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IJspret in Buinerveen
Het is lang geleden dat we zo’n
winter hebben gehad.
Wat ligt er een prachtige ijsbaan.
Activiteiten kunnen volop worden georganiseerd. En dat doet
het bestuur van de schaatsvereniging dan ook. Vorige week zondagmorgen 5 februari begonnen
met Kaai-giebakken. Wel 28
deelnemers die hier aan meededen. Winnaar op deze dag werd
Simon Berends. Zondagmorgen
12 feb. opnieuw 25 deelnemers
in de baan voor het aloude spel.
Winnaar werd nu Harm Klasens.
Samen met Simon Berends
speelde hij de finale en werd

daarmee de winnaar van 2012.
Op de prachtige wisselbeker
wordt zijn naam bijgeschreven.

1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
14
16
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
33
34
35

IJspret in Buinerveen
Agenda & activiteiten
Kai bakk´n
Jeugdwerk
´De bok en de sik´
Paasvuur
Peuterspeelzaal
Nieuwsflits OBS 75
Drentse humor
Het ommetje
Bestuurstafel
Nieuws van de NBvP
Dorpsomgevingsplan
NL-doet
Jaarvergadering
Opendag uitvaartver.
Rubriek uit het verleden
Nieuws CBS 59
Voorwerp
Sportnieuws NOAD
Schaats / visnieuws
Galmvereniging
Hist. Vereniging
Nieuws Bibliobus
Colofon

Pagina 2

Dorpskrant Buinerveen

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
3 mrt
28 mrt
14 apr
12 mei
1 sep
6 okt
10 nov
15 dec

Après ski
Vrouwencafé
Bingo
Bingo
Bingo
Bingo
Bingo
Bingo

EIERZOEKEN
Op 7 april 2012 zal weer het
jaarlijkse eierzoeken plaatsvinden voor kinderen van de
basisschool groepen 1 t/m 4 en 5
t/m 8.
De kinderen die mee willen doen
moeten zich om 13.30 verzamelen in het dorpshuis. Daar
kunnen ze zich inschrijven. Het
kost € 1,- om deel te nemen aan
het eierzoeken en voor de
winnaars is er een prijsje.
Ook is er iets te drinken na
afloop.
Zorg er voor dat je een lange
broek aan hebt want er staan
misschien weer veel brandnetels
in het bos, net als vorig jaar.
Ik hoop dat er veel kinderen
komen.
Tot ziens,
De paashaas.

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2012 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 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

4 april 2012
6 juni 2012
16 augustus 2012
3 oktober 2012
5 december 2012

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

JEUGDWERK SEIZOEN 2011/2012
DATUM
GEVEN
Woensdag 21 maart 2012
Woensdag 18 april 2012

ACTIVITEIT

OP-

knutselen
knutselen

15 maart
12 april

Woensdag 6 juni 2012

eindfeest

31 mei

Opgeven bij:
Els de Roo……0599-212604
h30deroo@hetnet.nl
Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: vanaf 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: vanaf 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro. Inclusief drinken en iets lekkers.
Karaoke
Groep 3 t/m 8: vanaf 19.00 t/m 21.00 uur.
Kosten: 1.50 euro Inclusief drinken en iets lekkers.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: vanaf 12.30 t/m 16.00 uur
Kosten 3 euro. Met eigen vervoer.
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17 februari :
Valentijnsparty.
2 maart :
Jongens en meiden avond.
Meiden: extreme make-over in samenwerking met make-up van
Janine Ratering, fotoshoot door Karin Klein.
Jongens: Bowlen, we vertrekken om 19.30 bij de jeugdsoos.
Kosten: € 2,opgeven voor 18 februari via de mail:

jeugdsoosbuinerveen@hotmail.com
16 maart:
30 maart:
Kosten € 5,13 april:

soosavond
Dropping!
opgeven voor 1 maart via onze mail.
soosavond

De jeugdsoos heeft ook de afgelopen tijd weer leuke activiteiten
georganiseerd. Zo hebben wij het
jaar met zo’n 20 jongeren gezellig afgesloten in kerstsfeer met
gourmetten. Was er spijkerslaan
een GPS-tocht of een humoristische film. Sinds kort hebben de
jongeren ook veel plezier met de
x-box kinect. Verder kun je er
darten, poolen, tafelvoetballen of
gewoon chillen . Het jeugdsoosbestuur heeft tijdens de ijsperiode een ijshockey toernooi en een
ijs disco georganiseerd voor alle
leeftijden. Het winnende team bij
ijshockey bestond uit: Rick, Kaja, Lieneke en Sanne. Ook voor
de volgende maanden is het bestuur weer enthousiast in de
weer voor nieuwe activiteiten.
Met als klapper de dropping op
30 maart omdat ’t HOK dan 1
jaar bestaat. De jeugdsoos is om
de 2 weken op de vrijdag open
van 19.30-22.30 voor iedereen
die op het Voortgezet Onderwijs
zit t/m 23 jaar.
Tot gauw in ’t Hok

BIBLIOBUSTIJDEN
Vrijdag
CBS 59
OBS 75

9.20 uur
10.05 uur

9.50 uur
11.15 uur
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Kai Bakk’n
Een traditie wordt voortgezet.
Wat vroeger een veel voorkomend tijdverdrijf was, werd 5
februari op de ijsbaan voortgezet.
Vergezeld van een heerlijk zonnetje speelden een 28 enthousiaste dorpsgenoten het spel kai bakk’n, wat een Nederlandse vertaling heeft van blokgooien. Vroeger was een groter deel van de
bevolking werkzaam in de landbouw of aanverwante bedrijven.
In de winter was er in het algemeen minder werk en kai bakk’n
was een gewilde bezigheid. De
monding van de wijk en het kanaal was een prima plek om het
spel te spelen. Kanalen zijn gedempt, tijden veranderen en we
hebben nu een ijsbaan en een
prachtige kantine. Na de loting
en het vormen van 4 groepen van
elk 7 spelers gaan we het ijs op.
Het blok wordt op ± 20 meter
van de startlijn gezet. Volgens
een lokaal vastgesteld reglement
wordt er gespeeld. Er werd een
zware en soms heftige strijd gestreden. Meerdere keren werden
tijdens het spelen hogere mach-

ten aangeroepen, soms werd er
met precisie gemikt en soms
met grof geweld. Veelal de
“dood” ten gevolge. Om kwart
voor twaalf geeft Jans Martens
het sein van het laatste spel.
Daarna de mooie “buinerveen
stuivers”
tellen en iedere
groep weet wie de winnaar is.
Uiteindelijk moesten Wubbe
Kamies, Eric Groothuis,Simon
Berends en Tom Martens in de
finale uitmaken wie deze keer
de eeuwige roem mocht vergaren. Het bleek dat Simon zijn
zenuwen het beste in bedwang
kon houden. De wisselbeker
bevat de namen van de win-

naars in de voorgaande jaren. De
11.00 uur traditie werd ook zondagmorgen niet vergeten. Oei –
Oei, wat lekker bij min 10 . Wat
mij betreft mag het bestuur dit
wel als een onuitwisbare aanvulling in het reglement opnemen.
Na afloop werd op gepaste wijze
de winnaar gehuldigd en daar
hoort als vanzelfsprekend een
hapje en drankje bij. Hoe dan
ook, een zeer mooie en gezellige
zondagmorgen ligt achter ons.
En voor degene die het niet weet:
zo gauw de ijsbaan open is en
zolang er betrouwbaar ijs is, zondagmorgen
9.45 KAI BAKK’N
Tot ’n ander maol, Jan Haikens.

Dorpskrant Buinerveen

Jeugdwerk
Op vrijdagavond 20 januari
werd door jeugdwerk een bingoavond georganiseerd voor de
basisschoolkinderen van groep 3
t/m 8. De beide groepen werden
zeer goed bezocht. In totaal toch
ongeveer 40 kinderen. Dus een
goed teken voor jeugdwerk en
daarom is besloten om de bingo
ook volgend jaar weer te doen.
En wat de kinderen betreft was
spanning de van de gezichtjes af
te lezen. En dan het geroezemoes
als ze nog maar een paar
nummers moesten, dan was het
helemaal spannend, want wie o
wie gaat er met de prijs vandoor?
Ook zag je aan de kinderen dat
ze de aandacht er goed bij
hadden. Want stel je voor dat ze
een nummer zouden missen, en
dan de kans om te winnen aan
hun voorbij zagen gaan. Dat kan
toch niet. De prijsjes mochten ze
zelf kiezen bij 1 rijtje, 2 rijtjes of
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volle kaart. Ook werd er weer
volop ranja gedronken en
genoten de kinderen van een kit
-kat of milky-way en werd er
tussendoor ook getrakteerd op
een frikandelletje. Ter
afsluiting kreeg ieder kind dat
meegedaan had aan de bingo
een prijsje mee naar huis. Zo
ging iedereen met iets naar

huis. Iedereen bedankt voor deze
zeer geslaagde avond, jeugdwerk
kan hier zeer tevreden op terug
kijken.
Op zaterdag 18 februari is er
carnaval in het dorpshuis en dan
hopen wij jullie allemaal
verkleed weer te zien.
Tot kiekus.
Bianca Groothuis

En nogmaals van harte gefeliciteerd!!
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De bok en de sik

Albert
Mien

Kees

Tiny

Geertje
Klazien
Willem

Frank
Na een paar jaar van afwezigheid
hebben we weer een paar fantastische uitvoeringen gehad.
We zijn blij dat jullie met z'n allen in grote getale aanwezig waren. Dit betekent voor ons dat we
voor het komend seizoen weer
met plezier een stuk voor jullie

gaan uitzoeken.
We hebben ook besloten dat we
niet weer bij jullie langs komen
voor een donateursbijdrage.
Volgend jaar gaan we kaartjes
aan de de zaal verkopen voor
€ 3.50 pp. We hopen jullie het
volgend jaar dan ook allemaal

Sandra
weer te mogen begroeten op onze jaarlijkse uitvoeringen.
Toneelgroep 'de Schoakel’
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Paasvuur 2012
Ook in 2012 zal er een paasvuur
plaatsvinden te Buinerveen op
het inmiddels wel bekende terrein aan de 2/3e Weg Zuid.
Snoei afval kan in principe
gebracht worden op de 2 zaterdagen voorafgaand aan het Paasvuur, 31 maart en 7 april
2012.Mochten de weersomstandigheden goed zijn en het
terrein van goede kwaliteit, dan
zal ook op Goede Vrijdag 6 april
2012 een inzameling georganiseerd worden. Houd hiervoor
de informatie aan het terrein in
de gaten en bekijk tevens de
weersomstandigheden voor Pasen.
Onder snoei-afval worden takken
en ander snoeimateriaal bedoeld
met een maximale diameter van
20 cm. Wortelstronken en overig
zanderig materiaal zullen worden
geweigerd, evenals behandeld
hout.
De aanvoer verloopt in principe
per auto en aanhanger. Mochten
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er droge omstan-digheden zijn
en een goed bereikbaar en begaanbaar terrein, dan is het
brengen met tractoren een mogelijkheid. Overigens, dit is
geen vanzelfsprekendheid, dus
check dit eerst
voordat u af-

reist met uw tractor!
U kunt uw snoei-afval brengen
vergezeld van een vrijwillige bijdrage in de vorm van een gift.
Hiervan zullen dan drankjes
en hapjes gekocht worden en
ook de kinderen krijgen weer
een traktatie zoals inmiddels
traditie.
Voorafgaand aan het paasvuur
zal een fakkeltocht starten bij het
Dorpshuis. De precieze tijd is
nog niet bekend, maar deze zal
rond de klok van 7 uur vertrekken, afhankelijk van het invallen
van de duisternis.
In de Week in Week uit kunt u
lezen of de vergunning verleend
is. Vorig jaar hadden we te maken met een zeer droog voorjaar
en een verbod tot ontsteking, we
hopen dat het dit jaar ook mooi
droog weer is, maar dan zonder
beperkingen.
Help Buinerveen weer aan een
fantastisch Paasvuur en ruim uw
tuin op! Dubbel pret!
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Peuterspeelzaal de Meraskabouters
We zijn alweer een eind op weg
in het schooljaar 2011/2012. Er
was veel te beleven. Er is al heel
wat geknutseld, gekleurd,
gespeeld, voorgelezen en gedanst
op muziek. Ook is er al heel druk
gespeeld met allerlei ontwikkelingsmateriaal dat voor de
peuters aanwezig is en is er
nieuw materiaal aangeschaft
waarmee de peuters aan de slag
kunnen. Ook op organisatorisch
gebied binnen SPBO is er het één
en ander veranderd, maar
vooralsnog kunnen wij op
peuterspeelzaal de Meraskabouters op dezelfde manier
doorgaan als dat we gewend zijn.
In september zijn we
gestart met het VVE thema ‘Dit
ben ik.’ Het was een mooie
gelegenheid om elkaar weer te
leren (her)kennen en kennis te
maken met elkaar. Als mooi
aandenken maakten we een
fotolijstje waarin de foto paste
die onze schoolfotografe, Anita
Meezen, maakte van de peuters.
Tijdens de herfstperiode
zaten we ook niet stil en gelukkig
konden we ook vaak nog even
naar buiten om `uit te waaien` en
bladeren te vegen.
Over Sinterkl aas en
Sintmaarten is in de vorige
dorpskrant al het één en ander
verteld, maar ook bij deze
feesten is er volop geknutseld
met als climax dat onze peuters
in de plaatselijke krant stonden
met foto en al!!
Kerst werd bij de Meraskabouters op gepaste wijze
gevierd met de peuters en
afgesloten met het traditionele
peuteretentje.
Op de 1e peuterspeelzaalochtend na de kerstvakantie
hadden we een nieuwjaarsinloop
voor alle ouders en verzorgers.

Dit was zeer geslaagd en vooral
zo leuk omdat de vaders goed
vertegenwoordigd waren. Er
werd al gevraagd om een
herhaling van dit gezellige
koffie-uurtje……………
De nationale voorleesdagen in januari gingen ook
niet onopgemerkt aan onze
peuters voorbij, we kregen
bezoek van Janita Holm,
bibliothecaresse van de
bibliotheek te Nieuw Buinen.
Ze las het boek Mama kwijt
voor met behulp van het
vertelkastje.
De peuters
vonden het prachtig en de
koekjes die we nadien mochten
oppeuzelen, waren heel lekker.
En zo zijn we alwaar
beland in de maand februari.
Koning Winter doet goed zijn
best, evenals de peuters. Het
VVE thema Eet smakelijk is
volop in beeld. We doen

boodschappen, koken en bakken,
dekken de tafel, zingen en lezen
voor. En voor de vogeltjes
maken we een leuk voederhuisje
om ze de winter door te helpen.
Ondertussen is er ook weer
een wisseling van peuters
geweest. Het is nu éénmaal zo
dat als je 4 jaar wordt, de deur
van de basisschool opengaat en
er een nieuwe fase start voor de
peuter en haar/zijn ouders.
Gelukkig houden we de groep tot
op heden op een mooie bezetting
van 12 peuters en mogen we ons
gelukkig prijzen met het aantal
peuters op de aanmeldlijst.
Nieuwe aanmeldingen blijven
echter van harte welkom en
noodzakelijk voor de toekomst!!
De Meraskabouters.

Meraskabouters kerstactie.
Kerst en oud en nieuw liggen al weer geruime tijd achter ons, het is
alweer februari 2012, maar toch willen we graag nog even terug
komen op de kerstactie.
De kerstactie is, dankzij alle mensen die bestellingen bij ons hebben
gedaan, een groot succes geworden. Iedereen bedankt hiervoor! Toch
willen we nog opmerken dat we hebben begrepen dat de
kinderpakketjes niet goed waren ingepakt, zodat de koekjes niet meer
lekker waren.
Bakkerij ´t Aole Ambacht en wij willen u daarvoor onze excuses
aanbieden. Het is nog niet bekend wat er in het jaar 2012 voor acties
zullen volgen, maar we zullen hiermee zeker rekening houden.
De oudercommissie van
peuterspeelzaal De Meraskabouters

Dorpskrant Buinerveen
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Ook aan huis verkoop

Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

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

Voor autoen
motorrijopleidingen

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl
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Nieuwsflits OBS 75

Bezoek ook onze website: www.obs-75nieuwbuinen.nl

DRENTSE HUMOR IN
STADSKANAAL

Dorpskrant Buinerveen
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DRENTSE HUMOR IN STADSKANAAL
DRENTHE PLAT OP DONDERDAG 23 FEBRUARI IN GEERT TEIS.
“Lachen is gezond” zegt het spreekwoord en dat wordt door het populaire humorgezelschap Drenthe Plat
elk seizoen opnieuw in praktijk gebracht.
Want met hun heerlijke programma`s , boordevol knotsgekke conferences en hilarische sketchen, laat deze
prachtige groep het publiek onbedaarlijk lachen en genieten van al het moois, dat de streekhumor te bieden
heeft.
En er is goed nieuws voor inwoners van Stadskanaal en omgeving, want binnenkort komt Drenthe Plat met
een gloednieuwe programma naar theater Geert Teis.
De Drentse humor is algemeen erkend als de mooiste streekhumor van Nederland. De smeuïge verteltrant,
de grote grapdichtheid en de prachtige Drentse taal maken een avondje Drenthe Plat tot een waar feest. De
groep viert dit voorjaar haar 35 jarig jubileum en trekt daarvoor alle registers open. De lachspieren krijgen
dan ook geen moment rust in een daverende nieuwe voorstelling, waarin alles mogelijk is en waarin
alle populaire typetjes van de afgelopen jaren weer de revue passeren. Hendurk & Geessie, Mans & Mina,
Tinus van Tuundorp en Aaltje en Trijntje houden het publiek een avond lang op het puntje van de stoel.
Donderdag 23 Februari is Drenthe Plat weer te zien in theater Geert Teis, Geert Teisplein 2, Stadskanaal,
telefoon 631731.
De entreekaarten voor deze oergezellige avond uit zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de theaterkassa. Haast U met de aanschaf van Uw kaarten, want de belangstelling is groot!
Voor meer info en toerdata : www.drentheplat.com
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Het ommetje en de instuif

Als onderdeel van het DOP stond
15 januari het Ommetje van Buinerveen volop in de schijnwerpers. Eerst in het dorpshuis waar
Wim Bruil het 1e exemplaar van
de brochure onder grote belangstelling overhandigde aan wethouder Wil Luchjenbroers. Na
de start was er een heerlijk zonnetje die de wandelaars op hun
tocht begeleidde. Wim Windt en
Wim Bruil hebben deze route
opgezet en van informatie voorzien over zaken die je onderweg
tegenkomt. De route is ook via
GPS coördinaten te volgen. De
lengte is 6,6 km. De start is bij
het dorpshuis en loopt via de ijsbaan, langs het schouwpad richting 2/3 weg Noord. Daarna over
de camping “de Paardetange”,
via de Paardetangerdijk en het
fietspad terug naar het dorpshuis.
Deze keer was er bij de camping
een tussen-stop ingelast met
glühwein, warme cho-

colademelk en
oliebollen.
Hier
presenteerden
zich
B&B de Buinerstee, B&B de
Berkenhof, gasten-verblijf de
Hilde en de camping de Paardetange. Allen ondernemer aan de
Noorderstraat.
Ook de wethouder was hier
aanwezig en heeft met deze ondernemers gespro-ken. Hulde
aan deze ondernemers voor de
wijze waarop zij zich tijdens dit
ommetje heb-ben gepresenteerd. Wim Bruil maakte
van de gele-genheid gebruik
om de onder-nemers enkele

brochures van het Ommetje aan
te bieden, zodat zij hun gasten
kunnen attenderen op deze wandeling. De prachtige brochure die
gemaakt is door de Fa. Middeljans had gretig aftrek bij de ongeveer 100 deelnemers.
Na terugkomst in het dorpshuis
hebben veel deelnemers nog
even gekeken bij de Nieuwjaarsinstuif. De grote zaal was
weer door de verenigingen aangekleed. De bar, de minibar en
de verdere versiering gaven een
gezellige sfeer. De kraam met
erwtensoep, bonensoep en roggebrood met spek maakten het geheel meer dan compleet. Ook
veel andere bewoners maakten
gebruik van de uitnodiging voor
deze instuif. Gerrit Ottens opende de instuif met de beste wensen
voor het nieuwe jaar en sprak
zijn tevredenheid uit over de gro-

Dorpskrant Buinerveen
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Namens de verenigingen,
Jan Haikens.

te opkomst. Op een gegeven moment was het gewoon gezellig
vol. PRACHTIG !.
Het optreden van de NOAD dames was zodanig enthousiast dat
Kasper zijn cd niet in bedwang
kon houden, nou dames maak je
niet ongerust, ieder heeft ervan
genoten en wat mij betreft tot
volgend jaar. Dat geldt trouwens
ook voor de winnaars van

“SHOW YOUR TALENT” Alle drie de winnaars deden het
supergoed en kregen terecht
een groot applaus. Het was en
het bleef gezellig druk. Niet
alleen elkaar het beste voor het
nieuwe jaar toewensen, maar
ook praten over de dingen van
alle dag. We kunnen terug zien
op een zeer geslaagde middag
en m.i. voor herhaling vatbaar.

Meer foto’s zijn te zien op: http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Van de bestuurstafel
Momenteel zijn we erg druk met
de opvolging van Grietje Kuik
die haar werkzaamheden beëindigd op 1 juli as. We hebben gesprekken gevoerd met een zestal
kandidaten en op dit moment zijn
ze bezig zich te verdiepen, samen
met Grietje, over de werkzaamheden die hen wachten als beheerder. Daarna zullen we een
keuze maken uit een van de
(overgebleven) kandidaten. We
hopen voor 1 mei alles geregeld
te hebben.
De gesprekken met de gemeente
over Kern & Kader zijn beëindigd.
Na een langdurig proces zijn we,
tot ieders tevredenheid, tot over-

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)

212813

eenstemming gekomen. We
krijgen jaarlijks een bedrag van
de gemeente voor het onderhouden en beheren van het
dorpshuis en daarnaast hebben
we eenmalig een bedrag gekregen om achterstallig onderhoud
op te lossen. Het is nu aan ons
allen om er voor te zorgen dat
ons dorpshuis goed bewaard
blijft tot in lengte der dagen.
Zoals u weet zijn er plannen om
in de veenkoloniën windmolens
te plaatsen. De meningen hierover zijn verdeeld.
Aangezien wij een dorpshuis
willen zijn voor alle bewoners,
zowel voor- als tegenstanders
maar ook voor mensen die het

(nog) niet weten, betekent dit dat
wij ons willen onthouden van
meningen. Het dorpshuis heeft
dus geen mening over de windmolens of andere zaken die gaan
over politiek, godsdienst, reclame-uitingen, wetgeving, enz. Natuurlijk hebben de mensen die
meewerken in/aan het dorpshuis
die mening wel! Om te voorkomen dat mensen denken dat we
wel meningen ventileren zullen
we proberen te voorkomen dat er
folders, pamfletten e.d. opgehangen worden in het dorpshuis. Uiteraard kunt u uw mening verkondigen, aan de bar of zelfs een
zaal huren en dit luidkeels aan
iedereen melden, maar u mag
geen pamflet ophangen.

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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Het bestuur heeft een aantal
nieuwe leden gekregen. Door de
activiteiten commissie op te laten
gaan in het bestuur zijn we nu
met 11 personen. Een mooi aantal om alle werkzaamheden die
er altijd liggen te klaren.
De afgelopen nieuwjaars instuif
was een groot succes.
Ook de daaraan voorafgaande
rondwandeling, georganiseerd
door het DOP, was een groot
succes. Er liepen ca. 90 personen
mee onder goede weersomstandigheden. Ook onze wethouder, mevr. Luchjenbroers
heeft zich laten zien hetgeen erg
gewaardeerd werd. Een activiteit
die voortzetting verdient.
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen,
Hillechinus Plat

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
Jan van Noordwijk
Harm van Ree

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
wbruil@gmail.com
hilann12@hetnet.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl

Pagina 16

Dorpskrant Buinerveen

NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Het jaar 2011 hebben we afgesloten op 15 december met een
Kerstviering door middel van een
gourmetmaaltijd. Een gezellige
bedoening voortref-felijk verzorgd door Grietje Kuik. Naast
een gedicht en een verhaal is de
avond verder gevuld met het zingen van kerstliederen. Tot slot
ontvingen we nog een kerstaandenken in de vorm van een hanger.
In 2012 zijn we gestart op 18 januari met de jaarvergadering.
Angelien heeft het jaarverslag
gemaakt en voorgelezen. De verschillende commissies hebben
een verslag van het jaar gebracht.
Daarna was de beurt aan Gerdien
Veldhoen uit Buinerveen. Zij
hield een lezing over hoe ze in
Buinerveen terecht zijn gekomen
en over het opzetten van hun Bed
& Breakfast Buinerstee. Van 160
overnachtingen in 2008 zijn ze
gestegen naar 350 in 2011. Ze
zijn aangesloten bij B&B Nederland en dragen het keurmerk van
5 tulpen. Het is mogelijk om een
hond of een paard mee te nemen.
Op 15 februari zal de heer Jongsma ons op de avondbijeen-komst
vertellen over recht en rechtbankzaken.
Een herhalingscursus Reanimatie
op maandag 20 februari en 5
maart o.l.v. Henk Kleve.
Op maandagmorgen 20 februari

bons en cupcakes.
Op donderdag 8 maart is er een
workshop Interieur o.l.v. Karin
Jalving. Theorie wordt in Powerpoint gegeven, waarna men aan
de slag kan met een Mood board

organiseert de Commissie Wonen en Tuinen een rondleiding
bij Woonsfeer Heine in Klazienaveen.
Op 23 februari heeft de museumgroep een rondleiding in het
Drents museum georga-niseerd.
De Gouden Eeuw van China is
tentoongesteld en wordt met
behulp van een gids uitgelegd.
Op 27 februari heeft de Agrarische Commissie een Themadag
over Veilig in en om de boerderij. Het vindt plaats in De Molenhoeve in Echten, waar
‘smiddags het Kooklokaal uit
Emmen uitleg geeft over bon-

(collage). Een voorbeeld staat
hier afgebeeld.
Onze tuinclub gaat in het voorjaar 3 tuinen bezoeken: fam.
Klooster in 1e Exloërmond, fam.
Germs in Nieuw-Buinen en fam.
v.d. Heide in Onstwedde.
Er wordt opnieuw van alles georganiseerd; er is voor elk wat
wils.
Als men overweegt om lid te
worden van onze afdeling en de
kosten (47,50 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

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws over het Dorps Omgevings Plan
Ommetje
Onder grote belangstelling is het
Ommetje in gebruik genomen. In
dorpshuis De Viersprong nam
wethouder Wil Luchjenbroers
van de gemeente Borger-Odoorn
de eerste brochure met daarin het
Ommetje in ontvangst van Wim
Bruil, lid van de werkgroep DOP
Buinerveen/Nieuw-Buinen tot
aan de Mondenweg. Het
Ommetje is 6,6 kilometer lang en
kan in anderhalf uur worden
gelopen. De wandeling heeft als
startpunt het dorpshuis en loopt
vervolgens langs de ijsbaan door
het veld richting 2/3e WegNoord. Daarna via Camping
“De Paardetange” en de
Paardentangerdijk naar de
Buinerstraat weer terug naar het
dorpshuis.
De route is ook te lopen volgens
GPS-coördinaten.
Na de feestelijke introductie
gingen ruim honderd wandelaars
onder ideale weersomstandigheden op weg voor het eerste
Ommetje. Bij camping “De
Paardetange” was een tussenstop
en gaven de recreatiebedrijven
uit het dorp een presentatie. Dit
zijn Camping de Paardetange,
Bed&Breakfast Buinerstee, De
Berkenhof en Gastenverblijf De
Hilde.
Hier konden de deelnemers
genieten van warme chocolademelk, glühwein, oliebollen en
worstjes. Het Ommetje liep over
de camping naar de Paardetangerdijk
Terug in het dorpshuis was er
een Nieuwjaarsinstuif en lieten
de wandelaars zich de snert,
gemaakt door Grietje Kuik, goed
smaken.
Een Dorpsommetje kenmerkt
zich volgens de wethouder
doordat het veelal over onver-

harde paden gaat en in de
directe omgeving van het dorp
is. Daarnaast vergroot het
volgens haar de leefbaarheid en
sterkt het de onderlinge band.
“Bij de ontwikkeling van de
Ommetjes is het de bedoeling
dat het dorp en het omliggend
landschap centraal staat. Het

doel is om de verbondenheid
tussen de bewoners en het
landschap te versterken” aldus
Wil Luchjenbroers, die helaas
zelf om gezondheidredenen niet
mee kon wandelen. Ze ging wel
mee naar de camping om daar
alles in ogenschouw te nemen en
de wandelaars op te wachten.

Meer foto’s zijn te zien op: http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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NL-doet
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart vindt opnieuw de NL-doet actie plaats.
Hiervoor kunnen vrijwilligers zich opgeven via de site http://www.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken/
Er staan 8 klussen in ons dorp vermeld:
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen
Voetbalvereniging Buinerveen e.o.
Ned. Bijenhoudersvereniging
Spelweek Buinerveen
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Stichting Platform Storm
CBS 59
Jeugdsoos ’t Hok

Zwerfvuil opruimen in het dorp
Aanpak sportpark
Verharding pad en inrichten insectenhotel
Verbeteren festivalterrein
Opknappen verenigingsgebouw/schuur
Maken en ophangen van actiemateriaal
Onderhoudsbeurt schoolplein
Verbeteren accommodatie

Kijk op de site even naar de verschillende dagen en verschillende tijden en KOM MEEDOEN!!!
De werkgroep voor ons DOP bestaat uit:
Els de Roo, Jan Haikens, Jan van Noortwijk, Dennis Middeljans,
Wim Bruil, Margriet Nascimento en Ina Habing
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Gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis- Plaatselijk Belang
Leden van deze vereniging en de inwoners van Buinerveen en Nieuw Buinen West worden
hierbij uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis te Buinerveen op vrijdagavond 23 maart a.s. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening
2. Presentatie Wijkagent Gerwin Prins
3. Mededelingen
4. Notulen vergadering 2011
5. Jaarverslag 2011
6. Financien, verslagen penningmeesters
7. Verslag kascontrole en benoeming kkc 2012
8. Bestuursverkiezing plaatselijk belang:
- aftredend en herkiesbaar W. Lutjes en H. Lubbers
9. Activiteitencie, dorpskrant en DOP
10.Andere mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting.
Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en drankje

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

Dorpskrant Buinerveen
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1912

2012

U bent allen van harte welkom om het 100-jarig bestaan van de uitvaartvereniging met ons
te vieren tijdens onze

Open Dag
Zaterdag 14 april 2012
10.00 – 16.00 uur
in het rouwcentrum , Noorderdiep 234 en het naastgelegen verenigingsgebouw ‘het Tussendiep’ Kerklaan 2
in Nieuw-Buinen
Deze dag

kunt u een kijkje nemen in het rouwcentrum

zijn er diverse mensen uit de uitvaartbranche die u informatie kunnen geven rondom
een uitvaart (o.a. fa. Stout, notaris, steenhouwer)

is de historische vereniging van Nieuw-Buinen aanwezig

is het bestuur van de uitvaartvereniging aanwezig voor informatie
Dit alles onder het genot van koffie met cake of een hapje en een drankje.
Kortom een dag om in uw agenda te noteren
en een kijkje te komen nemen.
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Rubriek uit het verleden
We zien bijna 2
dezelfde foto’s
van een
landbouwfeest in
1920 te
Buinerveen.
De foto’s zijn
gemaakt aan de
Noorderstraat ter
hoogte waar nu de
voetbal velden
liggen.
De foto’s zijn
uitgegeven als
ansichtkaart door
fotograaf
K. Loman van
Stadskanaal en
werden verstuurd
door heel
Nederland.
Het bracht vele mensen op de
been om even voor de fotograaf
te poseren onder de ereboog van
de Landbouw. Waarom er 2
verschillende versies zijn van
deze foto dat is niet bekend.

(met dank aan Jacco Pranger voor het beschikbaar
stellen van zijn fotomateriaal)

Op de ereboog staan
mevr. Hoving-Hebels,
mevr. Boekholt-Hoving en
mevr. Hoving-Kruit.

De overige mensen die
op de foto staan zijn
ondermeer de namen;
Haikens, Meiborg
Boekholt, Benus, Plat,
Heeres, Biel, Doedens,
De Groot, Hoving,
Ottens, Rendering,
Uneken, Siebring,
Broeksema, Jansen,
Ebbing, Reinders en
Kruit.
Vele namen die oud
Buinerveensters nog
wel bekend in de oren
klinken en waar nog
wel familie van
woonachtig is in
Buinerveen.
Voor reacties
Jacco Pranger,
06-21831002
of
pranger@
nieuwbuinen.com
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***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
Grootscheepse
verbouwing School 59.
Op maandag 9 januari is er op
School 59 begonnen met een
grote verbouwing. Er worden
nieuwe kindertoiletten, een
invalidentoilet, een nieuwe
keuken, een nieuwe personeelskamer en een aparte directiekamer gerealiseerd. Allereerst
is er door bouwbedrijf Wubbels
een houten wand geplaatst
waardoor de overlast voor de
kinderen en het team beperkt
blijft en de lessen gewoon door
kunnen gaan.
Inmiddels zijn de werkzaamheden al zover gevorderd dat we
een aardig beeld hebben hoe
prachtig het gaat worden.
Uiteraard zullen we als de
verbouwing achter de rug is het
nieuwe gedeelte van de school
feestelijk openen. Voor een fotoimpressie van de verbouwing
kijkt u op www.school59.nl
(fotoalbum).

Project
School-kerk-gezin
Van 23 t/m 29 januari hielden
we ons jaarlijkse project “KerkSchool-Gezin”. Het thema was
dit jaar “Ruth”. Het project
wordt georganiseerd door De
Baptistengemeente, de PKNkerk, CBS “De Klister” en CBS
School 59.
De week werd op zondag 29
januari afgesloten met een
kerkdienst speciaal voor de
kinderen. Tijdens deze diensten
hebben de kinderen de
aangeleerde liedjes gezongen,
is het verhaal van Ruth verteld,
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 de stichting Teach,
die geld inzamelt om de
kwaliteit van het onderwijs in
Nepal op een hoger peil te
brengen. De kinderen hebben
door klusjes te doen maar liefst
€ 271,16 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.

Schoolfruit
Na de kerstvakantie zijn de
kinderen van School 59 op de
gezonde toer. De school doet
namelijk mee met het EUschoolfruitprogramma. De
kinderen krijgen tien weken lang
gratis fruit of groente op de
woensdag- donderdag en
vrijdagmorgen.
Inmiddels hebben de kinderen
appels, peren, mandarijnen,
paprika, waspeen en meloen
gegeten. We hopen natuurlijk dat
dit ouders stimuleert om de
kinderen iets gezonds mee te
geven naar school.

Dorpskrant Buinerveen

Schommel
Onlangs is er op het schoolplein
door een paar handige vaders een
schommel geplaatst.
Met het plaatsen van een
schommel is een grote wens van
de kinderen in vervulling gegaan.
Het plein is nu voorzien van een
klimtoestel, een basket, duikelstangen, een tafeltennistafel,
bankjes en nu ook een
schommel.

Speelotheek Kiekeboe
is gevestigd in het nieuwe MFA De Noorderbreedte.
Tegenwoordig is degelijk speelgoed erg prijzig. Bij Speelotheek Kiekeboe vanaf € 12,50 het hele jaar elke drie weken ander speelgoed
lenen. In de zomer leuk buitenspeelgoed. In de natte, koude maanden
gezellige spelletjes voor binnen. Er is voor elk wat wils! Mochten de
kinderen na drie weken nog niet uitgespeeld zijn met het speelgoed,
dan kan het nog eens drie weken verlengd worden.
Niet alleen ouders kunnen een abonnement afsluiten. Ook gastouders,
grootouders, scholen, kinderdagverblijven, enz. kunnen lid worden.
Met een enkel abonnement kunt u 2 stuks speelgoed lenen. Met een
dubbel abonnement kunt u vier stuks speelgoed per keer lenen.
We zijn gevestigd in de gang tegenover de peuterspeelzaal.
Openingstijden:
Maandagavond 18.30-19.30 uur
Woensdagochtend 8.30-9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe ~ Noorderdiep 127 ~ Nieuw Buinen.Voor Info
kunt u contact opnemen met Janny Hofstra 0599 – 647 746
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Het Voorwerp
De vrouw van Klaas Smid kan er
met veel historisch besef hartstochtelijk en met groot gevoel
voor beleving over praten. Haar
ouders werkten er al mee en zijzelf heeft er ook nog enkele jaren
de was op geborsteld. Het in De
Dorpskrant van december 2011
afgebeelde voorwerp is een wasplank. Een gladde plank van beukenhout, 83 cm lang, 22 cm
breed en 2 cm dik.
Een familiestuk, waarover mevrouw Smid (Nieuw-Buinen)
niet uitgepraat raakt. Hoe werd
de was vroeger gedaan?
De vuile was, gesorteerd naar wit
en gekleurd, ging in een grote
wasketel, water en zeep erbij,
dan de grote (buta)gasbrander
eronder en de zaak aan de kook
brengen. Al kokend werd het
wasgoed nog met een stok
(washamer of wasstamper) bewerkt. En met een groot formaat
wasknijper wordt de was nog
eens door de ketel gehusseld.
Daarbij speelde een rol het idee
dat alle textiel ook een poosje op
de bodem van de ketel moet hebben geprutteld. Na het koken van
de was werd een stuk wasgoed
op de plank gelegd en kon er met
het borstelen worden begonnen.
Meestal werd de plank schuinweg in een wasteil / wastobbe
gezet. Het vervuilde zeepwater
kon zo worden opgevangen.
Het textiel dat na 1 x borstelen /
schrobben nog niet schoon was,
werd uitgewrongen met de handen (!) en vervolgens nog een
keer, met schoon water en nieuwe zeep, gekookt. En na hetzelfde borstelritueel , spoelen (=
zeep eruit) en ophangen aan de
waslijn of uitgelegd op de bleek.

Pas na (ongeveer) 1935 werden
de wasplanken van groeven en
ribbels voorzien, wat het
schoonmaakeffect verhoogde.
En dan wordt op een bepaald
moment het zinken wasbord
uitgevonden, het geribbelde
hulpmiddel dat nog in enkele
musea is te zien en dat soms
nog gebruikt wordt als rits-ratsmuziekinstrument in skifflegroepen. Er bestaan ook wasborden waarbij gegolfd zink op
een plank is bevestigd.
Er zijn heel wat reacties binnengekomen. Van enkele oplossingen is het overduidelijk
dat daarbij de plank is misgeslagen.
Daarnaast enkele
plankinterpretaties die niet
overeenkomen met de geschiedenis van de getoonde plank
(van de familie Smid uit Nieuw
-Buinen).
Pertinente missers zijn :
Een houten grafmonumentje,
waarop wellicht ooit een naam
en enkele data hebben gestaan.
Een andere lezer van onze
Dorpskrant zag er een deel van
een Russisch-Orthodox drieluik

in. Een zeer creatieve geest zei
lachend én met ’n knipoog:
“Martin, best mooi voor je open
haard!” Enkele dames uit ons
lezersgebied dachten dat het een
speculaasplank moest zijn. En
iemand uit Nieuw-Buinen wist
zeker dat er met twee van die
planken sigaren werden aangedrukt en daarmee gedroogd.
Een paar lezers hebben andere
opvattingen, die weliswaar niet
kloppen met het zekere gebruik
van het getoonde voorwerp, maar
die je wel kunt rangschikken bij
de algemene gebruiksmogelijkheden van een stevige
plank van stoer hout. Een lezer
uit Nieuw-Buinen ziet er een
doodsplank in, ’n houten hulpmiddel dat werd gebruikt bij het
z.g. verstijven van het lichaam na
overlijden;
Ten behoeve van het kisten is het
gewenst, eerder nodig, dat het
lichaam van de overledene strak
onder de doodswade in de kist
kan. Een lezer uit Buinerveen
houdt het op een mangelplank of
op een messenplank, met de aantekening dat het niet zo goed in
de onduidelijke foto’s kon wor-
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den gezien. Met een mangelplank werd klein linnengoed gestreken. Daarbij werd de bijna
droge was om een houten cilinder gerold (man-gelrol) en vervolgens werd met deze rol heen
en weer bewogen over de mangelplank/het mangelbord.
Daardoor verdwenen de kreukels
uit het wasgoed. Betrokken lezer
meldt nog dat een mangelplank
vaak was voorzien van vormen
van siersnijwerk.
Bij de aanduiding messenplank
wordt aangegeven dat het bijna
altijd een eikenhouten hulpmiddel van het slagersgilde is, nodig
voor het slijpen van messen. Het
is een beetje te vergelijken met
de huidige messenaanzetter, ’n
metalen voorwerp om tafelmessen aan te zetten / te slijpen.
Naar alle lezers die hebben gereageerd : Dankjewel.
Op naar het volgende voorwerp.
Zie bijgaande foto’s.
Uw idee over wat het is, of zou
kunnen zijn, die kunt u sturen
naar de hoofdredacteur van De
Dorpskrant Buinerveen of doorgeven aan
Martin Snapper

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK
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Sportnieuws
GYMNASTIEKVERENIGING NOAD
Voor dancinglessen en volleybal(trainingen).
Voor een nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen,
vervolgens wordt contributie geïnd.
Dancing onder leiding van Jeanine Memelink - Maandag
18.00 – 19.00 uur
FUN – DANCE groep 4 t/m 6
19.00 – 20.00 uur
STREETDANCE groep 7,8 en VO
Indien er zich genoeg kinderen (8) opgeven voor de groepen 1,2
en 3 zal ook daar gestart kunnen worden met Kids-dance

Heren Volleybal op Woensdag
20.30 – 21.30 uur
Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen
Contributie:
Dancing
Volleybal

8.50 euro per maand
12.00 euro per maand

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.
Opzeggen van lessen graag bij het bestuur.

HET BESTUUR VAN NOAD
Theresa ten Have
voorzitter
tel.: 0599-212175
Marja v/d. Scheer
penningmeester
tel.: 0599-212470
Marianne Graafland
tel.: 0599-638759
-----------------------------------------------------------------------------GEGEVENS NIEUW LID: DANCING // VOLLEYBAL.
*doorhalen wat niet van toepassing is

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Groep basisschool
Email
Ingangsdatum

:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________

MEDEDELING NOAD
Beste Allemaal,
Helaas moeten we jullie mee delen, dat de gymnastiek lessen na de voorjaarsvakantie zullen stoppen.
De groepen zijn inmiddels zo klein geworden, dat we genoodzaakt zijn om de lessen te beëindigen.
Het contract van de gymjuf zullen we niet verlengen. Mocht je toch lekker willen blijven bewegen, dan
ben je van harte welkom bij de danslessen van Juf Jeanine.
Bedankt voor een ieders deelname,
het bestuur van NOAD

Dorpskrant Buinerveen
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Regionale volleybalcompetitie 2011 / 2012
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

21-11-2011

NOAD – Tonegido

0–3

15 – 25

22 – 25

7 – 24

12-12-2011

Tyfoon 2 – NOAD

2–1

25 – 19

25 – 17

15 – 16

9-1-2012

NOAD - Team v/d Laan

0–3

20 – 25

24 – 25

10 – 11

23-1-2012

SETA – NOAD

3–0

25 – 18

25 – 8

25 – 18

6-2-2012

NOAD – NIVOC

2–1

20 – 25

25 – 21

15 – 8

Stand t/m 6/2/2012

Team
SETA
DEKO
Team v/d Laan
Tonegido
VCA
Tyfoon 2
NIVOC
NOAD

Gespeeld
10
10
10
9
9
9
9
10

Punten
21
21
19
18
12
10
7
6

Voor actuele gegevens zie de
website:
http://www.reg-volleybalnwb.nl/

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering NOAD 2012
Het bestuur van NOAD nodigt hierbij alle leden, ouders/ verzorgers van jeugdleden
en donateurs uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2012.
Hebt U vragen, ideeën, op- of aanmerkingen, bezoek dan deze vergadering!!
De vergadering wordt gehouden op
27 maart 2012 om 20.00 uur in dorpshuis “de Viersprong” te Buinerveen
Agenda

Opening

Ingekomen stukken en notulen

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag penningmeester

Verslag en benoeming nieuwe kascommissie

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar:
Theresa ten Have

Aftredend en niet herkiesbaar:
Marianne Graafland

Voortbestaan NOAD

Rondvraag

Sluiting
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Schaats/visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2011 / 2012
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Vissen:
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

€11.50
€ 6.50

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen
eo voor het seizoen 2012 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen
Geplande viswedstrijden voor 2012:
Zaterdag 19 mei
13.00
Zaterdag 16 juni
18.00
Zaterdag 14 juli
18.00
Zaterdag 25 augutus
18.00
Zaterdag 8 September
21.00

16.00 uur .
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur na afloop BQ
24.00 Nachtvissen.

IJSBAAN LAMPEN VERWISSELD
Een paar jaar terug zijn de
lampen aan de masten verwisseld
die in de ijsbaan staan. Door
blikseminslag zijn er een jaar
later meteen een aantal
gesneuveld. Tot nu toe konden ze
nog niet worden vervangen,
aangezien de ijsdikte niet genoeg
was of er helemaal geen ijs was.
Afgelopen week zijn de lampen
die stuk waren in de ijsbaan
verwisseld. Dit vindt plaats door
middel van een rolsteiger
(beschikbaar gesteld door de fa.
Ratering). Deze is eerst
opgebouwd waarna de
verwisseling plaats kon vinden
op grote hoogte.
Voortaan kan er ‘s avonds
worden geschaatst met
voldoende licht.
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Nog meer ijspret in Buinerveen
Ook voor de kinderen werden
activiteiten gedaan.
Donderdagavond deden 14 kinderen mee aan priksleeën. 1e
werd hierbij Simone Vijfschaft,
2e Martijn Kemkers en 3e Janine
Berends.
Ook voor de volwassenen werden wedstrijden gehouden. Henri
Timmermans ging met de 1e prijs
naar huis, 2e werd Roelof Wanders en 3e Menzo Bos.
Op zaterdagmiddag 11 februari
namen 38 kinderen deel aan de

11-dorpentocht. Ze reden op de
schaats door de hele gemeente
Borger-Odoorn, waarbij ze in
de verschillende dorpen spelletjes konden doen. Bv. achteruit
schaatsen, blik gooien, blok
gooien, ringen gooien, met
dienblad vol flessen schaatsen,
darten, enz.
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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
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
De afgelopen tijd zijn enkele
bestuursleden druk in de weer
geweest om onze eigen ruimte
om te toveren tot een
oudheidskamer met een deel van
een oud huisje met alles er op en
er aan. Speciaal voor de
openmiddag van 18 januari j.l.
wat een groot succes was en vele
mensen heeft getrokken. Hier
konden wij ons als vereniging
presenteren en ons werk laten
zien waar we al zo mee bezig
zijn. Onze ruimtes waren allen
ingericht en zo konden wij een
mooi beeld geven van het archief
welke we aan het opbouwen zijn.
De ene ruimte met ons archief en
de andere ruimte voor
vergaderingen maar ook een
ruimte met oude voorwerpen en
gebruikersspullen uit het
verleden. De mensen konden
genieten van oude tijden en vele
herinneringen werden opgehaald
en was voor ons als bestuur een
groot succes. De reactie van de
mensen was zeer positief en er
werd ons van verschillende
kanten weer spullen uit het
verleden aangeboden. Enkele
stukken zijn inmiddels al weer
aan onze ruimte toegevoegd.
Was u niet in de gelegenheid ons
te bezoeken en wilt u graag een
kijkje komen nemen dan bent u
van harte welkom. We zijn
meestal op de dinsdagmiddag
wel aanwezig met enkele
bestuursleden en vrijwilligers.
Ook kunt u contact met ons
opnemen om een afspraak te
maken om een kijkje te nemen.
Onze ruimte bevind zich aan de
Parklaan 26, de oude bibliotheek.
Verder zijn wij als bestuur weer
druk in de weer voor onze
komende jaarvergadering, maar
daar hoort u de komende tijd wel
meer van.

Ook hebben we al weer enkele
plannen voor het komende
seizoen en is ons tijdschrift
weer in de maak voor een
nieuwe uitgave.

Voor meer informatie over de
Hist. Ver. Nieuw-Buinen /
Buinerveen.
Dhr. R.J. Middel, 0599-617219
Dhr. J.Pranger, 06-21831002
pranger@nieuwbuinen.com
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is.
Vanaf 1 januari 2012 komt de
bibliobus 1x per 2 weken in de
even weken.
Vrijdag
Buinerveen obs 75
10:05 11:15
Nieuw-Buinen cbs 59
9:20 9:50
Uw lidmaatschapspas is geldig in
alle bibliotheken en bibliobussen
in de hele provincie Drenthe.
Kinderjury
De stemperiode voor de Kinderjury 2012 loopt van woensdag 29
februari t/m vrijdag 11 mei 2012.
Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan
meedoen aan de Nederlandse
Kinderjury. Door mee te doen
kun je laten zien wat je favoriete
boek is. Er zijn twee leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen:
•6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5)
•10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8)
Alle kinderen die hun stem uitbrengen vormen samen de Nederlandse Kinderjury 2012. Al
die stemmen samen beslissen
welke boeken uit 2011 winnen.
Je kunt stemmen op de boeken
die verschenen zijn tussen 1 januari en 31 december 2011. Verhalen, prentenboeken, gedichtenbundels, bloemlezingen en informatieve boeken doen allemaal
mee. Ze zijn te herkennen aan
het Kinderjurylogo 2011 in het
boek. Soms staat het logo er niet
in; dan kun je aan het jaartal

voorin het boek zien of het
boek in 2011 verschenen is. In
de bibliotheek hebben de meeste boeken uit 2011 een Kinderjury 2012-etiket op de rug van
het boek.
Lezing over Vikingen

Op 28 april 2012 opent het
Drents Museum een expositie
over de Vikingen.
Naar aanleiding van deze expositie biedt de bibliotheek Borger een lezing aan over de achtergronden van de Vikingen
zodat museumbezoekers beter
voorbereid zijn als ze de expositie bezoeken en er daardoor
meer van kunnen genieten.
De lezing wordt gegeven op
donderdagochtend 12 april
2012, van 10.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek Borger,
Brinkstraat 5a
De inhoud van de lezing is dus
gebaseerd op de expositie.
De lezing wordt gegeven door
historica Willemien van Schaick en gaat in op de opkomst

van de Vikingen, hun optreden in
W. Europa, hun invloed op de
Europese geschiedenis van 800
tot 1100. Verder gaat ze in op de
Vikingencultuur, [gebruiks-]
voorwerpen die te zien zullen
zijn in het Drents Museum en op
de beeldvorming over de Vikingen die sterk beïnvloed is door
wat religieuze bronnen over hen
hebben bericht.
Ook in Nederland zijn sporen
van hen terug te vinden. Bijvoorbeeld de ringvormige vesting van
Zutphen en van andere steden en
de zilverschatten die in de Wieringermeer gevonden zijn.
De lezing zal ze illustreren met
afbeeldingen die d.m.v. een beamer vertoond worden.
De kosten van de lezing bedragen € 10,- voor bibliotheekleden
en € 12,50 voor niet-leden. Opgave via e-mail info@bibliotheekborger.nl of telefonisch (0599)234951
Aanwinstenmail
Ontvang elke 14 dagen per email gratis een overzicht van de
nieuwe boeken, dvd's en cd's van
je bibliotheek.
Ga naar
www.bibliothekendrenthe.nl en
log in op je Persoonlijke pagina.
Selecteer onder Attende ringsservice de onderwerpen
waar je in geïnteresseerd bent.
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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
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Kim van Buuren
Willy Hilbolling
Jordy Ottens
Frank vd Scheer
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Hoofdstraat 23
9531 AB Borger
Tel. 0599-696350
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