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Willie Hilbolling 15 jaar gastouder

27 januari j.l. was het 15 jaar geleden dat Willie HilbollingLammerts haar eerste oppaskind
verwelkomde.
Toen haar eigen kinderen beide
naar school gingen begon het
weer te kriebelen. In die 15 jaar
heeft ze reeds verscheidene kinderen uit ons dorp vanaf een leeftijd van 3 maanden één of meerdere dagen per week opgevangen. Vaak heeft ze ook op het
punt gestaan maar geen nieuwe
kinderen meer aan te nemen,
maar elke keer is ze weer gezwicht.
En dat nu reeds 15 jaar lang.
Daarnaast heeft ze in al die jaren
ook al heel wat kinderen voorzien van een lekkere boterham
tussen de middag, hetgeen tegenwoordig zo mooi ‘tussenschoolse
opvang’ heet. En daarnaast nog

de voor- en naschoolse opvang
niet te vergeten. Op dit moment
zijn de jongste kinderen 15
maand en heeft ze voor de rest
schoolgaande kinderen onder
haar hoede.
Deze jarenlange taak had ze
niet kunnen volbrengen zonder
de hulp van man Geert, dochter
Annemiek en zoon Arjan. Ook
zij steunen Willie waar mogelijk en indien nodig tijdens de
dagelijkse opvangbezigheden.
Op de gecompileerde foto een
deel van de oppaskinderen die
bij de familie Hilbolling te vinden zijn op de verschillende
dagen van de week.

Willie, bedankt!
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor:
19 mrt.
22 mrt.
24mrt.
19apr.
3 mei
7/8jun.
20sep.
18okt.
1nov.
13 dec.

Vrouwencafé
Eieren zoeken
Eieren gooien
Bingo
Bingo
Feestweekend
Bingo
Bingo
Griezeltocht
Kerstbingo

Ideeën zijn altijd welkom. Aarzel niet en neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel.nrs zijn:
Menzo Bos
0615391219
Jan van Noortwijk
212298
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
212730
Thom Martens
212993
Tom Ottens
212473
Henk de Vrieze 0652586608
E-mail adres secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2008 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 5

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

2 april 2008
4 juni 2008
6 augustus 2008
1 oktober 2008
3 december 2008

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Jeugdwerk
BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
OBS 75 8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Internetsite Buinerveen /
Nieuw Buinen
Zie ook de internetsite
over de plaats Buinerveen
en Nieuw Buinen tot de
Mondenweg. Over clubs,
verenigingen en actueel
nieuws. Via deze site is
ook de Dorpskrant digitaal
te bekijken. Foto’s gemaakt bij diverse evenementen zijn hier te bewonderen en te downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

Het programma van het schooljaar 2007-2008
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag

19 maart
25 april
21 mei
11 juni

knutsel middag
karaoke
knutselmiddag
eindfeest

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar mensen die ons willen
helpen dat is niet alleen voor het helpen bij de knutsels maar
ook voor de voorbereiding zoals inkopen en voorbeelden maken spullen klaar zetten en de financien.

Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren
Linda Luppens
Annemarie Egas

212604
212855
212944
211918
212301
332850
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FEESTWEEKEND BUINERVEEN 7 & 8 JUNI:
THEMA:

WILD WILD WEST!!!!!!!
Wij willen met dit schrijven iedereen prikkelen om weer een geweldig weekend te realiseren.
Door enorm succes van vorig jaar zijn wij ook dit jaar weer supergemotiveerd om weer een super feestweekend te organiseren.
Met als aftrap weer de markt op zaterdagmiddag en niet te vergeten een vrijmarkt voor de kinderen.
Voor de zaterdagavond hebben we net als vorig jaar weer een dj. die ons weer de hele avond van lekkere
muziek voorziet.
De zondag wordt weer afgesloten met een zeskamp.
Vanwege alle positieve reacties van vorig jaar op het verkleed verschijnen op de zaterdagavond
(flower power), willen we dat dit jaar graag weer herhalen, maar dan met het thema:

WILD WILD WEST!
Om hier iets voor te bedenken moet volgens ons toch geen
probleem zijn, want stel je toch eens voor een hele zaal vol
cowboys, cowgirls, indianen enz.
Genoeg om over na te denken lijkt ons.
Samen is hier toch een leuk feest van te maken, dus komt allen!
Voor de echte bikkels gaan we op zondag verder met de zeskamp.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer een topattractie kunnen realiseren, hier gaan we natuurlijk ons uiterste
best voor doen.
We hopen dat het net zo'n geslaagd weekend als vorig jaar zal worden, maar dat lukt niet met ons 7-en (niet
echt gezellig).
Dus bij deze zet 7 & 8 juni in je agenda en kom met z'n allen,
zodat we er weer een supergezellig en sportief feestweekend van kunnen maken.
Smoesjes van ik wist het niet vroeg
genoeg, gaan deze keer niet op
(ha,ha).
JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK

Groetjes:
de activiteitencommissie!
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Deelname markt
tijdens
feestweekend.
Zoals op een andere plaats in de
krant te lezen is wordt er tijdens
het feestweekend op 7 juni weer
een markt georganiseerd onder
het motto:
WILD WILD WEST
Verenigingen en andere instellingen die in het verleden aan de
markt hebben deelgenomen of
wellicht belangstelling hebben
voor deelname, hebben een brief
hierover gekregen, of krijgen deze zeer binnenkort.
Nu kan het zijn dat we een vereniging of iemand anders overgeslagen hebben bij het verzenden
van deze brieven. Vandaar dit
stukje.
Mocht U belangstelling hebben
om aan de markt deel te nemen
dan kunt U zich opgeven vóór 1
april bij Anneke Wubbels of een
E-mail sturen aan Jan van Noortwijk. Een kraam op de markt
kunt U zelf verzorgen of tegen
betaling van € 17,50 laten verzorgen door de commissie.

Deelname kinderen aan de
markt
Evenals vorig jaar kunnen ook de
kinderen weer meedoen door het
verkopen van speelgoed e.d. op
een kleedje of zoiets. Deze moeten zich vóór 1 mei opgeven.
We hopen op een grote gezellige
markt met veel deelnemers,
waarbij ook de kinderen erg welkom zijn.
Het zou mooi zijn als de deelnemers en bezoekers verkleed konden zijn volgens het motto van
deze markt.
Namens de activiteitencommissie
Jan van Noortwijk

Dorpskrant Buinerveen

Eieren
Op 22 maart gaan we weer eieren gooien en op 24 maart weer
eieren zoeken.
Beide activiteiten vinden plaats
op de gebruikelijke locaties, n.l.
het eieren gooien tegenover het
dorpshuis en het eieren zoeken
achter school 75.
Voor deze beide leuke gebeurtenissen is het natuurlijk fijn als
we veel deelnemers hebben.
Helaas deden er vorig jaar aan
het gooien niet zoveel kinderen
mee. Hierom nodigen we speciaal voor het gooien de kinderen
uit, hoewel natuurlijk ook de
volwassenen van harte welkom
zijn.
Deelnemers worden verzocht
zich enkele dagen van te voren
op te geven bij Anneke Wubbels, zodat de organisatie weet
hoeveel eieren we ongeveer
nodig zullen hebben.
Vooral bij het gooien is het
leuk als er veel toeschouwers
zijn om hun favorieten aan te
moedigen, dus komt allen kijken.
Aan het eieren zoeken zijn er

voor de beste zoekers of zoeksters enkele prijsjes verbonden.
Vorig jaar liepen er heel wat kinderen in het bos te zoeken en
vond iedereen het erg leuk.
We hopen daarom dat er dit jaar
weer minstens zoveel deelnemers
zullen zijn.
De deelname aan elk van deze
activiteiten is €1,50 per persoon.
Namens de activiteitencommissie,
Jan van Noortwijk

Dorpskrant Buinerveen
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Paasvuur 2008
Oud en Nieuw ligt net achter
ons, klim ik nu al in de pen om U
allereerst een Gezond, Gezegend,
Gelukkig nieuw jaar te wensen,
is het nieuwe jaar niet goed begonnen dan wensen wij U veel
sterkte.
Nu het volgende, zoals U weet
vieren wij op 23 en 24 maart Pasen, vele tradities rijk, onder andere een paasvuur, als alles goed
gaat (vergunning) houden wij
voor de 5e keer op rij een paasvuur, een lustrum, daarbij hebben
wij Uw hulp nodig, want wat is
een paasvuur zonder inbreng van
takken. Dit jaar kunt U Uw
snoeiafval ( ook bomen) brengen
op zaterdag 15 maart van 9.00
uur tot 16.00 uur en op zaterdag
22 maart van 9.00 uur tot 15.00
uur. Op Goede vrijdag 21 maart
alleen op telefonisch verzoek,
gebleken is dat op deze dag weinig animo is, om U toch de gelegenheid te geven stellen wij het
terrein een paar uur open, de tijden kunnen wij U echter op dit
moment nog niet doorgeven,
daar wij nu nog niet weten hoeveel vrijwilligers er zijn.
Bij het verlaten van het terrein
zult U worden aangesproken
door een van de vrijwilligers,
voor een vrijwillige bijdrage,
komt U meerdere keren dan is
dat geen probleem, Uw bijdrage
is niet per kar.
Net zoals vorig jaar zullen de
kinderen van groep 4 tot en met
groep 8 op 23 maart lopend vanaf ons Dorpshuis naar Zuiderstraat 43 het paasvuur omstreeks
19.30 uur aansteken met fakkels
die zij van huis hebben meegenomen, hierover krijgen zij nog nader bericht.

Komt U kijken dan staat er
voor een ieder GRATIS een
hapje in een drankje klaar, die
U kunt op halen bij de tent,
Voor de kinderen delen wij
pakjes drinken uit, ook krijgen
alle kinderen t/m groep 8 een
paas zakje mee naar huis (op is
op), vorig jaar deelden wij meer
dan 250 zakjes uit, tel de ouders de opa's en oma's singles
en stellen er bij op, dan begrijpt
U dat Uw bijdrage dan ook zeer
gewenst is. Vele vrijwilligers
staan klaar om er weer een gezellige avond van te maken, wij
hopen ook op uw medewerking. Flesjes die worden meegenomen. Bij het opruimen liggen flesjes in de sloot of met de
hals in de grond getrapt, of nog
erger stuk geslagen, wij vragen
U dit niet te doen, breng ze terug naar de tent, deponeer afval
in de afval bak, dan zijn wij de
volgende dag op tijd klaar, het

land kan weer veilig voor andere
doeleinden gebruikt worden,
iedereen tevreden.
Wij hopen dat U kunt zorgen dat
wij deze traditie niet om deze
reden hoeven af te breken.
Bij deze maak ik van de
gelegenheid gebruik, om U iets
te vragen, wij zijn namelijk op
zoek naar metalen vuilnis emmers en rijplaten, wij weten nu
uiteraard nog niet of wij deze
moeten gebruiken, huren zoals
vorig jaar bleek nogal een dure
aangelegenheid, dus bij deze,
heeft U, of weet U iemand die er
vanaf wil, dan houden wij ons
aanbevolen.
De vergunning is alles nog
wat ons kan tegenhouden, echter,
deze krijgen wij pas laat binnen,
U kunt in Week in Week uit lezen of hij ons is toegekend.
Tot slot nodigen wij iedereen uit
die dit schouwspel wil zien.
Wij zijn te bereiken op tel.
212452
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Woensdag 19 december hebben
we kerst gevierd. Iedereen
moest een gebloemd kopje meenemen en daarmee kwamen verschillende verhalen los, want er
waren heel wat erfstukken bij.
Door het bestuur was een High
Tea geregeld, wat uit heerlijke
sandwiches, lekkere cakejes en
chocolaatjes bestond met natuurlijk verschillende soorten thee
erbij. Het werd spetterend afgesloten met een schaal bavarois en
een spetterkaars.
Ook het optreden van Hilda Breider en Jannie van Rhee was
prachtig. Samen hebben we verschillende liedjes gezongen.
Op 16 januari was de jaarvergadering. 47 leden telt onze afdeling.
Geesje Middeljans en Hendrien
Plat hebben na 6 jaar bestuur
plaats gemaakt voor Marchien
Bolk en Angelien Bijkerk.
Er waren 3 huldigingen: Hendrien Plat 25 jaar lid, Winy Spiegelaar 40 jaar lid en

Ook kreeg ze het boek Bewogen jaren over 75 jaar NBvP,
Vrouwen van Nu in Drenthe.

Op 2 april wordt er een modeshow gegeven door FamFam uit
Borger.

Na de pauze werden er dia’s
getoond. Leo van der Teems
had oude en nieuwe foto’s bewerkt en toonde deze via de
gekregen beamer. Leuk om de
foto’s van het 50-jarig jubileum
in 1982 nog eens weer te zien.
Wat zagen we er een stuk jonger uit! Foto’s van ons 75-jarig
jubileum waren ook te zien.

Op 23 april is er een gezamenlijke avond, die dit keer in Nieuw
Buinen plaats vindt.
Kunst en Kitsch is het thema.

Er waren zelfs 2 middagen in
januari nodig om het aantal
aangemelde dames door
Erik Zwezerijnen te kunnen
rondleiden. Hij maakt schilderijen en woont en exposeert
in SILO te Nieuw Buinen. De
museumgroep had dit georganiseerd.

Trijn Hoving zelfs 50 jaar lid.
Trijn ontving de laatste gouden
korenaar speld. Hierna zal deze
niet meer worden gemaakt en
uitgereikt.
Op 13 februari wordt er een
lezing over zelfborstonderzoek gegeven. Als deze krant
verschijnt heeft dit al plaatsgevonden.

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 Thea v.d. Teems, tel.
0599-354620.
Samen gaan we graag op stap
Leuke dingen doen en bewegen,
zomaar voor de grap
Dan kunnen we er thuis weer een
poosje tegen
Gaan we fietsen of misschien
met de bus ervandoor
De Vrouwen van Nu ze gaan er
voor
Dus dames kies iets uit het programma van de NBvP, Vrouwen
van Nu
Dat voor uw uitje geschikt zijn
mag
Regel oppas voor uw kinderen al
is het maar een paar uren
Besteedt je partner een dag uit bij
de buren
Zet je zorgen aan de kant
Daar komen wij Vrouwen van
het platteland!
(Gedicht gemaakt door iemand
uit 1e Exloërmond)

Op 12 maart komt Jan Germs
vertellen over de Drentse Taol.
Tot ziens, Ina Habing-Mulder,
PR-vrouw; afd. Buinerveen.

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de werkgroep:
Dorpsomgevingsplan Buinerveen/Nieuw Buinen

5 maart 2008
20.00 uur in Dorpshuis De Viersprong
Bekendmaking van de uitslag van de
uitgevoerde opdrachten voor ons Dorpsplan
Om de leefbaarheid te vergroten willen we een goede afstemming op het gebied van verkeersveiligheid,
onderwijs, natuur, water, landschap, recreatie, toerisme, landbouw, ondernemen, woningbouw, lofar,
jeugdwerk, ouderenzorg, enz.
Hiervoor zijn :
* foto-opdrachten gemaakt door en aantal inwoners
* huiskamergesprekken gehouden
* een cultuur-historische excursie gemaakt
*een huiskamergesprek met de jeugd van 12 tot 16 jaar gehouden
* lesbrieven op OBS 75 en CBS 59 behandeld
* lessen over de historie van ons dorp op beide scholen gehouden

Komt allen en hoor wat de uitslagen zijn.
Hierna wordt het plan samen met de BOKD vastgesteld en in boekvorm gemaakt.
De werkgroep:
Wim Bruil, Ina Habing, Jan Haikens, EgbertJan Kamps, Linda Luppens, Willem Lutjes, Dennis Middeljans, Jan van Noortwijk, Els de Roo, Leo van der Teems, Chris Westen en Willy Windt.
Ook voor:

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk
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Historische Excursie dorpsomgevingsplan
Verslag historische excursie op
zaterdag 19 jan ’08.
Zaterdagmorgen verzamelen in
het dorpshuis waar Grietje de
koffie klaar heeft. Als bijzondere
gasten zijn dhr. Hans Elerie als
provinciaal historicus en Willem
Vletter namens het drents plateau
aanwezig. Na een korte inleiding
vertrekken we met ruim 20 enthousiaste inwoners richting Molenlaan – Noorderdiep – Mondenweg en Zuiderdiep terug.
Onderweg vertelt Jan Haikens
over het ontstaan van de graanmolen. Hij is gebouwd achterop
de kavel van de fam. Middeljans.
Deze waren boer en caféhouder
te Buinerveen. Zowel de boerderij waar nu mw. Rous inwoont,
alsook het dorpshuis was vroeger
eigen aan de fam. Middeljans.
Nw-Buinen is een zgn. dubbel
lint. Dus 2 kanalen met daar tussen de burgerbebouwing. Aan
het Noorderdiep liggen 70 plaatsen ( strekkende kavels 1600mtr
lang).
Dat het Noorderdiep korter is
dan het Zuiderdiep heeft meerdere oorzaken. 1ste het hoogveen

hield op of verminderde sterk.
2de De huidige Zuider- en
Noorderstraat is aangelegd als
zandweg op de scheiding van
het moeras en het hoogveen.
Men heeft toen de droogste en
de meest vaste ondergrond gezocht. Dat is ook de oorzaak
dat deze wegen grillig en soms
met haakse bochten zijn te herkennen. Let wel; deze aanleg
heeft plaatsgevonden vanuit
Buinen. Er was in de 18de eeuw
reeds sprake van “enige bebouwing” in Buinerveen. De 70ste
wijk liep aan het eind bijna aan
Buinerveen, althans aan de kant
van Drouwenerveen waar nu
het viaduct is.
Nw-Buinen bestond toen nog
niet. Dat ontoegankelijke gebied bestond onder de naam
”de Buiner venen” en stond onder toezicht van de marke van
Buinen. (een soort voorloper
van de gemeenteraad) In het
oosten was ergens een grens
met de provincie Groningen
maar men wist niet precies
waar.
Stukjes hoogveen werden in

Buinerveen vooral gebruikt als
weide gebied en voor de teelt van
boekweit. De verbinding met
Buinen waren 2 zandwegen nl.
de Osdijk en meer naar het noorden de Koedijk. De Paardetangendijk was een aftakking halverwege de Osdijk richting
Noorderstraat over het huidige
traject. Het kanaal was er toen
nog niet en dus ook geen weg !.
Buinerveen kende vroeger 2
beekjes, nl. kleine diep en het
grote diep. Ze zijn beide in de
jaren 60 gekanaliseerd. Het gebied kenmerkt zich nog steeds
door een geweldige openheid.
De Buinervenen lag ingesloten
tussen de Drouwenervenen en de
Exloërvenen en was 3,5 km
breed en ruim 6 km lang. De onderhandelingen over de juiste
grens heeft in het verleden meerdere keren geleid tot hevige botsingen tussen Groningers en
Drenten. Uiteindelijk heeft men
opdracht gegeven aan de landmeter Johan Sems om de grens vast
te stellen. Deze legde een liniaal
op de lijn Martinitoren en het
klooster in Ter Apel. Daarmee
was de kou nog niet volledig uit
de lucht, want het was koning
Willem I die bij koninklijk besluit in 1815 een wijziging aanbracht op de plek waar nu de watertoren staat op de grens van
Stadskanaal en Musselkanaal. De
zgn. “Koningsraai” Deze, bijna
haakse bocht was nodig om Groningen er van te overtuigen dat
het Klooster van Ter Apel op hun
grondgebied bleef liggen. De
macht van de Bisschop van Groningen was toen kennelijk nog
erg groot.
Onze tocht gaat verder richting
48ste laan alias Zwindermanslaan

Dorpskrant Buinerveen
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veel oudere inwoners.
Opvallend waren hier en daar de
vele middenstandsbedrijven in
het lint nog duidelijk zichtbaar,
met name aan het Zuiderdiep.
Aan het zuiderdiep liggen 76
plaatsen, waarvan de laatste achter de fam. Hilbolling ligt op
Zuiderdiep 2.
School 59 en 75 ontlenen hun
naam aan de tegenover de school
liggende plaatsnummer.

alias Mondenweg. Deze zandweg
ligt tussen de 48ste en 49ste plaats
in en was een zuid/noord verbinding tussen Drouwenermond en
1ste Exloërmond. Zwindermanslaan was de vernoeming naar de
bakker op de hoek waar nu de
chinees is. Dit was vroeger een
boerderijmodel woning, waarbij
in een later stadium de cafézaal
er aan de voorkant is aangebouwd.
Dergelijke verfraaiingen komt
men meer tegen. o.a. op Zuiderdiep 10 , 20 en 50 kan men zien
–als je goed kijkt - dat er fraaie
voorhuizen aan zijn gebouwd.
Op de plaats van de huidige
Mondenweg met de kruising Zuiderdiep is duidelijk zichtbaar dat
hier een kanaal heeft gelopen, die
de verbinding vormde van het
stadskanaal via het kanaal Bui-

nen-Schoonoord, het Oranjekanaal met de Drentse hoofdvaart
Het huis van Jans en Betsy
Martens is het voormalige
brugwachterhuis. De brug over
het Zuiderdiep/Mondenweg
was een gemeente brug terwijl
alle andere bruggen particulier
waren.
De vloeivelden van AVEBE –
aardappelmeel verkoop bureau(een samenwerking van 20 coöp. Aardappelmeelfabrieken die
vroeger in de veenkoloniën
werkzaam waren)
Deze werden vroeger gebruikt
voor de opvang van waswater.
Dat bevatte ook grote hoeveelheden vruchtwater uit de aardappel. o.a. eiwit kwam daarmee
vrij en de aroma van het rottende eiwit is nog wel bekent bij

Natgeregend om 11.30 weer terug in het dorpshuis, waar de Berenburg uitstekend smaakte.
Tussen de middag hebben we
samen met de middaggroep genoten van de heerlijke bonensoep
en de stampotten. Hulde aan
Grietje en haar medewerkers.
Na de middag heeft Wim Windt
ons rondgeleid door het moeras.
Een prachtig laagveengebied met
geweldige weidse blikken. Geen
wonder dat LOFAR gekozen
heeft voor dit gebied. Het geeft
goede mogelijkheden om samen
met LOFAR te werken aan een
recreatief wandel en fietspadenplan, ook voor ons. Het kanaal
met stilstaand water heeft veel
aandacht gehad van de deelnemers en de doorsnijding van de
Paardetangendijk door het kanaal
bracht vele tongen in beweging.
Sommigen hadden al snel een
oplossing voor het herstel van de
aansluiting op de osdijk zoals het
oorspronkelijk ooit ook is geweest.
Deze dag hebben 45 deelnemers
de weergoden getrotseerd en het
was de moeite waard.
Jan Haikens

Ook aan huis verkoop
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Playbackshow 2008
Na weken van oefenen was het
dan eindelijk zo ver op vrijdag
25 januari.
Het werd een voornamelijk Nederlandse avond want van de 18
optredens waren er maar 3 in het
Engels. Er waren natuurlijk bekende nummers maar ook minder
bekende. Iedereen heeft zijn of
haar uiterste best gedaan om te
winnen. Voor de jury (Janny Hoving, Carla Drent en Bert de
Roo) was het zoals altijd erg
moeilijk, de artiesten deden het
allemaal erg goed en ze kunnen
niet allemaal winnen. Na een lange discussie zijn ze er toch uit
gekomen. Bij groep 1 t/m 4 heeft
gewonnen: Wendy Springer met
het liedje “als ik s’avonds wakker wordt”. Nummer 2 werden
Robin, Leonie en Charlotte met
“maak ons gek” en derde was
Freek als frans Bauer met: “Heb
je even voor mij”. De originaliteits prijs ging naar Dennis als de
charmante Freddy Mercury met
“I want to break free”. Bij groep
5 t/m 8 ging de Eerste prijs naar
Lisa met een nummer van Elise,

“No Latino”. Nummer
twee waren Laura en Melissa als Nick en Simon
met “Pak maar mijn
hand”, en derde Sandra
met een nummer van
Tess, “Geef elkaar de
hand”. De originaliteits
prijs ging naar Meinke
met een liedje van Oek
over onweer. Wendy
heeft de wisselbeker voor
de tweede keer gewonnen
en mag hem dus houden.
Op deze avond konden
we ook melden dat de
playback show voor de
volwassenen en het
voortgezet onderwijs niet
door ging: er waren maar
vier groepjes die zich opgegeven hadden.
Namens het Jeugdwerk,
Inge van Buuren

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuwsflits OBS 75
Nog even terugkomend op het
Sinterklaasfeest; dit was ook dit
jaar weer helemaal geslaagd.
Sint kwam aan met paard en
koetsje. Gelukkig viel het weer
hiervoor reuze mee en was het
bovenal droog. Pieten die springen en dansen op tafels, andere
rare streken uithalen, het kon
niet op. De kinderen zijn verblijd met mooie kado’s. In de
bovenbouw zijn er surprises en
gedichten gemaakt. Wederom
was er veel werk op gedaan.
Ook de kerstviering was een
happening, zowel binnen als
buiten was het erg sfeervol.
Naast het lekkere eten (gemaakt
door ouders) was het ook erg
gezellig. Buiten werd de stemming er door het Veenkoor goed
ingebracht. Zeker met zo’n mooi

versierde kar, met lampjes en
kersttakken, leek het super gezellig. Hoewel het best koud
was, was de opkomst groot.
Samen nog enkele liederen
gezongen met het Veenkoor,
waarvoor er was geoefend.
Veenkoor, nogmaals onze hartelijke dank voor jullie optreden!
Dit jaar wordt er geen zakelijke ouderavond georganiseerd.
Er wordt verantwoording afgelegd middels een verslag.
Als laatste nog even wat vorderingen over de feestelijke
ouderavond. Deze zal worden
gehouden in Dorpshuis de
viersprong. Het is toch het
mooiste dat het in eigen dorp
gevierd kan worden. Hoewel

er best veel mensen in kunnen,
hebben we toch besloten dat we
het in 2 gedeelten gaan doen. Op
donderdagmiddag is , de generale repetitie bestemd voor grootouders, broers en zussen die niet
meer op school zitten en andere
belangstellenden. De avond zelf
vindt plaats op vrijdag 11 april.
Een klein tipje van de sluier; het
wordt een fantasieverhaal met
veel magie. Ondertussen is er al
een rolverdeling onder de kinderen gemaakt, zodat ze kunnen
oefenen.
Tot zover dit verslagje.
Namens de ouderraad
Marja van der Scheer
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Activiteiten commissie.
Terugblik over het jaar 2007
2007 was een succesvol jaar.
Terugblikkend zie je wat er zo
allemaal gebeurd is.
Er zijn een aantal gezellige binbingo’s (zes) gehouden, goed
georganiseerd en geleid door
Lenie Poker en Anneke Wubbels, waar veel deelnemers bij
waren en ook veel mooie prijzen werden verdiend.
Het feestweekend was grandioos.
Onder het waarschijnlijk nog
steeds bij iedereen bekende
motto “Flower-Power” is een
geweldig leuke markt gehouden met zeer veel deelnemers
en een feestavond die nog velen zich lang zullen herinneren,
zeker wat betreft de geconsumeerde hoeveelheid bier, de
muziek (niet altijd flowerpower) en de kleding van de
aanwezigen.
Ook de zeskamp van de dag
daarop was een succes. De
spelletjes vielen bij de deelnemers goed in de smaak. Met
name de buikschuifbaan. Hierbij was nog de leuke bijzonderheid dat op een bepaald moment de stroomvoorziening het
opgaf zodat het bad leegliep en
sommige mensen men natte
voeten kwamen te zitten. Echter gezien het stralende weer op

die dag – en ook op de vorige
dag- was dit absoluut geen probleem.
Maar ook aan andere onderdelen dan het buikschuiven werd
met veel plezier deelgenomen.
U kunt zich vast nog wel het
ringsteken, de balk over het water en het vliegende tapijt herinneren.
Ook het laatste spel voor de
coaches was geweldig, vooral
gezien de hierbij verbruikte
hoeveelheid bier.
De allerkleinste jeugd vermaak-

te zich in de ballenbak, onder
andere met het weggooien van de
ballen.
Nadat deze attractie weer naar de
verhuurder terug was zijn nog
aardig wat ontsnapte ballen gevonden. Het laatste grote evenement van dit jaar was de griezeltocht.
Net zoals bij de andere activiteiten mag deze best, ondanks enkele foutjes een groot succes genoemd worden en begint reeds in
de omgeving bekendheid te genieten. Zo waren er zelfs deelnemers en deelneemsters uit Erica.
Er waren zeer veel fraaie attracties die met veel inventiviteit
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door de spoken-vrijwilligers waren gebouwd. Hierbij moet duidelijk gewezen worden op de
vele vrijwilligers, want zonder
deze mensen staat de commissie
met lege handen en gebeurt er
niets.
Ook de lopende spoken zorgden
hier en daar voor behoorlijke
griezeleffecten. Overigens is de
functie van lopend spook niet
geheel zonder risico. Ik heb mij
laten vertellen dat er zelfs één in
de sloot terecht is gekomen.
Na afloop van de tocht werden
door de commissie veel waarderende woorden ontvangen.
Iemand schreef anoniem een
kaartje welke op de pagina hiernaast gepubliceerd is.
Ondanks het slechte weer heeft
iedereen zich goed vermaakt en
kon hij of zij zich naderhand
weer verwarmen tijdens het feest
dat opgeluisterd werd door leuke
muziek.
De commissie wil bij deze alle
deelnemers en helpers hartelijk
bedanken en hoopt dat 2008
eveneens een geweldig jaar mag
worden voor ons dorp.
De activiteitencommisie
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Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

***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

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.
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Nieuws van de Meraskabouters
De peuters van de meraskabouters hebben het afgelopen jaar
gezellig afgesloten met een kerstdiner, ook had zwarte piet een
grote zak vol kadootjes achtergelaten in de peuterspeelzaal. Ook
de ouders en vrijwilligers hebben
erg hun best gedaan met onze
jaarlijks terugkerende kerstactie.
(onze hartelijke dank hiervoor)
Van de opbrengst willen we
nieuw buitenspeelgoed aan gaan
schaffen.
Helaas hebben we definitief afscheid moeten nemen van Carina
Sturing, maar we hebben er een
fijne collega voor terug gevonden in de persoon Aly Pepping.
Momenteel zijn we druk bezig
met het project verkeer, er worden o.a. stoplichten en zebrapaden in elkaar geknutseld ook spelen de kinderen graag klaar-over.
Dit is niet alleen een leuk en gezellig project, maar ook nog eens
erg leerzaam. Mocht u eens een

kijkje willen nemen met uw
peuter dan bent u van harte
welkom. We zijn van maandagtot en met donderdagmorgen
aanwezig op de peuterspeelzaal.
Oudercommissie en leidsters
van de Meraskabouters.
Nog even een afscheidswoordje van Carina Sturing:
Het waren 10 fijne peuterspeeljaren bij de Meraskabouters!!!
Nu is het tijd om iets nieuws
aan te pakken.

Ik denk met veel plezier terug
aan de gemoedelijke en gezellige
samenwerking met de grote en
kleine mensen in Buinerveen.
Vooral een zonnige en blijde toekomst gewenst voor de peuters
en hun leiding.
Lieve groeten voor iedereen!
Carina Sturing.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: ilsekwaak@versatel.nl
Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl
Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: wim.bruil@xs4all.nl
Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl
Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl
Ab Poelman Tel: 212857
Betsy Martens Tel: 616581; e-mail adres: jmartens2@home.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws School 59
Project Kerk-school-gezin
Van 21 januari tot en met 27 januari was er de jaarlijkse projectweek kerk-school-gezin. Deze
themaweek wordt georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van
Nieuw Buinen, basisschool “De
Klister” en School 59.

In de beide kerken is er zondag
27 januari gecollecteerd voor
het goede doel. In de Baptistenkerk bracht de collecte 359,49
op en in de PKN kerk 250,62.
Pauline Bokhorst

Het thema van deze week was dit
jaar Jona. Op school hebben de
kinderen geluisterd naar het verhaal van de profeet Jona, er liedjes over geleerd en rond het thema getekend, gekleurd en geknutseld.
De week werd afgesloten met
twee kerkdiensten, één in de
Baptistenkerk en één in de PKNkerk. De kerken waren versierd
met al het werk van de kinderen.
De kinderen zelf hadden een
groot aandeel in de diensten. De
geleerde liedjes werden gezongen, er werd een toneelstukje opgevoerd, en het verhaal van Jona
werd via de beamer door de kinderen van groep 8 van School 59
uitgebeeld.
Er is ook een actie gehouden om
geld in te zamelen voor (aids)
weeskinderen. De leerlingen hebben klusjes gedaan waarmee ze
geld konden verdienen. De kinderen van School 59 hebben
maar liefst €350,- bij elkaar geklust.

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.

Indien u niet beschikt over
een logo of een plaatje
waarmee u wilt adverteren, bestaat de mogelijkheid dat deze aangemaakt
wordt, uiteraard volgens
uw wensen en onze mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

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

Dorpskrant Buinerveen

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

Dit is een opname van het kruispunt in Buinerveen. Op de Hoofdkade aan de rechterzijde staat een
driewieler. Deze auto is van de melkboer Harm Dries uit Eerste Exloermond

Deze oude woning stond aan de Zuiderstraat 14 in Buinerveen. Dit huis werd bewoond door Hendrik en
Ietske Bos. Fam. Bos had 2 dochters. In 1976 is het huis verkocht aan fam. Ratering, die het pand heeft afgebroken. Hier is een nieuw pand gebouwd waar Ratering nu een isolatie bedrijf heeft.
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Het Voorwerp

Alvorens in te gaan op de fotovraag van vorige keer, moet er
toch even worden teruggekomen
op de kwestie van de ketting, de
vraag uit de dorpskrant van oktober 2007 en beantwoord in december 2007. Hoewel het slechts
om ’n enkele vragensteller gaat,
maar toch, het blijkt niet helemaal duidelijk te zijn hoe het in
z’n werk gaat bij het halen van
het kalf. Voor de technische uiteenzetting, pak de decemberuitgave van De Dorpskrant Buinerveen van vorig jaar er nog even
bij. Voor het –wellicht- betere
zicht op die beschrijving, kijk
naar bijgaande foto. De ketting
zit om het pootje of eventueel om
de pootjes. Aan de andere kant
van de ketting wordt voorzichtig
en qua kracht gelijkmatig getrokken. Het stukje rondhout, de
trekklos, zorgt daarbij voor een
betere houvast. Met dit middel
wordt moeder koe snel en soepel
geholpen én staat het kalf vlot,
ongeschonden en in goede conditie op de wereld die voor hem of
haar wei of stal heet.

Dorpskrant Buinerveen
Dan nu over naar het voorwerp
dat in de vorige editie werd geëtaleerd en waaraan rijwielhersteller “Tinus” een mooie prijs
ter waarde van € 60,- heeft verbonden. Natuurlijk heeft het
een aantal reacties opgeleverd
in de trant van ‘weet-ik-veel’.
Ook iemand die me belt en
vraagt hoe groot dat ding is.
Dat heb ik niet verteld, waarom
moet de een dat weten en waarom zou ik anderen dan net iets
in het nadeel brengen. Overigens is het formaat heel aardig
af te meten aan de achtergrondgegevens, daar staat de eigenaar
van het stuk gereedschap,
Edwin Meerstadt. Zie zijn handen, en die wijken voor wat
betreft grootte echt niet wezenlijk af van die van u en mij. Er
hebben best veel mensen een
gooi gedaan naar de prijs, twee
binnen- en twee buitenbanden,
gelegd en wel door “Tinus
Tweewielers” Noorderdiep 10.
De knijptang en de nijptang
waren wel de meest genoteerde
reacties, maar ook prikkeldraadspanner, takkenknipper,

nijphoutje, nijpnaars en pijpbuiger zijn genoemd. Allemaal fout,
hoewel de (k)nijptang er heel
dicht bij zit, immers een nijptang
is een gereedschap met een gekromde bek met als doel spijkers
terug te halen. En in feite doet
het getoonde voorwerp dat ook,
maar dan specifiek om diep ingeslagen spijkers uit vloeren, kratten of pallets te halen. Daarom
heet dit ding spijkertrekker. Spijkerklauw is het synoniem.
Wie kwamen opdagen met het
goede antwoord ? In alfabetische
volgorde: Harry Kooi, Reind
Middel en Thea van der Teems.
Geheel in lijn met de afspraken
daarvoor hebben Edwin, Tinus

Dorpskrant Buinerveen
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en Martin de prijstoekenning via
het lot laten verlopen. Het is zaterdag 9 februari 2008: Drie gevouwen briefjes in een A(m)s
(tel)bakje, op elk briefje een van
de genomineerden en via een gelukzalige blindpak door Edwin
wordt de winnaar bepaald. Zie de
foto. Wie fietst straks op een
gloednieuwe set banden ? Het
geluk bleek aan de zijde van
Thea van der Teems. Van harte
gefeliciteerd ! In een volgende
uitgave van deze krant zal zeker
aandacht worden besteed aan de
overhandiging van de prijs en
aan de band die is ontstaan tussen sponsor, winnaar en dorpskrant.
En daar ik het verder niet wil
hebben over nijphoutje en nijpnaars (overigens wat een prachtig
woord !), zetten we het nieuw te
benoemen voorwerp in beeld.
Het is ons aangeleverd door Berend Kruit, u weet wel van die
foto’s, het is een in onbruik geraakt hulpmiddel uit de timmerwinkel. Zie foto. Geef uw reactie: Wat is het ?, Hoe noem je
het ? Wat deed men ermee ? Dit
keer (nog) geen prijsje te winnen,
tenzij de plaatselijke aannemer
zo meteen als eerste aan de telefoon hangt, én om het goede antwoord te geven én om iets aardigs aan te bieden aan degene die
het óók goed heeft.

Overigens, dank voor alle antwoorden, zeker niet te vergeten,
ook dank voor de reacties op
mijn ‘Goed Nieuwjaar’.

Martin Snapper

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

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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Stichting Dorpshuis Buinerveen
Jaarvergadering
Hierbij worden de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen tot de mondenweg uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Buinerveen. 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 31 maart 2008 aanvang 21.00 uur
Agenda voor de jaarvergadering

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2007 secretaris
Jaarverslag 2007 penningmeester
Activiteitencommissie en dorpskrant
Punten van verenigingen/rondvraag
Sluiting
Secretaris G. Plat

Van de bestuurstafel
Deze keer is het mijn beurt
om de inwoners van Buinerveen
e.o. weer te informeren over het
wel en wee van het dorpshuis.
Ongetwijfeld weet iedereen inmiddels dat we 3 maanden geleden grote waterschade hebben
gehad in het café gedeelte van
het dorpshuis.
Wel na vele gesprekken met verzekering leveranciers etc. is het
eindelijk zover. Sinds afgelopen
week ( 27 november) ligt de
nieuwe vloer erin. Dank zij de
hulp van een aantal vrijwilligers
en de leverancier van de vloer is
alles vlot verlopen. Gelukkig
kunnen we nog steeds terug vallen op een aantal vrijwilligers
want zonder hun steun is een dergelijke klus niet te doen. Ze zijn
een onmisbare schakel in het behoud van het dorpshuis. Langs

deze weg wil ik iedereen dan
ook bedanken voor hun inzet.
De vloer ziet er weer fantastisch uit de bewuste gesprongen waterleiding is professioneel hersteld en tegelijker tijd
heeft de brouwerij alle leidingen (vanuit de bierkelder) vervangen met de nieuwste snufjes. Zonder tegenslag kunnen
we weer jaren vooruit.
We zijn alweer aan het

eind van het jaar Sinterklaas is
geweest en de Kerst staat voor de
deur, en voor je het weet is het
alweer 2008. Verderop in dit
blad vinden jullie informatie over
de Nieuwjaarsvisite.
Rest mij nog om iedereen
nu alvast fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig 2008 en
tot ziens in het dorpshuis.
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Ina Ottens

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Nieuwe schietdata tot de zomerstop!!!

22 februari

29 februari

14 maart

28 maart

18 april

25 april

9 mei

23 mei

6 juni

20 juni
Aanvang:
telkens om 20.00 uur
Waar:
in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong
De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur)
Algemene informatie
Het lidmaatschap voor geheel 2008, dus van januari tot en met december, bedraagt
De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2008, bedraagt:
Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten:
Jeugd betaalt, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2008
Restitutie van contributie is niet mogelijk.

€ 20,-€ 10,-€ 0,20
€ 20,--

Regels
Een ieder schiet op eigen risico
Geen alcohol voor het schieten
Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen
Op grote nalatigheid kan ontzegging volgen
Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook.
Tot slot,
Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een
(ont)spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd
op boven genoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig.
Vragen? Kom eens langs. Jebent van harte welkom.
En bedenk wel: Meedoen is belangrijker dan winnen!

Voor meer informatie kunt u
bellen met
Wubbe Kamies,
Tel.nr. 0599-21272
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NOAD & Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie 2007 / 2008
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

3-9-2007

TSV – NOAD

1–2

11 – 25

24 – 25

25 – 11

1-10-2007

NOAD – Salto 2

2–1

25 – 24

25 – 22

15 – 24

15-10-2007

Seta (H) – NOAD

1–2

22 – 25

12 – 25

24 – 19

22-10-2007

NOAD - Tyfoon 2

1–2

25 – 16

17 – 25

18 – 25

12-11-2007

Tonegido (H) – NOAD

3–0

25 – 20

25 – 19

25 – 16

19-11-2007

NOAD - Mussel 2 (H)

0–3

22 – 25

24 – 25

22 – 25

26-11-2007

NOAD - VCA (H)

3–0

25 – 24

25 – 14

24 – 23

17-12-2007

NOAD - Team v/d Laan

0–3

15 – 25

22 – 25

21 – 25

7-1-2008

NOAD - TSV (H)

0–3

19 – 25

15 – 25

13 – 25

14-1-2008

Tyfoon BAM - NOAD

1–2

24 – 25

25 – 20

16 – 18

4-2-2008

Salto 2 - NOAD

2–1

25 – 14

25 – 17

16 – 18

Voor actuele gegevens zie de
website:

Standen tot en met 4-2-2008
Team

http://www.dehoopadvies/volleybal.nl

Gespeeld

Voor

Tegen

Team v/d Laan

12

27

9

TSV (H)

12

24

12

Tonegido (H)

11

22

11

Salto 2

12

16

20

NOAD

12

16

20

Tyfoon 2

11

15

17

Mussel 2 (H)

12

15

21

Tyfoon BAM

12

14

21

Seta (H)

12

14

22

VCA (H)

12

13

23
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NOAD
activiteiten
Iedereen, van jong tot oud kan
bij ons terecht.
We hebben voor iedereen wel
een vorm van bewegen.
Peutergym
Bewegen op muziek
Gymnastiek
Dames Bodyfit
Heren Volleybal
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Lestijden (lessen worden gegeven in de gymzaal bij school 75, uitgezonderd herenvolleybal)
Dinsdag, Bewegen op muziek
15.45 – 16.30 uur
groep 1 t/m 4 van de basisschool
16.30 – 17.30 uur
groep 5 t/m 7 van de basisschool
17.30 – 18.30 uur
groep 8 en voortgezet onderwijs
20.30 – 21.30 uur
dames
Woensdag, gymnastiek
13.30 – 14.15 uur
groep 1/2
14.15 – 15.00 uur
groep 3/4
15.00 – 15.45 uur
groep 5/6/7
15.45 – 16.30 uur
peuters
16.30 – 17.15 uur
groep 8 en vo klas 1
18.45 – 19.45 uur
voortgezet onderwijs
19.45 – 20.45 uur
dames
20.30 – 22.00 uur
heren volleybal (in sporthal De Woerd in
Buinen)
Contributie (inclusief bondscontributie);
gymleden tot 20 jaar
€ 6,00 per maand
gym (en volleybal)leden vanaf 20 jaar € 9,00 per maand
bomleden tot 20 jaar
€ 8,00 per maand
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met iemand
van het bestuur:
Evelien Wubbels, voorzitter
212004
Theresa Tiemes
212175
Marja v/d Scheer, penningmeester
212470
Carla Gijzen
618156
Ina Kunst, secretaris
619004
Marijke Koop
0593 562460

NOAD

OUD IJZER

NOAD

Noad gymnastiek vereniging komt uw OUD IJZER ophalen op

zaterdag 19 APRIL a.s.
Oud ijzer wordt opgehaald, ’s morgens, in Buinerveen en Nw.Buinen tot Mondenweg. Wij hopen zoals
ieder jaar weer, dat u veel oud ijzer voor ons heeft bewaard en dat op de zaterdag 19 april buiten zult zetten. Heeft u hele grote stukken en of stukken die u niet zomaar aan de weg wilt zetten, kunt u kontact met
ons opnemen.

Evelien Wubbels Zuiderstraat 38, tel.:212004
Marja v/d. Scheer Noorderstraat 19, tel.:212470
Wij rekenen op u, b.v.d., namens bestuur NOAD
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Schaats/visnieuws
Schaats/visnieuws.
Nieuws van de bestuurs tafel
van de schaatsvereniging.
Binnen ons bestuur hebben er
enkele bestuurs leden van taak
verwisseld.
Het huidige bestuur is vanaf 01
-01-2008 als volgt samen gesteld.
G.Wubbels.
Voorzitter.
Js.Martens.
ViceVoorzitter.
T.Alberts.
Secretaris.
A.Habing.
Penning
meester.
G.Boekholt.
Bestuurslid
en vis coordi
nator.
W.Kamies.
Techniche
zaken electro.
E.Grelling.
Bestuurslid.

Wanneer ik dit schrijf komt de
regen met bakken uit de hemel
in plaats van een halve meter
sneeuw en en een temperatuur
van acht graden boven nul in
plaats van er onder,dus het lijkt
erop dat koning WINTER ons
ook dit seizoen in de steek laat.
Maar wat niet is kan nog komen,het is nog maar half Januari.
Wel is er al gebruik gemaakt
van de evenementen die in De
Smelt zijn georganiseerd voor
de schaats lief hebbers.

Het afgelopen jaar heeft de
Aktiviteiten commissie van het
dorpshuis een zondag en de
Spelweek commissie
vier dagen van de accomodatie
gebruik gemaakt, ook daarvoor
als bestuur van de schaatsvereniging doen wij het.
Zoals een ieder kon zien is het
clubgebouw in een nieuw jasje
gezet.
En is de parkeerplaats nog groter gemaakt met de beroemde
dertig keer dertig tegels.
Tevens heeft de spelweek commissie er voor gezorgt dat er nu
ook krachtstroom op deze parkeerplaats is.
Voor het nieuwe jaar staat gepland om beschroeiing voor het
clubgebouw aan te brengen.
En in de berging van het club
gebouw een nieuw vloertje te
storten in verband met verzakking. Tevens zullen de wanden
in de berging worden geisoleerd. Het zit een ieder nog wel
in het geheugen dat ook het
vorige schaatsseizoen
geen
winter is geweest, dus ook geen
inkomsten.
De inkomsten die we wel krijgen van leden en donateurs
hebben we nodig voor de vaste
lusten en lasten. Wilt U weten
hoe dit in elkaar zit kom dan
eens op de jaarvergadering eind
November of begin December.
De juiste datum staat vermeld
in de dorpskrant van Oktober
2008.
De schaats vereniging heeft wel
het afgelopen jaar weer de traditionele viswedstrijden georganiseerd.
Hier waren de opkomsten wisselend, en zo als overal bij elke
vereniging zijn het toch altijd
dezelfde mensen die komen.
Toch, volgens kenners zijn er in

Buinerveen en e.o. meer vis liefhebbers. Ook deze mensen zijn
van harte welkom op een viswedstrijd op een middag
of een avond en voor een keer
een nachtwedstrijd, op de laatste
avondwedstrijd is er tevens ook
de mogelijkheid om mee te doen
aan een barbeque.
Wil men ook op andere dagen
vissen dan zal men lid of donateur moeten zijn van de Schaatsvereniging en een vis vergunning
moeten hebben.
Voor lidmaatschap of donateur
moet men bij :
A.Habing zuiderstraat 14a buinerveen zijn, voor maar vijf euro
is men al persoonlijk lid of donateur, voor zeven euro vijftig is
het gehele gezin al lid, indien er
nog inwonende kinderen zijn die
achtien jaar of ouder zijn moeten
zij wel een persoonlijke kaart
hebben.
Wil men ook nog vissen dan
moet men bij:
G.Boekholt zijn ook aan de zuiderstraat 1b te Buinerveen de
vergunnigen lopen van
01-01-2008 tot 31-12-2008.
De kosten zijn :
Gezinskaart € 11.50 voor het gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap € 6.50
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is:
Volwassen € 2.25
Jeugd t/m lagere school € 1.00
Voor het jaar 2008 hebben wij
de volgende datums vast gesteld :
10 Mei
van 13.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven vanaf 12.30 uur.
21 juni
van 18.00 uur tot 21.00 uur
inschrijven vanaf 17.30 uur.
19 juli
van 21.00 uur tot 24.00 uur

Dorpskrant Buinerveen
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inschrijven vanaf 20.30 uur
nacht vissen????.
30 augustus
van 18.00 uur tot 21.00 uur
inschrijven vanaf 17.30 uur.
en barbeque.
Wil men met de barbeque meedoen dan moet men dit vroegtijdig even doorgeven aan een van
de bestuursleden.
De laatste wedstrijd is op
20 september
van 13.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven vanaf 12.30 uur.
Ook hangen er posters van de
wedstrijden in het dorpshuis in
de voetbal kantine bij hengelsportzaak " HOLLANDIA" aan
het zuidediep te Nieuw Buinen
en in het clubgebouw van de
schaatsvereniging.
Schaatsvereniging :

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
BIBLIOBUS

De bibliobus komt op vaste tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is.
In Buinerveen staat de bibliobus
op vrijdagmorgen van 8.55 tot
10.05 uur bij OBS 75 en van
10.10 tot 10.40 uur bij CBS 59,
waar ook volwassenen gebruik
kunnen maken van de diensten
en producten van de bibliobus,
óók onder schooltijd.
Wat kan je er vinden
Er zijn vrolijke, droevige, spannende en romantische boeken.
Ook stripverhalen en tijdschriften. Luisterboeken zijn ook in de
bibliobus te vinden.
Boeken voor werkstukken, bijvoorbeeld over dieren, knutselen,
sport of andere hobby’s. Voorleesboeken voor peuters en kleuters, prentenboeken en boeken
om zelf te leren lezen.
En nog veel meer, kijk zelf maar
eens rond in de bibliobus.
Je kunt ook iets reserveren
Kun je niet vinden wat je zoekt?
Wij kunnen ook boeken reserveren of aanvragen bij een andere
bibliotheek. Vaak is dat gratis.
Wil je dvd’s, cd’s of cd-roms
lenen? Ook die kunnen we voor
je aanvragen, maar hiervoor
moet je wel iets betalen.
Gratis lid worden
Als je iets mee naar huis wilt
nemen, moet je eerst lid worden.
Dan krijg je een pasje dat je iedere keer mee moet nemen. Tot 18
jaar is dit helemaal gratis. Van

18 tot 20 jaar kost het 22,50
euro per jaar. Daarna kost het
33 euro per jaar.
Wil je ook in een andere bibliotheek lenen? Met je buspasje
kun je ook lenen bij alle andere
bibliotheken in Drenthe.

De Drentse bibliotheken hebben een nieuw logo en een vernieuwde website. Deze veranderingen maken deel uit van de
nieuwe huisstijl die in februari
2008 bij alle bibliotheken in
Drenthe is ingevoerd. Met de
gezamenlijke huisstijl willen de
Drentse bibliotheken benadrukken dat ze samen een netwerk
vormen.
Openingstijden
Vanaf 18 februari gaat de bibliotheek in Nieuw Buinen op
maandagmiddag extra open
van 14.00 tot 17.00 uur.
Op woensdag en vrijdag is de
bibliotheek open van 14.00 -

17.00 uur en. 18.00 - 20.00 uur.
De bibliotheek in Borger is
open op maandag van 14.00 20.00 uur
dinsdag
10.00 - 12.00 uur
woensdag
14.00 - 17.00 uur
donderdag 14.00 - 20.00 uur
vrijdag
14.00 - 17.00 uur

www.bibliotheekborger.nl
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl
Op deze 2 sites kunt naar hartelust rondsnuffelen.
U kunt het cursusaanbod bekijken, in de catalogus rondkijken,
boeken verlengen, kijken wat u
thuis in uw bezit heeft, enz.
Speurneuzen in de bibliobus
Maandag 10 maart gaat het
Speurneuzenspel van de bibliobussen van start. Voor de editie
2007 hadden zich ongeveer 90
basisscholen aangemeld, met in
totaal ruim 2200 kinderen.
Doel van het spel is om kinderen
van groep 5 en 6 op een speelse
manier in contact te brengen mét
en wegwijs te maken ín de bibliobus.
Zij gaan vier weken lang aan de
slag met vragen en opdrachten
waarvan de antwoorden in en om
de bibliobus zijn te vinden. Daarmee verdienen zij letters die, na
vier weken, samen een slagzin
vormen.
Als afsluiting is er traditioneel
voor iedereen “iets leuks” en
“iets lekkers”.
Ingezonden door
Ina Habing

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

Redactie: Bram van Buuren
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Marjan Poelman
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Brian van Buuren
Jos Driessen
Willy Hilbolling

Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232

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

Spelweek 2008
Na de enthousiaste reacties van de vorige keer zal er ook dit jaar weer een spelweek komen. Wij zullen
proberen om er ook nu weer een groot spektakel van te gaan maken voor iedereen. Vol enthousiasme worden er weer uitdagende nieuwe spellen bedacht om er ook dit jaar weer een onvergetelijke ervaring van te
maken.
We nodigen jullie van harte uit van woensdag 6 augustus tot en met zaterdag 9 augustus
Opgave voor 20 juni

Deelname formulier Spelweek te Buinerveen
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Leeftijd:
School:
Groep:
Kosten: € 10,- te voldoen bij opgave
Datum: 6 augustus t/m 9 augustus 2007
Deelname op eigen risico

