwilligers. Gelukkig
hebben we in februari nog een
datum gevonden om deze knutsel
als nog door te laten gaan.
Kijk voor onze verdere activiteiten
bij de activiteitenagenda in deze
Dorpskrant , geef uw kind op tijd
op (vol:vol) en geefu zelfop om

voor
onderhoud
verbouw
renovatie
nieuwbouw

te helpen.

hofstra hulshoÍ bouw b.v. nieuw buinen tet.212er7
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Motopofi fuap Middel gevestigd in Buineween?
Daar leek het zondag 16 jan. j.l.
even op. Spandoek buiten aan het
dorpshuis en veel motorvolk in de
zaal. Maar het betrof hier geen

nieuwe

dependance

)

maar

een

sponsoring van de Shadow Motor

club, regio Noord. Dit t.b.v. onze
eerste Nieuwjaars borrel. Ook de
"Viersprong" was van goede wil.
Zodoende konden we o.a. zaterdagmiddag al de zaal inrichten.
Vlaggen, spandoek en sponsor,
houtblok voor spieker slaan e.d.
Tevens moest er nog een verkeersbord op paal geplaatst worden. Ondergetekende kon n.l. de M.A.G.,
die zondag ook aanwezig was, een
verbodsbord voor motoren aanbieden als blikvanger voor op beurzen

e.d. Misschien worden de motorrijders dan wakker. Want ook al in
Drenthe zijn al een aantal wegen
onnodig voor motoren afgesloten.
Ook moest er uiteraard rnijn Shadow in de zaal. Dit omdat

"Cowboy Henkie" van der Kaap
irit de lindelaan er ook was met z'n
"special paint" Niet alleen mijn
motor is onder Henk's handen
geweest maar ook had Henk zelf
een aantal voorbeelden bij zich.
Henk heeft gouden vingers op dit
gebied. Dus wil je iets speciaals op
je motor, auto, melkbus o.i.d. dan
o'Cowboy
naar
Henkie" Na het inrichten, langs de bar naar huis.
Alleen dan moet je langs barman
Henk. Pilsje mee, Jan? O.K. dan
bhjfje nog even hangen (dacht ik)
Tref je nog wat ouwe bekenden.
De gezelligheid wordt groter
alsmede de aangeboden aantallen
pilsjes. Maar ik moest nu toch echt
weg. Alleen dan komt Gerard met
z'n vriendin naast je zitten. En
gezien de Intruder en de Shadow
ook vrienden zijn, heb je weer een
leuk gesprek. Uiteindelijk veel te
laat thuis. Oeps. Zelfs mijn imitatie van Boris Jeltsin viel niet in

goede aarde. En ik deed het nog
wel zo goed.

De zondag verliep perfect. Mede
mogelijk gemaakt door;
Motoport Jaap Middel, Motorrijders Aktie Groep, Cowboy Henkie, entertainer Mr. MAGIC en
dorpshuis de "Viersprong"
Al met al vatbaar voor herhaling.
Hoort het personeel ook eens andere goede muziek, Of niet Joke?
Iedereen die mtj heeft geholpen.............BEDANKT.
Jan "Bluesman"

Plaatselij k Belung B uinerveen/?\íieuw B uinen tot
de Kerklaan houdt dinsdag 28 moart a.s. haur
Jaarvergadering in het
Dorpshuis Centrum aun
de

Kerklaan te Nieuw
Buinen
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Glus en oud papier
Per 1 januari 2000 wordt het glas en oud papier op een nieuwe wijze opgehaald. Door een noodzakelijke
uniformering van afvalstromen binnen de gemeente Borger-Odoorn moest er voor een identiek systeem
worden gekozen. Deze nieuwew4ze brengt met zich mee dat, wat betreft het oud papier, voor 1 firma is
gekozen, de fa, Hazelaar-Potze. Deze Íirma verzorgde reeds het inzamelen van oud papier in de voormalige gemeente Odoorn naar tevredenheid. Deze firma venantelt het papier in vuilniswagens met drukpers. Voor de beladers van de wagens betekent dit een meer ergonomische manier van werken en tevens
volgens de ARBO.
De data van ophalen liggen nu echter vast voor het hele jaar. De vaste ophaaldag is namelijk de tweede
zaïerdagvan de maand, dus dat kan ook een enkele keer in een schoolvakantie vallen. Het eerste halflaar
zultu nog een herinneringsbriefie ontvangen dat er oud papier wordt opgehaald. Daarna denken we dat
iedereen gewend zal zljn geraakt aan de vaste ophaaldag. Overigens zal in Week in-Week uit ook steeds
vermeld worden wanneeÍ er oud papier wordt ingezameld

Ook nieuw is het gecombineerde ophalen van OBS 75 en CBS 59.Deze twee scholen hadden voorheen
een grote overlapping van het ophaalrayon. Met het nieuwe systeem is er een gebiedsbegrenzingwaar
beide scholen zorg voor dragen op dezelfde vaste dag. Dit gebied omvat geheel Buinerveen en NieuwBuinen tot aan de Mondenweg.
De opbrengst wordt verdeeld aan de hand van een van tevoren gemaakte verdeelsleutel die is gebaseerd
op de hoeveelheden oud papier die in de afgelopen jaren zijn opgehaald.
De starttijd is vanaf

1

januari 08.30 uur vanaf dorpshuis "De Viersprong" te Buinerveen.

Het ophalen van glas gebeurt voorlopig nog wel, door zoals u gewend rn,as, alleen OBS 75. De ophaaldata zrln grotendeels identiek aan de ophaaldata van oud papier, echter alleen op de even maanden. Er
zijn enkele afwijkingen in de zomer, waar we in de maanden juni en juli 's avonds het glas zullen ophalen.

Voor alle duidelijkheid nog even de ophaaldata op een rij:
12 februari
8 juli
oud papier + glas
oud papier
juli
11 maart
glas ; vrijdagavond!
23
oud papier
8 april
12 augustus
oud papier + glas
oud papier
13 mei
9 september
oud papier
oud papier
9iuni
glas; vrijdagavond! 4 oktober
oud papier + glas
10 juni
l1 november
oud papier
oud papier
9 december
oud papier en glas

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Piet-Jan Smak 212154 (OBS 75)
Fenna Moes 610155 (OBS 75)
Roelof Keur 212660 (CBS 59)
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Mandoline en Gitaur Orkest Tremolino
De mandoline is een beetje

een

vergeten instrument, maar wel een
instrument met een geschiedenis:
n november 1985, dit jaar
dus 15jaar geleden, werd door een

Het muziekinstrument dat wij

"meesters" uit de l8'eeu\/: Pietro
Denis, J.B.Gervasio, Pietro Leone
en Giovanni Fouchetti.

Naast het Napolitaanse "bolle"
model wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van de Portugese

het mandoline en gitaarorkest opgericht. In eerste instantie werd

mandoline noemen heet eigenlijk
van oorsprong Napolitaanse Mandoline. Dit soort mandoline verschilt van de Mailander mandoline

gerepeteerd in het dienstencentrun-t

, ook wel Barokmandoline

het Aailand te Nieuw Buinen. Er
werd begonnen met een licht programma van voornamelijk speciaal
voor mandoline-orkest geschreven
muziek. Veel van de spelers hadden vele jaren geen instrument in
handen gehad en de dirigente was
bezig met de vijÊjarige opleiding
voor dirigent van een mandoline
orkest van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten te
Utrecht. Er werd geoefend op het
startprogramma en dat kostte zowel de spelers als de dirigent menige zweetdruppel, maar er was
ook resultaat. Na ongeveer een jaar
werd het eerste concert gegeven.
E,n er volgden er meer. Tegenwoordig worden conceften gegeven in bejaardentehuizen en bij

noemd. Die is met darmsnaren uitgerust, in kwart/terts gestemd,
wordt rnet een veer bespeeld en nu

ruimte achter de kerk aan de
Kerklaan te Nieuw Buinen van

alleen nog maar bekend van het

ten) tot 22.00 uur. Het repertoire
bestaat uit oorspronkelijke rnandoline muziek van Italiaanse,
Franse en Nederlandse componisten. maar ook volksrnuziek, lichte
muziek en "meezingers" bewerkt
voor mandoline orkest.
Door verschillende leden en door
de dirigent rvorden mandoline en
gitaariessen gegeven aan toekomstige leden van het orkest, soms
prir.é, soms in groepjes van maximaal 3 personell. Als er voldoende
personen met een basiskennis zijn
zal er een beginnersorkest worden
gestart. rvaarin de eerste beginselen van het samenspelen kunnen
rvorden geoefend, waarna kan
rvorden doorgestroomd naar het
mandoline en Gitaarorkest.
De bezetting van het orkest bestaat
uit: mandolines verdeeld in 1' en 2'

6 tal rnandoline en gitaarspelers

andere gelegenheden.

In 1988 werd er sarnen met het
Mandoline Orkest KES opgetreden in Huizen waar een festival
werd georganiseerd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van
het N.V.v.M.O. Ook werd er opgetreden in festivals in Hoogezand
en Hengelo.

In liet orkest wordt gebruik

ge-

maakt van de volgende instrumenten:

Mandolines, mandola's, gitaren en
een contrabas.

Er is begonnen met instrumenten
die "van zolder" kwamen, in de
loop der jaren zijn o.a. door een
gift van het Anjerfonds nieuwe
instrumenten aangeschaft, gebouwd door gerenommeerde mandoline en gitaarbouwers.

ge-

klassieke repertoire.

Voor zover we na kunnen gaan
werd de eerste mandoline rond
1609 gemaakt. De Napolitaanse
mandoline heeft sindsdien een
grote ontwikkeling doorgemaakt.
Rond 1880 begon men in italië
mandoline ensembles te vormen.
Na verloop van tijd ontstonden er
ook ensembles in Frankrijk, Duitsland en Nederland. De vraag naar
speciaal voor deze ensembles geschreven muziek volgde deze ont-

wikkeling. Vaak werden gitaren
toegevoegd als begeleiding van de
mandolines. Veel Franse Italiaanse
en ook Nederlandse componisten
begonnen muziek voor deze orkes-

ten te schrijven. Het tremolo (een
versiering uit de baroktijd) kwam
in veel nieuwe cornposities terug
en werd één van de belangrijkste
speeltechnieken.Veel grote componisten als Beethoven en Mozart
schreven muziekstukken voor de
mandoline. In onze eeuw wordt de
mandoline echter tot de volksinstrumenten gerekend, ondanks het
feit dat zij haar oorsprong had in
de l8' eeuwse klassieke rnuziek.

De rnandoline is een luitvormig
tokkelinstrument dat met een plectrum wordt bespeeld. De vier dubbele snaren zijn in kwinten gestemd (zoals bij de viool) De gebruikte aanslagtechnieken zijn af-

geleid van methodes

van

platte mandolirie
Door Tremolino wordt op donderdagavond gerepeteerd, in een

19.30 (stemmen van de instrumen-

stem

Mandola's, een groot uitgevoerde
mandoline, die een octaaf lager
klinkt.
Gitaren en een contrabas.
Indien u een van deze instrumenten bespeeld, en belangstelling
liebt om in een orkest te spelen, of
als u nog geen instrument bespeelt
maar het zou willen leren, kunt u
corrtact opl'lelnen lnet:
Marga de Jonge, 0599-236605

of
Olga Spijkerrnan 0599- 564243
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Woningbouw in Buinerveen: een zuuk vun geduld!
een aantal jaren wordï er ge'
sproken over het bouwen van wo-

Al

ningen in Buinerveen. Hoe is de
stand van zaken met betrekking tot
deze plannen? Komt het er nu wel
of r-riet van? Het duurt allemaal
wel erg lang! Redenen oln in onze
dorpskrant in dit artikel aan te geven in welk stadium de Plannen
verkeren en welke vorderingen er
op korte en langere tennijn ziin te
verwaclrten.

Historie
De toenmalige gemeente Borger
heeft plannen ontwikkeld om in
Buinerveen een aantal woningen te
gaan bouwen.In hetjaar 1996 (wie
weet het nog?) is door de ge-

meente Borger hierover al eens
een voorlichtings-avond gegeven
in het dorpshuis te Buinerveen
waarbij ook een "voorloPige
kaart" is gepresenteerd. Een aantal
inwouers kan zich deze voorlichtingsavond vast itog wel herinneren want lret bezoek aan deze
avond was goed te uoemen. De
kaart betrof een gebied ten zuiden
van de Hoofdkade en oostelijk van
de Zuiderstraat. In de kaart waren
de wegen al ingetekend en de
plaats van de woningen. Het Plan
zou twee ontsluitingen krijgen namelijk op de Zuiderstraat en oP de
Hoofdkade. Daarna is het tocli wel
erg stil geworden rond het woningbouwplan. Het enige nieuws wat er
wel naar buiten kwam waren
kleine artikeltjes in de dagbladen
dat een "projectontwikkelaar" de
voor de woningen benodigde
grond zou lrebben gekocht. Daardoor zou de planontwikkeling en
dus ook de woningbouw veftraging hebben oplopen.
Overleg met bouwbednjf
Naclat de benodigde grond nog een

keer van "eigenaar" heeft gewisseld is de gemeente BorgerOdoorn nu in gesPrek met liet

bouwbedrijf Nijhuis Noord te
Rijssen. De bedoelirlg is oltr eett
plan te ontwikkelen op de hierbo-

vengenoemde locatie

voor

de

bouw van rnaxirnaal 58 wonir-rgen.

Het totale plangebied is ongeveer
4 ha groot. Nijhuis Noord is momenteel ook de eigenaar/rechthebbende van alle in het Plangebied
gelegen gronden. De gemeente
Borger-Odoorn heeft in het Plangebied geen eigendommen. Dat
betekent dat het bouwbedrijf Nijhuis Noord ook de ontwikkeling
van het plan voor zijn rekening zal
moeten llernen. Uit het overleg met
het bouwbedriif is tot nti toe naar
voren gekomen dat er binnen het
plangebied maximaal 58 woningerl

kunnen worden geboulvd

be-

de bouw maar dit l-rangt uiteraard
ook af van eventuele bezwaren die
tegen het plan kunnen worden ingediend. Het plangebied heeft op
dit moment nog een agrarische bestemming en binnen die bestemrnirrg is Iret oprichteu vatl wotlingen niet toegestaan. Het zal ook
dLridelijk zijn dat er aanmerkelijk
sneller kan worden begonnen met
de bouw van de eerste woning als
er geen bezwaren tegen het Plan
l'orden ingediend. De planologische procedure is dan aanzienlijk
korter. Voor de realisering van het
plan is het ook van groot belang
dat het provinciaal bestuur aclrter
het plan staat. Ver\ /acht wordt
echter dat de provincie geen bez\\.aren zal hebbeu tegen de voorgenomen plannen.

Voarlichting en informutíe

staande uit211 kap woningen. r'riistaande rvoningen en 2 blokjes r an

De plannen zijn wel in een zodanig

4 woningen t.b.v. de ouderenhuisvestitig. Van belang is ook dat de
maxirnale snelheid in het Plan 30
km/uur zal bedragen. Voor een
aantal iltwoners zal dat even \\'ellnen zijn. In het plan is ook een
speelplaats voor jonge kinderen

stadium dat er op niet al te lange
terrnijn een inspraak- en informatieavond zal plaatsvinden. Waarschijnlijk zal ditnog it.t dit voorjaar

opgenomen.

Plano lo gis ch

e p roc

edure

Orn de woningbouw te kunnen realiseren zal er eerst nog een bestemmingplan moeteu worden vastgesteld. Daar wordt momenteel hard
aan gewerkt. Het stedenbouwkrindig buro Biigel Hajema is voor het

maken van een ontwerP bestemmingsplan ingeschakeld. Verwacht wordt dat de bestemmingsplan procedure nog wel het gehele
jaar 2000 in beslag zal nemen omdat deze procedure oP dit moment
nog moet worden oPgestart. Er is
een kans dat er in het volgend jaar
(2001) kan worden begonnen met

plaatsvinden in het dorpshuis te
Buinerveen. Mocht Lr belangstelling hebben voor een woning of
ge\ïoou nieuwsgierig zijn naar het
plan. zorg er dan voor dat u deze
avond niet rnist. Deze avond zal in
\\ieek in Week uit worden aangekondigd. Mocht u nu al rleer
informatie wensen en kunt u niet
rvachten tot de voorlichtingsavond
dit voorjaar dan kunt u daarvoor
terecht bij de ge-meente en wel bij
de heer D.W. Bethlehem van de
sektor Grondgebied - afdeling
Volkshuisvesting, Ruimteliike Ordening en Milieu.
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***
De bedoeling van dit spel is zoveel mogelijk het woordje OXO te vormen.
Zet om beurten een 'O' of een 'X' in een vakje. Wie OXO kan vormen,
streept het woord door en krijgt een punt.
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