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Kanaries uit Buinerveen
Nederlands Kampioen
Onlangs heeft Ap Poelman
(Zuiderstraat 16) met enkele van
zijn eigen gekweekte kanaries
een gouden medaille gewonnen
op het Nederlands Kampioenschap te Apeldoorn. Dit kampioenschap wordt georganiseerd
door de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (NBvV). De
gouden medaille werd toegekend
aan een stel kanaries, in dit geval
2 mannetjes in de kleur Isabel
Wit. Omdat er dus weer een Nederlands Kampioen gekroond is
in het bezorgingsgebied van de
Dorpskrant vond de redactie het

de moeite waard om eens langs
te gaan om met eigen ogen de
kampioenen te aanschouwen.
Tevens wilden we wel graag
weten wat er bij komt kijken
om deze vliegende kampioenen
te kweken.
Sinds 1969 is Poelman lid van
een Vogelvereniging, eerst
Nieuw-Buinen maar sinds 1978
Borger. En bij deze vereniging
heeft hij eigenlijk alles wel gewonnen wat er te winnen viel.
Een kroon op het kweekwerk
werd eind 2010 al gezet toen hij
het felbegeerde Bondskruis ont-
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ving. Dit Bondskruis wordt elk
jaar ter beschikking gesteld door
de BVvV aan elke vogelvereniging. Maar deze wordt per jaar,
om-en-om, aan een andere groep
van de vereniging uitgereikt. De
(Vervolg op pagina 8)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
12 mrt
9 mrt
23 apr
21 mei
3 sep
24 sep
15 okt
29 okt
17 dec

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2011 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.

Bingo
Vrouwencafé
Eieren zoeken
Bingo
Bingo
Rommelmarkt OBS
Bingo
Spokentocht
Bingo

Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

Betreffende het zomerfeest komen nog nadere berichten.

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

6 april 2011
1 juni 2011
10 augustus 2011
5 oktober 2011
7 december 2011

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Leden van de activiteitencommissie en hun tel.nummers.
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
851396
Harm van Rhee
212610
Jan van Noortwijk
212298
E-mail van het secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

BIBLIOBUSTIJDEN Vrijdag
OBS 75
8.30 uur - 9.40 uur
CBS 59
9.45 uur - 10.15 uur

JEUGDWERK 2011
DATUM
16 februari 2011 Knutselen
12 maart 2011
13 april 2011

Carnaval
Knutselen

25 mei 2011

Knutselen

29 juni 2011

Eindfeest

groep 1 t/m 3
groep 4 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 3
groep 4 t/m 8
groep 1 t/m 3
groep 4 t/m 8
groep 1 t/m 8

13.15-15.00
15.15-16.45
14.15-16.00
13.15-15.00
15.15-16.00
13.15-15.00 (dus niet 18 mei)
15.15-16.45
(tijden komen later)

Opgeven bij Els de Roo Zuiderdiep 30 Nieuw-Buinen 0599 – 212604

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 3

NL DOET, het betere dagje uit!
Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het Oranje Fonds, samen
met duizenden organisaties in het
land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL
DOET zet de vrijwillige inzet in
de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen
uit de mouwen te steken. Doet u
ook mee?
Recordaantal
Vorig jaar waren 150.000 Nederlanders actief, een recordaantal.
En dit keer willen we nog veel
meer mensen op de been krijgen.
Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend
hart van vele sociale initiatieven.
Het Oranje Fonds laat met NL
DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving
zijn. Daarnaast draagt NL DOET
bij aan een goed imago van het
vrijwilligerswerk.
Nederland van zijn beste kant
Het Oranje Fonds is het grootste
nationale fonds op sociaal gebied
en laat Nederland van zijn beste
kant zien. Per jaar besteedt het
ongeveer € 24 miljoen aan organisaties en initiatieven die de sociale cohesie versterken in Nederland en in het Caribische deel
van het Koninkrijk. De Prins van
Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Fonds.
De volgende klussen zijn op
zaterdag 19 maart 2011 beschikbaar:
Schaatsvereniging Buinerveen
e/o Locatie Noorderstraat ingang bij nr.6a Buinerveen
Zaterdag 19 maart
van 9:00 tot 16:00 uur
Buitenkant van ons gebouw op-

knappen: verven, goten vervangen, damwand plaatsen,enz.
Stichting Dorpshuis Buinerveen ten behoeve van de
Spelweek
Locatie Noorderstraat ingang
bij nr.6a Buinerveen
Zaterdag 19 maart
van 8:00 tot 16:00 uur
Het terrein, waar de spelweek
in augustus plaatsvindt, verbeteren qua afwatering. Hiervoor
zal een sloot worden gegraven
rond het terrein, waar het regenwater in zou kunnen afwateren.
CBS 59 Locatie Zuiderdiep
Zaterdag 19 maart van 9:00 tot
15:00 uur
Speeltoestellen reinigen, bankjes een verfje geven, wat snoei-

werk en tuinonderhoud. Een
speelse schildering aanbrengen
op de muur van de schuur.
Deze klus is op vrijdag 18 maart
2011 beschikbaar:
Stichting Weidevogelbescherming De Monden
Locatie Noorderstraat 10
Buinerveen
Vrijdag 18 maart
van 9:30 tot 15:00 uur
Het maken van steenuilkasten
om op te hangen in zuidoost
Drenthe. Dit is onderdeel van een
project om de steenuil in 2020 in
heel Drenthe terug te brengen.
Bent u een vrijwilliger en wilt u
de handen uit de mouwen steken,dan kunt U zich aanmelden.
De klusaanbieders kijken uit
naar uw komst!
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Jeugdwerk
Op woensdag 15 december hebben wij een mooie blingbling
kersthanger geknutseld. Dus alles
wat goud, zilver, rood of gewoon
met kerst te maken had werd gebruikt. Er werden deksels (van
potjes groente) en bekertjes (van
mona toetjes) gebruikt voor de
hangers. Hier konden de kinderen hun eigen versieringen op
aan brengen. Deze hangers werden op een mooie versierde stok
gehangen met natuurlijk goud of
zilverdraad. Wij hebben weer
hele leuke en mooie blingbling
kersthangers gezien. En waarvan
de kinderen die deze hangers gemaakt hebben, bij vele ouders in
huis met kerst te zien waren. Wij
hebben voor het eerst op vrijdag
21 januari een bingo gehouden.
En deze bingo werd goed bezocht door de jeugd. Op 1 ronde
waren er drie prijzen te winnen.
Maar je moest dan wel eerst 1
rijtje, dan 2 rijtjes en een volle
kaart hebben. Bij de meeste kinderen was de spanning af te lezen
van hun gezichten vooral als ze
nog maar 1 nummertje moesten.

Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

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

En dan waren de zenuwen wel hoorbaar bij de
andere kinderen. Er waren zelfs kinderen die
voor het geluk geboren
waren leek wel, want die
gingen met meerdere
prijzen naar huis. Ik wil
hierbij iedereen bedanken die mee hebben geholpen, maar ook de kids
bedankt voor deze zeer
geslaagde avond. Wij
hopen jullie weer op
woensdag 16 februari te
zien. Wij zijn druk aan
het bedenken (Els is onze bedenker) wat wij dan
gaan knutselen, maar het
wordt wel weer een leuk
iets.
Tot dan,
Bianca Groothuis

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

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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Meraskabouternieuws
De drukte van de feestdagen is
voorbij en een nieuw jaar is begonnen. Buiten is de sneeuw verdwenen en hoewel het nog wel
heel koud kan zijn hebben toch
velen alweer het gevoel van de
lente. De zon voelt warmer en de
dagen worden al weer snel langer. Het nieuwe jaar bracht voor
Laura en Xander een grote verandering met zich mee. Zij werden 4 jaar en namen allebei afscheid van de peuterspeelzaal in
de eerste week na de vakantie.
We mochten ook een nieuwe
peuter verwelkomen bij de Meraskabouters. Chantal Jasmijn is
eerst een ochtend met haar moeder komen kijken, maar inmiddels is ze al een beetje gewend
en speelt gezellig met ons mee.
December, met Sinterklaas en
Kerst, is een drukke maand voor
de peuters op de peuterspeelzaal .
Er wordt van alles gemaakt om
in de stemming te komen of om
het huis verder aan te kleden. Dit
jaar hebben de peuters een kerstboom gemaakt waaraan de binnengekomen kerstkaarten konden
worden opgehangen.
Doordat er genoeg te doen was in
december werd er niet ook nog
aan ander thema gewerkt. Maar
in januari zijn de peuters gestart
met het onderwerp; ziek zijn. Deze weken wordt er gelezen over
ziek zijn, er worden dokterskoffers geknutseld, zakdoeken beschilderd en er wordt geoefend
met pleisters plakken.
Waar de peuters misschien wat
minder van hebben meegekregen
maar waar veel ouders dan weer
druk mee waren, is de jaarlijks
terugkerende kerstactie. Dit jaar
verkochten we luxe broden,
koekjes en kerststerren. De actie
is weer succesvol verlopen en we
willen dan ook alle ouders be-

danken die hebben geholpen.
Verder natuurlijk; iedereen bedankt voor alle bestellingen en
bijdragen; van de opbrengst
kunnen de peuters ook dit jaar
weer mooie dingen doen.

Peuterspeelzaal de Meraskabouters zal dit jaar niet deelnemen aan de gezamenlijke open
ochtend met school 75 en 59.
Iedereen die graag een keer wil
komen kijken is op elk moment dat we open zijn welkom .
De peuters spelen en werken

Ook aan huis verkoop

van maandag tot donderdag van
9:00 tot 11:15 in de peuterspeelzaal. Onverwachte bezoekers zijn
altijd welkom maar wanneer je
met je peuter wilt komen kennismaken is even bellen van tevoren
wel zo handig, dan wordt er gezorgd dat de juiste informatie
aanwezig is wanneer je langskomt.
Tel: 0599-212130
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Mollen cursus in Drouwen
Mollen zijn in staat om van een
kleine tuin een grote chaos te
maken.

huisvrouw bent. Iedereen die
wel eens last van een mol in de
tuin heeft kan mee doen.
Als bestrijder heeft Sjaak al
heel wat af geëxperimenteerd
en is er achter gekomen dat
klemmen zetten nog steeds de
beste methode is. Ook gaat er
veel kennis verloren omdat een
oude generatie mollenvangers
uitsterft. Sjaak zorgt zo voor
een nieuwe generatie mollen
vangers.

Omdat Sjaak van Iwaarden van
bestrijdingsbedrijf Aa de Hondsrug uit Gieten goed kan begrijpen dat mensen dit zat zijn en op
een gegeven moment niet steeds
de knip willen pakken om steeds
opnieuw een bestrijder te betalen
organiseert hij een molenvangcursus voor beginners.
Het word een cursus voor iedereen: of u geleerd hebt of gewoon

Tijdens de cursus word ruim
aandacht besteed aan het zetten
van diverse soorten klemmen.
Ook word ruim aandacht besteed aan het leven van de mol.
De kosten zijn gering 65,= euro
inclusief boekwerkje koffie/
thee en een broodmaaltijd.
De cursus bevat een hele dag en
een ochtend.
Indien gewenst kunnen ook één
daagse cursussen georganiseerd
worden.

Tevens word u in de gelegenheid
gesteld tot het aanschaffen van
diverse materialen voor het vangen van mollen.
De cursus word op 19 en 20 februari en in maart en oktober in
Drouwen gegeven en verder daar
waar belangstelling is.
U kunt zich aanmelden via de
mail info@aadehondsrug.nl de
website www.aadehondsrug.nl of
per telefoon 06 10498984.
Ook kunt u de gegevens doorsturen aan: Aa de Hondsrug, Naweg
9, 9461 BJ Gieten.
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Vogelvereniging bestaat uit 3
groepen: de kanaries, de parkieten en de tropische vogels. In al
die jaren heeft Poelman net pech
gehad dat als hij het hoogst aantal punten behaald had met een
deel van zijn vogels niet de kanaries, maar een andere groep aan
de beurt was. In 2010 heeft hij
echter niet naast het net gevist en
het felbegeerde Bondskruis ontvangen. Vervolgens kwamen
daar nog de Nederlandse kampioenschappen achteraan en werd
ook nog het stel kanaries bekroond met een gouden plak. Gekeurd wordt o.a. op conditie, pigment, snavel, nagels en kleur. De
nagels mogen niet geknipt worden en bij ontbreken van een nagel wordt de vogel afgekeurd. De
nagel kan namelijk bont vertonen, want niet wenselijk is en
door verwijdering van de nagel
kan dat zo verdoezeld worden.
De kampioenen zelf zijn het beste te omschrijven als een heel
mooi, crème met witkleurige
mus. Al doet dit natuurlijk het
ras van de kanarie geen eer aan.
Uit ons 2 uur durende bezoek
blijkt wel dat er zo veel verschillende kleuren en binnen de kleuren ook nog weer verschillende
pigmenten, schimmels of vlekken zijn, dat het ons als leek bijna is gaan duizelen. Maar mooi
zijn ze wel. Vooral de rode kanaries, rood-intensief, waarvan we
een stam zagen (4 identieke vogels) die ook deelgenomen heeft
aan het NL-kampioenschap. Deze vogels krijgen niet vanzelf
hun intensieve rode kleur. Speciaal voer met toegevoegd caroteen
zorgt er voor dat de kleuren niet
flets worden. Het is wel belangrijk dat dit voer dan weer niet
gegeven wordt aan de Isabel witte kanaries, want die verkleuren
dan weer te veel. Niet alleen bij

Dorpskrant Buinerveen
het voederen komt het op kennis aan, ook het kweken zelf is
niet zo maar iets. Poelman heeft
de ruimtes waar de kanaries
zich bevinden voorzien van
speciale daglichtlampen, zodat
op het juiste moment de vogels
in rust komen en op het juiste
moment het gevoel gaan krijgen dat er voor nageslacht gezorgd kan worden. Dat laatste
is bij het kweken van kampioenen niet zo maar even een pop
(vrouwtje) en een man bij elkaar in een kooitje zetten, maar
goed opletten welke familierelaties er zijn en welke tekening
de vogeltjes vererven. Maar
ook dan kunnen er verrassingen
uitkomen en kan het lelijkste
stelletje een pracht nestje geven.
Half januari begint Poelman de
poppen waarmee hij wil kweken apart te zetten in eigen
kooitjes. Na een paar dagen
volgen dan per pop de mannen.
Met speciale daglichtlampen
worden de dagen verlengd zodat de vogels vroeg beginnen te

nestelen. Na ca. 14 dagen nadat
de stelletjes bij elkaar gezet zijn
worden de terracotta nestbakjes
erin gehangen en een paar dagen
daar weer na wordt nestmateriaal
aangeboden; sisalgaren, katoendraadjes of mos. Mos wordt met
kokend water overgoten zodat er
geen ongedierte of andere ziekmakers meekomen. Binnen 2 dagen tijd is dan ook het nestje
klaar. Ze beginnen met de rand
en als laatste komt de zachte bodem erin.
Zodra het eerste eitje gelegd is
wordt deze omgewisseld met een
kunsteitje. Dit gebeurt bij elk ei
totdat het vierde gelegd wordt.
Dan komen de zorgvuldig opgeborgen eitjes weer terug in het
nestje. Op deze manier start het
broeden op elk ei op hetzelfde
moment en komen de jongen tegelijkertijd uit. Een kanarie gaat
namelijk al broeden bij het eerste
ei in tegenstelling tot een parkiet,
die pas bij het derde ei gaat zitten. Totaal zit de pop 13 dagen
op het nest en het is dan inmiddels eind februari als ze tegelijk

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 9
uitkomen. Dit is vooral makkelijk voor het ringen op de zesde
dag. Die jongen zijn dan even
groot. En dan begint het echte
werk. Ca. 3 uur per dag is Poelman dan bezig om speciaal eivoer te mengen wat de ouders
eten om dan vervolgens de jongen te kunnen voeren uit hun
krop. En dat gedurende een week
of 3. Nu wordt dit eivoer kant en
klaar gekocht. Jantje, zijn vrouw,
vertelt dat ze in het verleden wel
eens 40 eieren kookte in een
weekend en dat ze dat dan mengden met beschuiten en wat verder
nodig was om dan per zak in de
diepvries te stoppen. Gelukkig
hoeft dat niet meer. Soms wordt
de hele cyclus herhaald en wordt
er een tweede nestje gekweekt.
Intussen zijn de jonge vogels dan
verhuisd naar de grote vliegkooi.
Een paar goede zorgzame oudere
mannen worden dan er nog bij
gezet zodat deze nog wat na kunnen voeden voor optimale groei
en conditie. Indien het hele nesten groeiritueel voorbij is komen
de vogels in juli augustus in de
rui om dan in de periode september-november op zijn mooist te
zijn. In deze periode vinden de
kampioenschappen en de shows
plaats. Vandaar dat het noodzaak
is vroeg genoeg de dagverlenging te simuleren zodat ze op het
juiste moment in topconditie
zijn.
Ap Poelman heeft dit zeker in de
vingers gezien zijn rijke historie
aan prijzen maar nu ook de kroon
op het werk, Bondskruis en Nederlands Kampioen. Gefeliciteerd!
Marjan Poelman
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Nieuwjaarsinstuif 2011
Een paar jaar geleden was de
nieuwjaarsinstuif -of beter:
nieuwjaarsreceptie, zoals deze
toen werd genoemd- geheel
verlopen. Er kwamen vrijwel
geen bezoekers meer, zodat de
nieuwjaarsreceptie werd opgeheven. Eind 2009 werd tijdens
een vergadering van het bestuur van Plaatselijk Belang
bedacht dat het verdwijnen van
een bijeenkomst voor alle inwoners van Buinerveen en
Nieuw Buinen tot de Mondenweg aan het begin van het nieuwe jaar toch wel erg jammer
was. Er werd contact gezocht
met de Voetbalvereniging, de
Schaatsvereniging en de Stichting Dorpshuis.
In een vergadering van deze
vier instellingen werd besloten
om tenminste nog éénmaal te
proberen de nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis in Buinerveen nieuw leven in te blazen. Getracht werd een andere
formule voor de nieuwjaarsbijeenkomst te proberen. Deze
formule hield in dat er tijdens
de bijeenkomst een klein beetje
vermaak door mensen uit het
dorp zou zijn en dat ook het
moment van de bijeenkomst
naar een wat latere datum in
januari zou worden verschoven, omdat veel mensen zo
vlak na oud en nieuw vaak een
beetje genoeg hebben van
nieuwjaarsfeestjes. Ook de benaming werd veranderd. In
plaats van “nieuwjaarsreceptie”
wat nogal stijf klinkt, werd de
term “nieuwjaarsinstuif” bedacht. Ook werd behoorlijk wat
reclame gemaakt voor de vernieuwde nieuwjaarsinstuif.
En het werkte! Vorig jaar, in
januari 2010, kwamen er onge-

veer 60 mensen, die met elkaar
geweldig veel plezier hadden.
Dit gaf de mensen die dit in
2010 georganiseerd hadden natuurlijk de kick om dit in 2011
opnieuw te doen. Er werd behoorlijk reclame gemaakt door
het verspreiden van twee geweldige flyers die iedereen opriepen om op 16 januari naar de
instuif te komen. Er stond natuurlijk ook een oproep in de
Dorpskrant, en verder was er
naar ik aanneem, de nodige
mond tot mond reclame.
En weer werkte het! Je mag
gerust stellen dat degenen die
niet gekomen zijn een heel gezellig feestje gemist hebben.
De zaal was fraai aangekleed
met kraampjes en verlichting.
Ook de kerstversiering is blijven hangen, zodat de oud en
nieuw sfeer nog duidelijk aanwezig was. Bij binnenkomst
was er voor iedereen een welkomstdrankje in de vorm van
een glas “Champagne” met
daarin een kers en versierd met
een parapluutje. Verder was er
voor iedereen glühwein, Grietjes onvolprezen erwtensoep,
worst en roggebrood met spek.
Ook was er een barretje waar
voor de jeugd alcoholvrije mixjes te verkrijgen waren.
Dit alles is betaald door de
Voetbalvereniging, de Schaatsvereniging, de Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang. Ook
van de gemeente BorgerOdoorn is via Plaatselijk Belang een bijdrage ontvangen.
Nadat er flink wat mensen aanwezig waren opende Jans Hatzmann om ongeveer kwart over
vier de instuif met een speech.
Entertainment is verzorgd door
als eerste Robin Groothuis en

Leonie van der Geer die in het
najaar van vorig jaar de 1e prijs
wonnen bij “Show your talent”.
Zij lieten nogmaals hun impressie van Natalie Imburgia en Johann Lippowitz zien.
Verder liet het “Sterrenteam bewegen op muziek” van Noad een
aantal hele leuke dansjes zien.
De stemming was geweldig. Dit
kwam natuurlijk ook doordat er
zoveel mensen aanwezig waren.
Hoeveel er precies langs gekomen zijn zou ik niet weten, maar
toen ik op een bepaald moment
het aantal aanwezigen in de achterzaal telde kwam ik tot ongeveer honderd. Dat betekent dat er
zeker meer mensen de instuif
hebben bezocht.
Om ongeveer zes uur begon de
zaal wat leeg te lopen, maar toen
ik om half zeven naar huis ging
bleek een groot aantal van de instuifbezoekers zich in het café
verzameld te hebben.
Samengevat: het was een geweldige nieuwjaarsinstuif en het lijkt
een goed idee om hier een traditie van te maken.
Jan van Noortwijk.
Foto’s tijdens de instuif gemaakt:
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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GEWELDIGE NIEUWJAARSINSTUIF 2011
Op zondag 16 januari vond
voor de tweede keer de Nieuwjaarsinstuif plaats in ons dorpshuis. Net als de vorige editie
heeft het verenigingsleven gezamenlijk de schouders er onder gezet en zie daar, een volle
bak. GEWELDIG. Het is een
prima motivatie voor de initiatiefnemers dat zo velen gehoor
hebben gegeven aan de oproep.
Het ontwerp en de druk van de
flyers werden wederom verzorgd door de Fa. Middeljans.
Bij binnenkomst werd men verwelkomt met een versierd glas
met “champagne”. De opening
namens de organiserende verenigingen werd verricht door
Jans Hatzmann. Hij memoreerde in het kort een aantal hoogtepunten welke in 2010 in ons
dorp plaatsvonden. Bij het beluisteren van zo’n overzicht
blijkt maar eens weer dat we
een levendige en actieve sa-

menleving zijn, met breed gedragen activiteiten.
Het optreden van de lokale artiesten werd geopend door Robin Groothuis en Leonie van
der Scheer. Een prachtig optreden. Bewonderingwaardig dat
je op zo’n jonge leeftijd zo onbevangen en talentvol kunt optreden. Een daverend applaus
was dan ook hun deel. Om half
vijf was de opkomst en de
stemming zodanig dat Jans
moeite had om de volgende lokale talenten aan te kondigen.
En dat was niet zo maar een
groep, nee want je zou ze allemaal te kort doen, met hun geweldig optreden. Het showteam
van NOAD. Een daverende
ovatie was hun deel. Zo’n optreden smaakt naar meer. Dus
dames bij deze alvast een uitnodiging voor een volgende keer.
De gezelligheid werd nog eens
extra gestimuleerd door de ach-

tergrond muziek welke werd verzorgd door Kasper Peper. Diverse liedjes werden meegezongen
door de leden van het veenkoar,
daarbij geholpen door vele mogelijke nieuwe leden en het
klonk best aardig, dus heren laat
uw talent niet verloren gaan. U
begrijpt het, het was hartstikke
gezellig. En dan de snert oh, oh
en de roggebrood met spek ooh,
oooh, ooooh. De smaak was subliem. Of het nu kwam dat het
gratis was, dat is niet bekend
maar als je er een keer aan begon
was er geen houden meer aan.
Hoe dan ook : HULDE AAN
ONZE KOK GRIETJE. En tegen
degene die deze middag heeft
gemist kan zondermeer gezegd
worden, grijp volgend jaar uw
kans want zo’n instuif moet je
hebben meegemaakt.
Jan Haikens
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE
naar het nieuwe MFA de Noorderbreedte
Onze speelotheek heeft een mooie ruimte gekregen in het nieuwe MFA-gebouw. Omdat
alles nieuw is hebben wij ook veel nieuw
speelgoed aangeschaft en onze openingstijden
aangepast aan de naastgelegen scholen en de
bibliotheek

Lindebomen
Zuiderdiep
Buinerveen Nieuw-Buinen
De gemeente wil een kapvergunning aanvragen voor 37 geknotte
lindebomen langs het Zuiderdiep
van Buinerveen tot de Mondenweg te Nieuw-Buinen.

Nieuwe openingstijden
Maandagavond van 18.30-19.30 uur
Woensdagochtend van 08.30 - 09.30 uur
De speelotheek is niet alleen bedoeld voor
mensen met kinderen maar ook voor gast-/
grootouders, scholen, buitenschoolse opvang
etc.. Wij bieden u zo de mogelijkheid om uw
speelgoed regelmatig te wisselen.
U betaalt voor een jaarabonnement 12,50 euro.
Hiervoor kunt u per keer 2 stuks speelgoed
lenen. Een dubbel abonnement voor 4 stuks
kost 19,50 euro.
Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan gerust
een keer een kijkje tijdens de uitleen of neem
contact op met
Janny Hofstra, tel.nr.: 0599- 647746
Ons nieuwe adres is
MFA “De Noorderbreedte”
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen

In de zomer van 2010 zijn door
een storm een aantal lindebomen
omgewaaid aan het Zuiderdiep.
Het bleek dat het wortelstelsel
van deze lindes in de smalle beplantingsstrookjes van slechte
kwaliteit was. Omdat werd gevreesd voor de stabiliteit van de
overige 37 lindebomen zijn van
deze bomen de kronen direct
helemaal weg gesnoeid (geknot).
Indien de kronen weer opnieuw
uitgroeien is de stabiliteit niet te
garanderen.
Voor de lindebomen heeft de
gemeente in de loop van de tijd
meerdere kapverzoeken van bewoners ontvangen, omdat deze
dicht bij de woningen staan en
daardoor overlast geven.
Gezien de mogelijke instabiliteit
van de lindebomen en de verzoeken van de bewoners wil de gemeente een kapvergunning voor
de lindebomen aanvragen.
Mocht u vragen hebben dan kunt
u zich wenden tot het Klantcontactcentrum 0591-535255 van de
gemeente Borger-Odoorn.

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Op woensdag 15 december heeft
onze afdeling Kerst gevierd,
waarbij we gezamenlijk een
broodmaaltijd nuttigden. Het geheel zag er prima verzorgd uit en
smaakte voortreffelijk. Na de
maaltijd hebben we nog wat gedronken, kerstliedjes gezongen
en geluisterd naar kerstgedichten.
Onze eerste bijeenkomst in 2011
was op woensdag 19 januari. De
jaarvergadering vond plaats en
onze afdeling telt 51 leden. Roelien Haikens trad af als voorzitter
en Geesje Middeljans nam plaats
in het bestuur. De andere bestuursleden zijn Angelien Bijkerk, Marchien Bolk, Lenie van
Noortwijk en Lien Verstoep.

Agnes van der Ven sprak over
haar ervaringen in Boer zoekt
Vrouw. Het programma wilde
heel graag een vrouwelijke kandidaat en via het leerlingenbestand van de Hogere Landbouwschool kwamen ze bij Agnes terecht. Ze moest haar mond houden tot de laatste minuut voor het
werd uitgezonden. Na de 1e uitzending kwam er een heel mediacircus op gang, waarvoor ze
mediatraining kreeg.
883 brieven ontving Agnes waaruit ze in 3 uur een keuze moest
maken. Leeftijden van 17 tot 63
jaar. Voor de speeddate heeft ze
10 mannen uitgezocht, waaronder Bart uit Canada. Een camera-

vrouw en een geluidsman waren steeds aanwezig op de boerderij. En Yvon Jaspers kwam
bij de keuzemomenten langs.
Ze heeft er geen relatie aan
overgehouden. Wel heeft ze
nog steeds contact met Yvon en
andere boeren uit het programma.
10 februari Museumgroep naar
Galerie van Strien in Nieuw
Amsterdam voor o.a. glaskunst.
17 februari Commissie Wonen
en Tuinen. In Grolloo gaat mevr. Bredenhoff vertellen over
het ontwerpen van borders.
Haar grote passies zijn tuin
(ieren) en cultuur. Als reisleidster naar o.a. Engeland, Schotland, Ierland en vele andere
landen laat zij haar gasten kennis maken met de cultuur en
dus ook de tuinen van die landen.
28 februari Themadag Agrarische commissie in Echten. Dhr.
L. Tjoonk van Agrifirm over
'Hoe gaan we om met restproducten'. Mevr. Vereecken vertelt ons over hun fruitkwekerij
en verwerkingsbedrijf. De Oostermoerse Vrouwen: Het verhaal van een aantal ondernemende vrouwen.
26 maart Hemmeltied
van
RTV Drenthe vanuit Dorpshuis
De Viersprong. Hierin gaat on-

ze afdeling meedoen met een
quiz, waarmee 100 euro te verdienen is. Onze tegenstander is
de voetbalclub Buinerveen.
De museumgroep gaat op de volgende donderdagmiddagen op
stap naar:
7 april Museum Møhlmann in
Appingedam, 18 september naar
het Veenpark in Barger Compascuum, 17 november naar een kippenboerderij in Spier.
Dit voorjaar gaat de tuingroep
verschillende tuinen bekijken en
andere tuinactiviteiten doen. U
kunt zich hiervoor aanmelden.
21 juni Reis naar de NoordOost
Polder – lavendelboerderij- winkelen en lunchen in Emmeloord
en een rondvaart in Ossenzijl.
Tot slot een diner in de Molenhoeve in Echten.
Als men overweegt om lid te
worden van onze afdeling en de
kosten (46,50 euro per jaar) zijn
te hoog, kan men bij de gemeente terecht voor een bijdrage.
Toetsing van het inkomen zal
hierbij plaats vinden.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend
2 keer komen kijken.
Informatie is ook te verkrijgen bij
Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552.
http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan

Wijkbudget
Zoals U in verschillende kranten
hebt kunnen lezen is Buinerveen
uitgekozen voor het project
Wijkbudget. De bedoeling is dat
ons dorp door zelfwerkzaamheid
geld kan genereren. Dit kan door
bv. groenonderhoud zelf uitvoeren, waarbij ons dorp geld voor
andere activiteiten ontvangt.
Een ander project is Schoon,
heel, veilig. De kap van de abelen op de Hoofdkade/Jaagpad
zou mogelijk hierin kunnen worden opgenomen.
Bos ’t Meras
Vanwege de snel invallende winterperiode heeft dit project stil
gelegen. Binnenkort zal de Bosgroep Noord waaraan dit project
is uitbesteed weer opnieuw aan
de slag gaan.
Er zal nog een poel worden aangelegd en er wordt bekeken of er
ook nog een ingang bij OBS 75
gerealiseerd kan worden.
Jeugdsoos
Er is een bestuur bestaande uit
jongeren en ouderen gevormd.
Hiervoor kan men zich nog
steeds aanmelden. Zij gaan zich

bezinnen op de openings- en
andere activiteiten.
De kantine krijgt dubbele beglazing en de tussenruimte tussen kantine en schuur wordt
verbouwd. Dit is mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds,
het Madurodam Steunfonds en
het RABObankProjectenfonds
(voor aanschaf meubilair). Het
bestuur van de Schaatsvereniging Buinerveen e.o. heeft toegezegd de verbouwing te willen
begeleiden en zal ook zelf de
handen uit de mouwen steken.
Zonder deze medewerking is
het niet mogelijk dit te realiseren.
Overleg samen met NieuwBuinen
Onze werkgroep DOP heeft op
9 maart opnieuw een gesprek
met Chris Gras
(dorpscoördinator Nieuw Buinen Oost) en Gerrit van Arragon (opbouwwerker) over de
ontwikkelingen in Buinerveen
en Nieuw-Buinen.
Voordeel van deze samenwerking is het combineren van zaken en het verhogen van de effectiviteit. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst (d.d. 16 januari
j.l.) is nu ook een bijdrage uit
het dorpsontwikkelingsfonds
Nw-Buinen ontvangen.

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

Maatwerk
Met de gemeente zijn we in gesprek over de vervlechting van
ons DOP in de plannen van de
gemeente. Helaas lopen we er nu
nog steeds tegenaan, dat ons dorp
volgens de gemeente uit 400 inwoners bestaat i.p.v. 1100. Dus
het gebied Nieuw-Buinen tot aan
de Mondenweg telt in Kern en
Kader nog steeds niet mee voor
de toerekening van onze voorzieningen. Indien het college hierover geen duidelijkheid geeft
zullen we uiteindelijk de Raad
moeten benaderen.

Wijkschouw, zoals het plaats
vindt in Nieuw-Buinen(oost),
staat voor het gebied NieuwBuinen(west) tot aan de Mondenweg op de planning. Aan de
Wijkschouw neemt Lefier, politie en gemeente deel om samen
met de bewoners de wijk/straat
netjes en rustig te houden.
De werkgroep voor ons
DOP bestaat uit:
-Els de Roo
-Jan Haikens
-Jan van Noortwijk
-Dennis Middeljans
-Wim Bruil
-Margriet Nascimento
en
-Ina Habing.

Dorpskrant Buinerveen
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Plaatselijk belang Buinerveen/Nieuw-Buinen-West
Jaarverslag 2010
Gedurende het kalenderjaar 2010
is het bestuur van Plaatselijk Belang 6 x bijeengekomen. In die
besprekingen is een groot aantal
onderwerpen aan de orde gekomen, zoals:
-voorbereiding en evaluatie van
gesprekken met de gemeente
over het dorpsplan / dorpsomgevingsplan / Kern en Kader;
,het groenbeleid, w.o. onderhoud
Mérasbos en ijsbaan;
-beleid voor begraafplaatsen en
verbeteren onderhoud ervan;
-wijzigen van uitgangspunten
bouwplan Zuidonder; i.h.k.v.
Maatwerk Buinerveen het onderhoud dorpshuis;
-welzijnsactiviteiten en opbouwwerk;
-het Hunzeproject annex Deelgebiedscommisssie;

-een wandelverbinding tussen
het bos en Zuiderdiep;
-planning vrijwilligersactiviteit
in mei 2011;
-het voedingsgebied Buinerveen t.o.v. verenigingen;
-naamswijziging van de vereniging Plaatselijk Belang;
-een wijk- of buurtbudget.
-deelnemen aan / bijwonen van:
-boerenmarkt Buinerveen;
-de algemene ledenvergadering
van de BOKD;
-regiobijeenkomsten inz. Dorpsomgevingsplannen;
de conferentie Zorgeloos Platteland;
themabijeenkomsten van de
WMO-Raad;
de discussiemiddag structuurvisie Borger-Odoorn.
behandelen van meermalen te-

rugkerende onderwerpen:
het ledenbestand van de vereniging Plaatselijk Belang; samenwerking kleine kernen;
begraafplaatsen 32 en 42;
de aanschaf van een defibrillator;
de structuurvisie Borger-Odoorn
v.w.b. het werkgebied;
de verenigingsfinanciën.
Voorts is aandacht besteed aan
het (op 16 september 2010) overlijden van dhr. G.G. Koster, erelid van Plaatselijk Belang.
Bestuurswijzing per 17 mei
2010: dhr. Herbert Lubbers beëindigt de secretariaatswerkzaamheden, die worden voorlopig door de tweede secretaris
overgenomen.

GECOMBINEERDE JAARVERGADERING
Stichting Dorpshuis - NOAD - Plaatselijk Belang
Leden van deze verenigingen én inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen (tot en met Kerklaan) worden
hierbij uitgenodigd om deze gecombineerde jaarvergadering bij te wonen.
De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis De Viersprong te Buinerveen op
Maandagavond 21 maart 2011
aanvang 19.30 uur

AGENDA











Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslagen 2010
Verslagen kascontrole en vaststellen commissies 2011
Financiën en jaarverslagen penningmeesters 2010
Bestuursverkiezingen
Activiteitencommissie en Dorpskrant
Andere mededelingen vanuit de drie organisaties
Rondvraag
Sluiting

Gerbrand Plat

De secretarissen,
Trees ten Have Martin Snapper
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Zoals het vroeger was….

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

In deze boerderij op nummer 33 aan het Noorderdiep werd bewoond in de jaren '30 door fam. Speelman. In
de jaren '40 door Hendrik en Margie Bransema. Henderik en Margie zijn in 1948 naar Canada vertrokken.
Daarna is de boerderij altijd tot op heden bewoond door fam. Snippe.

Deze woningen stonden aan het Noorderdiep tussen de nummers 98 en 110. De woningen zijn omstreeks
1970 afgebroken. Op het hek zitten Geert Langenberg en zijn vrouw. De lachende is Jan Schuurman. De
andere jongen en meisje zijn niet bekend.

Dorpskrant Buinerveen

***ORIFLAME***
natural swedish cosmetics
verkoop door middel van huiskamer presentaties
*make-up workshops *persoonlijk advies
info: jeannetelting.oriflame.nl
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735
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Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

brammes@hetnet.nl
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Nieuws CBS 5959
Kinderen van School 59 lezen
ouderen voor.
Dinsdagmorgen 25 januari zijn
de kinderen van groep 3 tot en
met 8 van CBS School 59 op
bezoek geweest in Zorgcentrum “De Wanne” in NieuwBuinen om de bewoners voor
te lezen. Deze activiteit was
georganiseerd in het kader van
de Nationale voorleesdagen die
van 19 t/m29 januari gehouden
worden.
De kinderen werden welkom
geheten door mevr. Deen, activiteitenbegeleidster van “De
Wanne”. Voor alle kinderen
was er een glaasje limonade
met een koekje. In de zaal hadden zich al heel wat bewoners
verzameld met een kopje koffie, in afwachting van wat er
ging gebeuren.
Op school hadden de kinderen
het voorlezen al voorbereid. In
de bibliobus hadden ze een
boek gekozen en daarna was er
met zorg een passage geselecteerd waarvan de kinderen verwachtten dat het bij de ouderen
in de smaak zou vallen.
Na de koffie schoven de kinderen in kleine groepjes bij de
ouderen aan en werd er door
alle kinderen fanatiek gelezen.
Sommige kinderen hadden
zelfs een spelletje meegenomen
om te spelen als er tijd over
zou zijn. Zowel kinderen als
ouderen genoten zichtbaar van
de activiteit.
Aan het eind van de morgen
heeft mevr. Deen de kinderen
nog een spannend verhaal
voorgelezen en gingen de kinderen voldaan en met iets lekkers naar huis.
We bedanken de bewoners en
de directie van “De Wanne”
voor dit gastvrije onthaal.

Project kerk-school-gezin
Van 24 t/m 30 januari hielden
we ons jaarlijkse project “KerkSchool-Gezin”. Het thema was
dit jaar “Gevonden”. Op school
zijn de Bijbelverhalen van het
verloren schaap, de verloren
zoon en de verloren penning
verteld.
Het project wordt georganiseerd door De Baptistengemeente, de PKN-kerk, CBS
“De Klister” en CBS School
5
9
.
De week werd op zondag 30
januari afgesloten met een
kerkdienst speciaal voor de kinderen. Tijdens deze diensten
hebben de kinderen de aangeleerde liedjes gezongen, is
er een quiz gespeeld, hingen
alle werkstukken 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 hebben gevonden.
Aan deze week is ook altijd
een goed doel gekoppeld. Deze
keer was dat Compassion, een
stichting die kinderen in ontwikkelingslanden een kans
biedt op een leven zonder armoede. Op donderdagmiddag

was er markt in de school. De
kinderen hadden in groepjes zelf
een kraampje ingericht en verkochten in die kraam speelgoed,
boeken en spelletjes. Er waren
zelfs zelfgebakken muffins en
broodjes knakworst te koop. Tegen een kleine vergoeding konden de bezoekers van de markt
goochelaars bewonderen. De ouderraad verkocht koffie, thee en
limonade met cakejes. De kinderen hebben met deze mini-markt
ruim € 300,00 voor Compassion
bij elkaar gebracht.

Website
Wilt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws van CBS
School 59, bezoekt u dan eens
onze website: www.school59.nl.

Dorpskrant Buinerveen
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Voorleesontbijt
De kinderen van groep 1 en 2
bleven die morgen op school. Zij
genoten die morgen van een ontbijt in de klas, ook in het kader
van de nationale voorleesdagen.
De kinderen hadden zelf hun boterhammen meegenomen en kregen daar een plakje ontbijtkoek,
een zachtgekookt eitje en wat te
drinken bij. Juf Nelleke las de
kinderen voor uit “Fiet wil rennen” en de platen uit het boek
konden via het digitale schoolbord bekeken worden.
Later die week, op donderdag 27
januari, zijn de kinderen van
groep 1 en 2 naar de nieuwe bibliotheek geweest. Ook daar
stond het voorleesboek “Fiet wil
rennen” centraal. Janita, medewerkster in de bibliotheek, vertelde het verhaal van Fiet, de kinderen keken naar een filmpje van
Fiet en er is een lied over Fiet
gezongen! Daarna mochten de
kinderen een kijkje nemen in de
nieuwe bieb.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat, secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
wim.bruil@centric.eu
hilann12@hetnet.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
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Paasvuur
Op 1e Paasdag 24 april gaan we
weer voor het Paasvuur. Het lachen verging ons vorig jaar, nadat een stel onverlaten de paasbult te vroeg in de brand staken,
maar we hebben besloten er dit
jaar toch weer voor te gaan.
Wij vragen U alleen snoeiafval te
brengen, diameter tot ongeveer
20 cm.
Ook wensen wij geen boomwortels bezorgd te krijgen, dit in verband met het vele zand wat aan
de wortels blijft hangen. Zoals U
wellicht weet, waar zand ligt
komt geen vuur. En dat is nou
net wat we wel moeten hebben.
Wij vragen U om het snoeiafval
met aanhanger te brengen, dus
niet meer met grote trekkers +
kiepwagens. Doordat die steeds
weer over dezelfde plek rijden

Dorpskrant Buinerveen
laten die diepe sporen na, wat
het terrein niet ten goede komt.
Op Goede Vrijdag is het terrein
afgesloten. Uit het verleden
blijkt dat hier weinig animo
voor is terwijl wij er wel de hele dag stonden, en vandaar deze
beslissing.

Het paasvuur zal omstreeks
19.00 uur door de kinderen aangestoken worden. Vertrek is om
18.30 uur tegenover het Dorpshuis richting Zuiderstraat 43.
In Week in Week uit kunt U lezen, of er vergunning is verleend.
T. Timmermans

De zaterdagen 16 en 23 april
houden wij aan voor het bezorgen van snoeiafval. Uiteraard
vragen wij weer een vrijwillige
bijdrage om de hapjes, drankjes
en zakjes voor de kinderen te
bekostigen.
De kinderoptocht met fakkels
houden we erin. Wij hopen
weer heel veel kinderen te kunnen verwelkomen. Ook hopen
we op goed weer zodat U als
ouder of gewoon als toeschouwer dit spektakel met droog lijf
en ledematen kunt volgen.

Dorpskrant Buinerveen
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Drentse Humor In Geert Teis

Drenthe Plat
Donderdag 3 maart in Stadskanaal

De winter houdt Nederland al
weken in zijn greep en dan krijgt
iedereen wel zin in een gezellig
avondje uit. Daartoe biedt Theater Geert Teis het publiek graag
de mogelijkheid met een heerlijke, onvervalste Drentse humoravond. Want op Donderdag 3
Maart komt de populaire groep
Drenthe Plat naar het Stsadskanaalster theater voor een heerlijk
en oergezellig Drents avondje
uit, waar de lachspieren het
zwaar te verduren krijgen.
Want lachen is gezond en Drenthe Plat heeft daarvoor de juiste
medicijn!!
Al jarenlang brengt Drenthe Plat de originele, onvervalste
Drentse humor op de theaterpodia en dat is voor vele liefhebbers een feest der herkenning.
Jaarlijks weet het gezelschap

haar publiek te verrassen met
een oergezellige en onvergetelijke avond uit. Dit seizoen
brengt de groep een geheel
nieuw en ijzersterk programma,
waar de vonken vanaf vliegen.
Natuurlijk is en blijft de heerlijke conference hoofdbestanddeel in het Drenthe Plat menu.
Drenthe bracht in de loop der
jaren een handvol ijzersterke
conferenciers voort en in Drenthe Plat spelen de allerbeste
Drentse humoristen van dit moment. Daarnaast hebben de vijf
cabaretiers zich ook spectaculair doorontwikkeld in de
(muzikale) comedy, waarmee
ze een unieke theatervorm hebben geschapen , die het publiek
van begin tot eind weet te boeien. De bezoekers een onverge-

telijke humoravond bezorgen is
en blijft het streven van het gezelschap en daarvoor zijn dus
ook dit seizoen alle ingrediënten
aanwezig.
Een bezoek aan Drenthe
Plat betekend dan ook een regelrechte aanslag op de lachspieren.
Op Donderdag 3 Maart komt
Drenthe Plat naar Theater Geert
Teis, Geert Teisplein 2, telefoon
0599 631731.
De entreekaarten zijn nu reeds in
voorverkoop verkrijgbaar aan de
theaterkassa.
Haast U met de aanschaf van Uw
kaarten, want de belangstelling is
groot!
Kijk voor meer informatie op
www.drentheplat.com
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Nieuwsflits OBS 75
Hallo allemaal.
Het is weer tijd voor een bericht
van OBS 75.
Eind 2010 hebben we een lege
flessen actie gehouden, een ieder
kon lege statiegeldflessen inleveren op school. Wat een hoop
flessen kregen we! Bedankt! De
actie heeft dan ook maar liefst 54
euro opgeleverd! Hiervoor kan
iets leuks worden aangeschaft.
De kerstviering was erg gezellig,
iedereen bracht iets lekkers te
eten mee van thuis.
Zo was er voor ieder wat wils en
ruim voldoende!
Ook op het plein was het een gezellige drukte, ouders en andere
belangstellenden konden genieten van snert, warme chocomelk,
glühwein en oliebollen.
Het geheel werd nog extra leuk
door het optreden van Het Veenkoar!
Om 19 uur kwamen de kinderen
naar buiten en zongen samen met
het koor nog enkele liedjes. Het
was een prachtig gezicht, want
op dat moment begon het te
sneeuwen…
3 januari was de eerste dag na de

kerstvakantie, er was door de
ouderraad iets lekkers gekocht
voor de kinderen en juffen, nl
nieuwjaarsrolletjes met slagroom! Hiervan werd heerlijk
gesmuld!
Donderdag 13 januari was de
zakelijke ouderavond. Deze
werd bezocht door een flink
aantal ouders. Mevr. Marja
Derksen was als gastspreker
uitgenodigd. Zij is regio coördinator verkeerseducatie. Zij vertelde over de veiligheid in het
verkeer met schoolgaande kinderen in diverse leeftijden. Erg
interessant.
Groep 8 heeft de Cito toets gemaakt van 1 t/m 3 februari.
Best spannend, deze eindtoets
geeft uiteindelijk een extra bevestiging voor de keuze van het
voortgezet onderwijs.
We hopen op een goede uitslag
voor de leerlingen, deze komt
na de voorjaarsvakantie.
Wist u trouwens dat wij op onze school 2 sportievelingen
hebben die mee gaan doen aan
de IJsstrijd 2011? Ilka Timmer-

mans en Wilko Wanders uit
groep 8 gaan samen met oudleerling en broer van Ilka, Bert
Timmermans de strijd met zichzelf aan! Op zaterdag 26 februari
doen zij als team De Bikkels mee
aan een schaatstocht in Biddinghuizen.
Dit alles voor het goede doel, de
Nierstichting.
Wij wensen ze uiteraard veel
succes!!
(Zie ook artikel verder in deze
dorpskrant)
Ook willen wij u alvast wijzen
op de rommelmarkt, die wij op
24 september organiseren.
Vrijdag 15 juli a.s. komen wij
langs om alvast de eerste spulletjes op te halen.
Meer informatie hierover volgt…
Wij wensen iedereen een fijne
voorjaarsvakantie en tot de volgende keer!
OBS 75 Nieuw Buinen.
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De zonnebloem in Borger e.o.
Een kopje koffie drinken, een
fijn gesprek voeren, een dagje
naar de dierentuin, of af en toe
eens winkelen, naar een concert
of museum. Voor velen de gewoonste zaak van de wereld,
maar voor een zieke of gehandicapte kan dit toch heel lastig zijn.
De vrijwilligers van de Zonnebloem kunnen uitkomst bieden.
Zij brengen bijzondere ontmoetingen tot stand, waarbij gezelschap en persoonlijk contact centraal staan. Ook bij u in de buurt
zijn vrijwilligers actief. Wilt u
graag bezoek ontvangen of een
keer op stap, laat het dan weten
en neem contact op met de plaat-

selijke afdeling, Borger e.o.
Voor een bezoekje kunt u contact opnemen met mevr. Gea
Kornelis, telefoon 212379 of
mevr. Riek Oldengarm, telefoon 234949.
Voor de overige activiteiten
met mevr. Reini Breukers, telefoon 236143.
Er zijn speciale vakanties te
boeken via de Zonnebloem met
begeleiding van verpleegkundigen en verzorgers in binnen- en
buitenland.
Er zijn regionale vakanties,
Kras vakanties, en natuurlijk de
Zonnebloemboot.
Ook zijn er speciale vakanties

voor de oudere jongere –van 18tot 45 jaar. (Voor deze groep
_Linq- zijn er ook activiteiten.)
U kunt hiervoor contact opnemen
met mevr. Reini Breukers. Er
komt dan iemand bij u thuis, op
afspraak, voor informatie en het
invullen van de benodigde gegevens. Om misverstanden te voorkomen, vaak wordt ons gevraagd
waarom donateurs van de Nationale Vereniging De Zonnebloem
niet automatisch bericht krijgen
van de activiteiten. De afdelingen weten echter niet wie de donateurs zijn, omdat zij geen namen en adressen doorkrijgen
i.v.m. de wet op privacy.

Afvallen in Nieuw-Buinen
Wilt u ook afvallen in clubverband? Dat kan! Binnenkort start
ik een afslankclub in NieuwBuinen. D.m.v. gezonde voeding
en een beweegplan begeleid ik u
bij het afvallen. Ik verkoop geen
afslankproducten. U kunt dus
gewoon met het gezin meeeten.
Afvallen in clubverband heeft
veel voordelen: Elkaar stimuleren, ervaringen uitwisselen, leren
van elkaar maar vooral gezellig!
Wilt u wel afvallen maar niet in
clubverband of heeft u juist
moeite met aankomen? Dan kunt
u ook bij mij terecht. Steeds
meer ziektekostenverzekeraars
vergoeden de begeleiding door
de BGN-gewichtsconsulente. U

vindt in uw verzekeringspolis
of u in aanmerking komt voor
vergoeding.
Voor meer informatie kunt u

me bellen of mailen.
0591-513701 of 06-18650874
petrawieringh@hotmail.com
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50 jaar Europa Kinderhulp
Bezorg een “kwetsbaar” kind
de vakantie van zijn leven.
Europa Kinderhulp zoekt
vakantie gastouders voor ruim 2
weken in de zomervakantie.
De feestdagen zijn achter de rug.
We denken nog even terug aan
de gezellige dagen aan het einde
van het jaar.
Voor veel “kwetsbare” kinderen
is het helemaal geen feest geweest. Kinderen uit Europese
steden, in grauwe flatgebouwen.
In een haveloze omgeving proberen zij te overleven, iedere dag
weer geconfronteerd wordend
met armoede en ellende.
Wat zou het mooi zijn als ook zij
eens – al was het maar voor even
– een onbezorgde en gezellige
tijd meemaken.
U kunt hen die tijd bezorgen,
liefde en aandacht, 3 keer daags
eten, een veilig bedje, buiten spelen etc. etc.
Veel kinderen hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt,
denk aan de onveilige achterstandswijken in de grote steden.
Maar ook aan al die kinderen die
om welke reden dan ook als
“kwetsbaar” worden aangemerkt.
In het belang van deze kinderen
zoekt Europa Kinderhulp gastouders die een kind een vakantie
wil bieden waar het alleen maar
van heeft durven dromen. Ervaar
zelf hoe intens gelukkig u een
kind kunt maken. In de periode
van 2 juli tot 12 augustus 2011
hopen honderden kinderen uit
Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk op een zorgeloos verblijf van ruim 2 weken bij vakantie gastouders.
Het gaat om kinderen van 5
tot 12 jaar. Als het “klikt”kan het
kind terug gevraagd worden tot
haar/zijn 16e jaar. Omgangsnormen moet u niet meteen van deze

kinderen verwachten, in de
meeste gevallen is hen dit niet
bijgebracht. Aan het einde van
de vakantie zullen zij ook niet
gauw zeggen “dank u voor deze
fijne vakantie”. Dit wil echter
niet zeggen dat ze het niet ontzettend naar hun zin hebben
gehad.
Een zoen? Een dank u wel? Een
hand bij het vertrek? Weinig
kans. Een hoop kinderen kennen dit niet, ook daarom zijn ze
“kwetsbaar”. Maar dank zij de
soms jarenlange inzet van al die
lieve gastouders, neemt hun
kans op een beter leven ieder
jaar een stukje toe.
Dat geeft hen hoop voor de toekomst. En u weet wie de toekomst heeft. Juist, de jeugd.
Bent u geïnteresseerd en
wilt u uw hart en huis open zetten voor een kind die een steuntje in de rug kan gebruiken,
neem dan contact op met één
van onze medewerksters.

Voor Drenthe dhr. A. van der
Tuuk tel.0521-344643 en voor
Groningen dhr. R. van Schooneveld tel. 06-51334398.
Ook kunt u kijken op internet:
www.europakinderhulp.nl
De kans dat een kind op vakantie gaat is net zo groot als de
kans dat u nu belt.
Data kinderreizen:
Nederland van 25 juli tot 12 augustus

Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Voor autoen
motorrijopleidingen

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl
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Even voorstellen….
Meine Name ist Natascha. Mijn
naam is Natascha. Ja, ik kan het
ook in het Nederlands zeggen.
Dat heb ik geleerd in vakanties
hier.
Toen ik 8 jaar was, in 1979,
kwam ik voor het eerst naar Holland, naar wildvreemde mensen.
Daar moest ik de hele zomerva-

kantie blijven. Mijn moeder
had gezegd, dat dat beter voor
mij was dan in Berlijn te blijven. Doodeng vond ik het! Een
lange reis met trein en bus. Pas
toen ik uitstapte wezen ze me
de mensen aan met wie ik mee
moest gaan. De eerste dagen zei
ik niks, ik keek de kat uit de
boom. Nu kan ik er wel om lachen, maar toen…..

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

Na die eerste vakantie ging ik
twee keer per jaar naar Holland,
steeds naar dezelfde mensen. Zij
kregen kinderen en daar kon ik
leuk mee spelen. Mijn gastmoeder naaide wel eens een jurk voor
mij, geweldig vond ik dat. Het
beviel me goed.
Toen ik 14 was kon ik ineens
niet meer komen. De nieuwe
vriend van mijn moeder had me
uit huis gejaagd, ik woonde bij
een buurvrouw. Gelukkig kreeg
ik later weer contact met mijn
gastouders, zij kwamen bij me
toen ik al een vriend en een
zoontje had.
Nu ben ik blij dat ik naar Nederland ben geweest. Ik heb gezien,
dat mannen niet altijd weggaan –
mijn gastvader is nog steeds bij
mijn gastmoeder. Mijn eigen kinderen hoeven niet in hun eentje
naar Nederland. Ik ben getrouwd,
zorg zelf voor de kinderen, doe
leuke dingen met ze en houd het
gezin bij elkaar. Af en toe mail ik
met mijn Nederlandse gastouders
van toen.
Ik weet dat in mijn stad – Berlijn
– heel veel kinderen wonen, die
geen vakantie kunnen vieren
door allerlei omstandigheden. Ik
weet dat Pax Kinderhulp er nog
steeds is voor zulke kinderen.
Elk jaar zorgt Pax Kinderhulp
ervoor, dat kinderen uit Berlijn
op vakantie kunnen in Nederland
bij gastgezinnen. Ik weet zeker,
dat zo’n vakantie het verschil
kan maken!
Wilt u zo’n gastvrij gezin worden?
Voor informatie: kijk op
www.paxkinderhulp.nl, of bel
0591 522542

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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Het Voorwerp
De geachte lezers van onze
Dorpskrant hebben niet zo veel
op met suikerbieten. Dat blijkt
uit het feit dat er maar heel minimaal is gereageerd op onze
oproep. Kan zijn dat de drukte
rond Kerstmis en Nieuwjaar
daarbij een rol gespeeld heeft.
De foto’s in zowel het oktoberals decembernummer tonen een
zogeheten koppensneller. Voor
het gebruik ervan moeten we
een heel eind terug in de geschiedenis, naar de tijd dat de
suikerbieten en de voederbieten
met de hand uit de grond werden gehaald. De boer en zijn
helpers hadden zo’n kapmes bij
zich om in één mep het loof
van de biet te kappen. Aan de
koppensneller zit ook nog een
scherp uitsteeksel, een soort
pin die is te vergelijken met
een dreganker Een dreg is een
werpanker met meerdere armen
of haken. De koppensneller
heeft slechts 1 haak. En deze
haak werd ingezet als de biet
niet gemakkelijk uit de grond
te trekken was. De haak werd
dan in de biet gestoken om vervolgens met enige spier- en

Dorpskrant Buinerveen
trekkracht naar boven te worden getrokken. Zwaar werk. In
de bouw komt het woord koppensneller ook voor. Dan wordt
daarmee aangegeven de man
die het bovenstuk van in de
grond geslagen heipalen op de
juiste hoogte afzaagt of anderszins inkort.
Het nieuwe voorwerp. Zie de
foto’s. Alleen te verklappen dat

het een ding is dat in de winter
best van pas kan komen. Komt
de naam of omschrijving van dit
stukje techniek binnenborrelen,
geef het dan door aan de hoofdredacteur van De Dorpskrant
Buinerveen of aan
Martin Snapper
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
We zitten in een Nieuwjaar en
hebben ook de eerste vergadering
alweer gehad van onze vereniging. Daar hebben we ook weer
gesproken over de komende jaar
vergadering, en is ook er besloten dit in beide dorpen te houden.
Als eerste zullen we het houden
in Nieuw-Buinen op 17 maart a.s
met een afwisselende programma. Dit in samenwerking met
Andes Steunstee in het gebouw
Noorderbreedte, met een kort
gedeelte van vergaderen. De
avond zal dan ook grotendeels in
het teken staan van beelden uit
ons dorp Nieuw-Buinen. We
zeggen laat u verrassen met ook
nog niet eerder vertoonde beelden. De andere avond zal plaats
vinden op 22 maart a.s in het
dorphuis de Viersprong te Bui-

nerveen. Ook zal dit een korte
avond zijn van vergaderen en
daarna met beelden van het
dorp Buinerveen van weleer.
De moeite waard om deze
avonden bij te wonen en is voor
een ieder vrij toegankelijk.
Voor meer informatie over de
avonden of de Historische Vereniging mag u contact opnemen
met Jacco Pranger, tel 0621831002
of
pranger@nieuwbuinen.com
Tevens is er alweer druk gewerkt aan ons tijdschrift De
Zwerfsteen en t’Turfschip en
zal tevens voorzien zijn van
materiaal uit onze beide dorpen
met geschreven stukken en
beelden van weleer. Mocht u
hiervoor interesse hebben, het
lidmaatschap kost 14 euro en

hiervoor krijgt u het tijdschrift
( 4 keer per jaar ) en heeft u toegang tot de lezingen.
We houden ons als vereniging
ook aanbevolen voor materiaal
van Nieuw-Buinen en Buinerveen, we willen het graag in
bruikleen hebben om er een kopie van te maken. En mocht u er
afstand van willen doen dan zullen we het opnemen in het archief van onze Vereniging.
Secr. Jacco Pranger

Hemmeltied van RTV Drenthe
Zaterdag 26 maart in Buinerveen.
RECHTSTREEKSE UITZENDING VAN 10 TOT 12 UUR VAN HET DORPSHUIS.
RTV Drenthe komt zaterdagmorgen 26 maart 2011 met het
programma Hemmeltied in
Dorpshuis De Viersprong te
Buinerveen. Dit programma
wordt gepresenteerd door Hennie Kuijer en Harm Dijkstra
(bekend van het cabaretduo
Harm en Roelof). Tijdens dit
programma vindt er een quiz
plaats tussen 2 plaatselijke verenigingen, waarbij 100 euro te
verdienen valt. In de quiz moeten de leden van de verenigingen op zoek naar voorwerpen,
enz. Deze 2 verenigingen zijn
de NBvP, vrouwen van Nu afd.
Buinerveen en de Voetbalvereniging Buinerveen.
Ook worden plaatselijke inwoners geïnterviewd over de

nieuwtjes in het dorp, iemand
met een niet alledaags beroep
vertelt hierover, evenals een
schrijver van kinderboeken
over zijn poppen en verhalen.
Er zal een optreden van het
Veenkaor plaatsvinden, een “
neie” Drent vertelt over zijn
ervaringen in ons dorp, Erik
Zwezerijnen vertelt over zijn
kunst, enz.
Het gaat er meestal erg gezellig
aan toe. Veel plezier en hilariteit.
Voor de mensen die het niet
kennen, luister maar eens naar
RTV Drenthe op 90.8 tussen 10
en 12 uur op zaterdagmorgen.
We rekenen op veel publiek
tijdens deze rechtstreekse uit-

zending van 10 tot 12 uur.
Komt allen en help de verenigingen mee om de vragen van
de quiz te beantwoorden!
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Sportnieuws
GYMNASTIEKVERENIGING NOAD
Organiseert Gymnastieklessen, Dancinglessen, Aerobicslessen en Volleybaltrainingen.
Voor een nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.
Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noort
Woensdags(gymzaal obs 75)
15.00 – 15.45 uur
peuters
15.45 – 16.45 uur
groep 1 t/m 4
16.45 – 17.45 uur
groep 5 t/m 8
18.00 – 19.00 uur
VO en volwassenen
(tijden en indeling zijn nog onder voorbehoud, rekening houdend met de ontwikkeling)
Dancing onder leiding van Natashja Berendsen
Dinsdags (gymzaal obs 75)
16.00 – 17.00 uur
KIDS- DANCE groep 1 t/m 3
17.00 – 18.00 uur
FUN- DANCE groep 4 t/m 6
18.00 – 19.00 uur
STREETDANCE groep 7,8 & V.O.
19.00 – 20.00 uur
AEROBICS volwassenen
Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra
Woensdag
19.00 - 20.00 uur
Jeugd groep 6 t/m VO gymzaal obs 75
20.30 – 21.30 uur
Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen
Contributie:
Dancing
6.50 euro per maand
Gymnastiek
8.00 euro per maand
Aerobics
9.00 euro per maand
Volleybal
9.00 euro per maand
Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.
Theresa ten Have - Marianne Graafland - Marja van der Scheer - Trix van Kooten

NOAD OUD IJZER ACTIE
Aan de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen
Op zaterdag 16 april a.s houden we weer onze jaarlijkse oud ijzeractie.
Heeft U oud ijzer liggen en wilt u daar van af,
dan kunt u dit vanaf 8.00 uur aan de straat leggen.
Heeft U grote of zware dingen dan kunt U contact opnemen
met Marja van der Scheer tel: 0599-212470 (na 17.30 uur)
Alvast bedankt,
Het NOAD bestuur
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En dan een vooruitblik. De afdeling volleybal en gymnastiek
draaien gewoon door. Fijn, dat
zo veel mensen plezier kunnen
hebben van het sporten en fantastisch dat dat nog steeds in
ons mooie dorp kan worden
aangeboden.
Dit alles kan echter niet
zonder de nodige financiën. De
baten bestaan uit de contributie
van de leden en de afzonderlijke acties. Eén daarvan is de oud
ijzer actie op 16 april. Zie daarvoor het berichtje hiernaast.
Ook bestaan er ideeën een
bloemenactie te organiseren.
Houd daarvoor de brievenbus
goed in de gaten!

NOAD nieuws
Op het moment van schrijven is
het buiten guur en mistig. Toch
gaan we langzamerhand weer de
goede kant op. Een sportief jaar
met veel uitdagingen ligt voor
ons. NOAD bruist van de activiteiten!
Toch nog een kleine terugblik. Apentrots zijn we op onze
dansmeiden, die tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsparty hun talenten lieten zien op het podium
voor een enthousiast publiek.
Ook het Nordic Walken ging ondanks de koude gewoon door.
Complimenten!

De inkomsten zijn broodnodig,
omdat de kosten sterker stijgen
dan wat er binnen komt. Wellicht
zijn we genoodzaakt de contributie iets te verhogen, maar daarover leest u dan meer in de volgende uitgave van de Dorpskrant.
Tot zover weer het NOADnieuws.

Regionale volleybalcompetitie 2010 / 2011
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

4-10-2010

NOAD - Salto 1

2–1

25 – 23

25 – 21

9 – 18

18-10-2010

DEKO (H) - NOAD

2–1

21 – 25

25 – 11

25 – 10

1-11-2010

NIVOC - NOAD

0–3

21 – 25

18 – 25

13 – 16

29-11-2010

NOAD – Tyfoon 2

0–3

10 – 25

7 – 25

19 – 25

3-1-2011

Tyfoon BAM - NOAD

1–2

0 – 25

25 – 12

0 – 25

17-1-2011

NOAD - Seta (H)

0–3

19 – 25

15 – 25

20 – 25

31-1-2011

Salto 1 - NOAD

1–2

25 – 11

24 – 25

18 – 19

Stand t/m 31/1/2011
Team

Gespeeld

Voor

Tegen

Salto 1
DEKO (H)

9
9

18
17

9
10

Tyfoon 2

9

17

10

Tonegido (H)

10

17

13

VCA (H)

9

15

12

NOAD

9

11

16

Seta (H)

10

11

19

NIVOC

9

5

22

Voor actuele gegevens zie de
website:
http://www.dehoop-advies/
volleybal.nl
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Schaats/visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2010 / 2011
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Vissen:
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

€11.50
€ 6.50

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen
eo voor het seizoen 2011 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

Wilko Wanders, Ilka Timmermans en Bert Timmermans
gaan de strijd met zichzelf aan.
Op zaterdag 26 februari binden
zij de schaatsen onder in Biddinghuizen Flevonice voor een
tocht van maar liefst 200 km.
daar is een kunstijsbaan van 5
km.
De Nierstichting organiseert dit
evenement met als doel het financieren en ontwikkelen van
een draagbare kunstnier, hier is
veel geld voor nodig.
Wilt U ons steunen , dan kunt U
naar de website www.ijsstrijd.nl
gaan, klik op teams ,scroll naar
de Bikkels, klik op de foto, in
klik op steun mij, de rest wijst
zich vanzelf.
Ook kunt U ons volgen. Op deze
site kunt U precies bijhouden
hoeveel er is gedoneerd. wij ho-

pen op uw steun.
Wilt U, of kent U iemand die
het leuk lijkt om mee te doen,
en die net als wij dit een goed
doel vinden, neem dan contact
met mij op, of meld je aan.
Nog even iets anders:
Als wijkhoofd van de Nierstichting ben ik op zoek naar
2 enthousiaste collectanten.
Draagt U de Nierstichting een

warm hart toe, en hebt U in de
3e week van september tijd
over, of maakt U hiervoor
graag tijd vrij, en lijkt het U
leuk op deze manier Uw buurt
te verkennen, wilt U zich dan
a.u.b. melden, de Nierstichting
maar ook ik heten U van harte
welkom.
informatie: T. Timmermans
0599-212452

Dorpskrant Buinerveen
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Leren vissen!
In het voorjaar willen wij 2 à 3 avonden besteden aan een cursus vissen (kostenloos)
o.l.v. Bert v/d Veen . De cursus is voor leden en niet leden in mei op de woensdagavond van 19.00 tot
20.30 uur (exacte datums volgen nog). De cursus is voor jong en oud en om te weten hoeveel belangstelling er voor de cursus is dient u zich op te geven via e-mail bij:
habing@online.nl tt.alberts@home.nl mmjm@hetnet.nl
Het bestuur
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Reünie 65 jaar v.v. Buinerveen
Op zaterdag 2 april viert de
voetbalclub Buinerveen haar 65
-jarig bestaan. Om dit heuglijke
feit niet ongemerkt voorbij te
laten gaan organiseert de club
op deze zaterdag een jubileumfeest. Naast activiteiten voor de
jeugd is er 's middags van 15.00

-17.00 een heuse 'Nostalgiereceptie' voor diegene die in de
periode van 1946-1975 op enigerlei wijze bij de club waren
betrokken. De avond zal een ietwat 'jongere' invulling krijgen:
daar ligt het accent op de betrokkenen vanaf 1975 tot nu.

Voor opgave en/of nadere inlichtingen kunt u zich vervoegen bij
Tinus Boekholt (0599-616234 óf
via tinusboekholt@gmail.com)
of Anne Veenstra (0592-242195
óf anne.veenstra@home.nl).
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Lekker bewegen voor de 55+
Galmvereniging Borger-Odoorn
Wilt u lekker bewegen in
groepsverband met plezier voor
je eigen gezondheid en nieuwe
sociale contacten? Meldt u zich
dan aan bij onze vereniging.
Kijk maar eens op onze website www.galm-borgerodoorn.nl. Hierop staat nog
meer informatie.

Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 9 groepen, in verschillende plaatsen in de gemeente Borger –Odoorn mensen van 55 en ouder de mogelijkheid hun conditie te verbeteren.
Onder deskundige leiding

wordt aandacht besteed aan
spierversterkende oefeningen
zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en avond.
De lessen worden gegeven van
september t/m mei.
(33 lessen a 2,10 per les).
De eerste 2 lessen zijn gratis.

Galm is de afkorting voor
Groninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig. Ongeveer 10 jaar geleden
is daarom door de “Werkgroep
Bewegingsweten-schappen”
aan de Universiteit te Groningen de sportstimuleringsstrategie ”Galm” voor de 55+
ontwikkeld.

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 9 groepen terecht:
Plaats

Sporthal/gymzaal

wanneer

tijdstip

Info groep

Buinen

de Woerd

woensdag

10.00 - 11.00

0599-287321

Nieuw Buinen

de Splitting

Borger

spelzaal de Koel

Klijndijk

gymnastiekzaal

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

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

Valthermond

t Brughuus

woensdag

14.45 - 15.45

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

2e Exloermond

Hunsowhal

dinsdag

09.30 -10.30

0591-513097

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is. In
Buinerveen staat de bibliobus op
vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.40
uur bij OBS 75 en van 9.45 tot
10.15 uur bij CBS 59, waar ook
volwassenen gebruik kunnen maken van de diensten en producten
van de bibliobus, óók onder
schooltijd.
NEDERLANDSE
KINDERJURY
De Nederlandse Kinderjury gaat
weer van start per 1 februari . Je
stem uitbrengen voor de Nederlandse Kinderjury kan tot 14 mei.
In juni wordt bekend welk boek
wint in de categorie 6 t/m 9 en 10
t/m 12 jaar.
Alle kinderen die hun stem uitbrengen vormen samen de Nederlandse Kinderjury 2011. Je
kunt stemmen op de boeken die
verschenen zijn tussen 1 januari
en 31 december 2010. In de bibliotheek/bibliobus herken je de
boeken die meedoen met de Kinderjury 2011 aan een Kinderjury
sticker.
Op de website Nederlandse Kinderjury vind je nog veel meer
leestips over allerlei onderwerpen. Hier vind je ook de spelre-

gels en hoe je in de Senaat van
de Kinderjury komt.
Als je stemt maak je ook kans
op mooie prijzen! Uit alle uitgebrachte stemmen worden de
winnaars getrokken; dit gebeurt
eind juni 2011.
Je kunt stemmen:
-met het stemformulier dat je
opstuurt of inlevert in de bibliotheek (verkrijgbaar op school,
de boekwinkel of in de bibliotheek).
-door het stemformulier op te
sturen uit het Stemboekje
(verkrijgbaar op school of in de
bibliotheek).
-via internet, op de website:
www.kinderjury.nl

wordt.
-Omdat het kinderen helpt om
alle nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken.
-Omdat het de fantasie stimuleert.
.…… en wanneer kinderen iets
ouder zijn:
-Omdat het de luistervaardigheid
en het concentratievermogen
helpt ontwikkelen.
-Omdat het stimuleert mee te
denken over hoe je problemen
aan kunt pakken.
-Omdat het een gunstig effect
heeft op het zelf leren lezen.
-Omdat het kinderen vertrouwd
maakt met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen.

VOORLEZEN
Voorlezen is voor een kind heel
belangrijk. Het is gezellig, maar
ook van groot belang voor de
ontwikkeling van het kind. Dat
geldt voor jonge kinderen, maar
zeker ook voor oudere kinderen. En dat houdt zeker niet op
als een kind zelf leert lezen.
Ook kinderen die zelf al lezen
genieten ervan voorgelezen te
worden.
Waarom is het zo belangrijk
om te zingen, te vertellen of
voor te lezen?

Wanneer kunt u het beste voorlezen?
-Zingen voor een baby kan de
hele dag: tijdens het badje, het
verschonen, het voeden, maar
ook wanneer de baby niet in
slaap kan komen of zich verveelt
in de box.
-Voorlezen aan peuters en kleuters kan `s middags en `s avonds
voor het slapengaan.
-Of `s morgens vroeg, wanneer
de andere huisgenoten naar
school of werk zijn gegaan.
-Wanneer u een moment van rust
wilt inlassen (als een kind erg
actief is geweest, veel indrukken
heeft opgedaan).
-Wanneer een kind wat extra
aandacht nodig heeft, omdat het
hangerig of ziek is.
-Wanneer u merkt dat een kind
zelf nog moeite heeft met lezen.

-Omdat dat knusse en gezellige
momenten oplevert.
-Omdat het gevoel voor taal
daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt.
-Omdat de wereld van jonge
kinderen daardoor uitgebreid
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!REUR! op 5 maart in Emmen
Op zaterdag 5 maart staan het
Noorderplein en Bibliotheek Emmen de gehele dag in het teken
van de streektaal. Bezoekers
kunnen o.a. een ‘broescursus
Drents’ volgen, er is een streektaalquiz en een forumdiscussie
met prominenten uit het zakenleven, de journalistiek en de politiek, waaronder Tweede Kamerlid Sabine Uitslag.
!REUR! wordt afgesloten met
een groots avondprogramma in
theater De Muzeval, waar optredens zijn van o.a. Harm & Roelof, Wia Buze, Martijje en Erik
Harteveld.
Kijk voor alle activiteiten en
kaartverkoop op www.reurfestival.nl.
Frank Westerman in De Boshof
(Odoorn)

Dorpskrant Buinerveen
Ter gelegenheid van de Boekenweek komt schrijver Frank
Westerman op uitnodiging van
de bibliotheken en Bruna Borger donderdag 17 maart naar
De Boshof in Odoorn. Westerman is bekend van o.a. De

Graanrepubliek, Ararat en zijn
nieuwste werk Dier, bovendier.
Vanaf 20.00 uur houdt hij een
lezing over zijn werk. De zaal is
vanaf 19.30 uur geopend.

Dorpskrant Buinerveen
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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
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Jordy Ottens
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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

