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Inhoud:

Feest in Buinerveen
Al aan het begin van de week
begonnen de leden van de activiteitencommissie de weerberichten nauwlettend te volgen. De
grote vraag was natuurlijk: “Hoe
zal het weer zich in het weekend
van 5 en 6 juni gedragen”?
De vooruitzichten bleken goed te
zijn en werden gedurende de
week steeds beter, en uiteindelijk
was het weer op zaterdag en zondag geweldig goed.
Wat dat betrof konden de festiviteiten dus niet stuk.
Maar er is meer nodig dan alleen
het weer om te zorgen dat er een
gezellige markt, feest en zeskamp ontstaan.
Daar de activiteitencommissie op
dit moment veel te weinig leden
telt (n.l. slechts 4 personen,
waarvan er drie ook niet meer al
te jong zijn) is er hulp nodig.
Die hulp werd al meteen na de
spokentocht van vorig jaar weer
aangeboden door de leden van de
schaatsvereniging, en is ook op

grandioze wijze waargemaakt.
Het halen, brengen en neerzetten van de hekken werd voor
het grootste deel door hen verricht. Ook bij het opzetten van
de zeskamp hebben ze keihard
gewerkt. Niets was hen te veel.
Tijdens de markt werd de commissie ook nog geassisteerd
door vrijwilligers die hielpen
met het blikgooien, sjoelen en
het verkopen van lootjes. Vanzelfsprekend mag ook de
spreekstalmeester die het gebeuren bij het rad van avontuur
en nog andere zaken op de
markt op voortreffelijke wijze
aan elkaar praatte, niet vergeten
worden.
Natuurlijk hoort bij een markt
ook muziek. Hier was het
“Veenkoar” weer paraat, terwijl
de rest van de muziek en geluidsinstallatie werd verzorgd
door Casper, die wat dit betreft
ook zijn beste beentje voorzette
(Vervolg op pagina 10)
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8 sep
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16 okt
6 nov
20 nov
11 dec

Dorpskrant Buinerveen

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
Vrouwencafé
Bingo
Bingo
Spokentocht
Bingo
Kerstbingo

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

DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2009 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 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

18 augustus 2010
6 oktober 2010
1 december 2010

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Bedankt,….
Na een periode geleefd te hebben tussen hoop en vrees, is toch nog
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa: Johannes Weggemans; Hans.
Bedankt voor alle reakties en steun die wij hebben mogen ontvangen
om dit verlies te verwerken.
Fam Weggemans-Pepping

GEZOCHT
GASTVROUW
Voor het schoonhouden van
een woonhuis en
sleutelbeheer voor
vakantiegangers.

Voor meer informatie
0599 852495
Nieuw Buinen.
Goede verdiensten ingaande
per 1 september

Dorpskrant Buinerveen
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Ben je altijd al gek geweest op het imiteren van je favoriete artiest/
band of ga je liever dansen, misschien zelfs wel live zingen of muziek
maken:
Buinerveen zoekt zijn eigen X-factor.
Bedenk je eigen act in:

Op zaterdagavond 9 oktober 2010
Dorpshuis De Viersprong - Buinerveen
Nadere informatie en opgaveformulier vind je in de volgende uitgave
van de dorpskrant.
Heb je een vraag:
Neem dan contact op met
Greetje en Willem Heidekamp: tel.nr. 0599-212277
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Jeugdwerk Buinerveen/Nieuw-Buinen
Bijna alweer een Jeugdwerkseizoen voorbij,…..
De hoogste noten werden gehaald (of niet). De stembanden
waren gesmeerd, een goed humeur meegenomen, we konden
er stevig tegenaan. Op vrijdagavond 23 april kwamen de kinderen van groep 3 t/m 8 bijeen in
het dorpshuis om met hun favoriete liedjes mee te zingen. Het
jeugdwerk had namelijk Freddie
de Bruin weer ingehuurd om de
avond op te luisteren met zijn
karaoke-show.
De sfeer zat er direct al goed in.
De afgelopen keren moest het
bestuur met een nummer beginnen, om de kinderen over de
streep te trekken. Al hadden we
gewild, dan hadden we de kans
nog niet gekregen. De boeken
met lange lijsten van artiesten en
hun liedjes werden onmiddellijk
ingepikt en de eerste nummers
konden worden opgeschreven.
We hebben veel nummers langs
horen komen. Het viel wel op,
dat de meeste liedjes deze keer
Nederlandstalig waren.
Om 21.00 uur zou de avond afgelopen zijn, maar sommige kinderen waren nog niet opgehaald.
Freddie weet nooit van stoppen.
Dus we gingen gewoon nog even
door.
Het was een avond met veel lachende gezichten, geen ruzie,
veel ranja, snoepjes en frikadellen van Grietje. En natuurlijk
heel veel muziek.
Maskerade in Buinerveen.
Op woensdag 19 mei gingen we
maskers oppimpen. We hadden
veel verschillende vormen, zoals
clowns, konijnen, wolven enz.
we konden aan de slag met verf
en penselen. Geen kwasten deze
keer. Een masker verven is fijn

schilderwerk en daarbij horen
penselen. Het ging onze jeugd
weer goed af. Met veel gevoel
voor kleur en vorm. Ze kunnen
zo bij onze dorpskunstenaar
Zwezerijnen aan de slag.
Voor de afwerking hadden we
natuurlijk veel glitter, veren en
bloemen. Het ene masker was
nog mooier dan de andere.
Hoewel het soms leek of sommige kinderen naar een middag
body-painting zijn geweest.
Ouders een goede tip. Doe de
kinderen kleding aan die vies
mag worden. En waarvan het
niet erg is, als er resten lijm of
verf in blijven zitten. We hebben wel een paar schorten lig-

gen. Maar die zijn voor kinderen
die in hun mooiste kleding komen.
In elk geval hebben we veel
nieuwe ideeën erbij voor onze
carnaval outfits voor volgend
jaar.
Feesten aan het eind van het
seizoen
Als deze dorpskrant uitkomt hebben we waarschijnlijk ons eindfeest gehad. Omdat het vorig jaar
zo’n succes was, gaan we ook
deze keer naar Drouwenerzand.
We hopen op mooi weer, zodat
we het seizoen goed kunnen afsluiten.
Mensen gezocht met hart (en
tijd)voor de kinderen van ons
dorp
Voor de zomervakantie gaan we

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

Dorpskrant Buinerveen
aan de slag met het nieuwe seizoen. Maar hiervoor vragen we
dringend bestuursleden. Het is
een kaalslag binnen het bestuur,
waardoor alleen Janet, Lucia en
ik (Els) overblijven. Probleem
daarbij is, dat Janet alleen de
avondactiviteiten kan bijwonen.
Lucia is momenteel uit de running. Ze is ziek. (Lucia…snel
beter worden) Tja en Els kan het
niet alleen. Wie zich geroepen
voelt om zich voor de toekomst
(de kinderen) van ons dorp in te
zetten en daar ook tijd voor heeft
zijn natuurlijk van harte welkom.
Voor eventuele vragen over wat
het inhoudt of welke taken kan er
altijd contact worden opgenomen. (Els 0599 – 212604)
Iedereen een hele fijne zomervakantie. Bedankt, alle kinderen en
vrijwilligers, voor zo’n mooi
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jaar. Ik vond het heel fijn om
met jullie te werken. Tot in het
nieuwe seizoen.

Namens het Jeugdwerk Buinerveen/Nieuw-Buinen,
Els de Roo.

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel:
0599-212949
06 21 524 729
Consulten vinden plaats op
afspraak.
Tel. spreekuur: ma, wo en vr
van 9.15 tot 9.45 uur
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl
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LOFAR en Koningin Beatrix
12 juni heeft Koningin Beatrix
officieel het LOFAR project geopend (LOw Frequency ARray).
In de pers heeft u hier al meer
over kunnen lezen. Tevens hebben het NOS journaal, RTL
Nieuws en TV Drenthe hiervan
verslag gedaan (evt. via het internet nog te bekijken voor de
liefhebber). Voor wie niet helemaal op de hoogte is met het
LOFAR project; indien u tussen
Buinerveen en Buinen in de richting van Exloo de afgelopen jaren activiteit heeft gezien, dan
bent u getuige geweest van de
voorbereidingen in het landschap
en de plaatsing van duizenden
kleine antennes. Deze antennes
staan onderling door middel van
glasvezelkabels met elkaar in
verbinding en meten zo activiteiten in het heelal. Groot voordeel
van dit LOFAR project is dat er
nog verder weg gekeken kan
worden, dat wil zeggen nog dieper in de historie gekeken kan
worden richting het ontstaan van
het heelal. Men hoopt te ontdekken wanneer het licht ontstaan is,
de zogenaamde oerknal. En
waarom? Gewoon uit nieuwsgierigheid. Het verschil met de
reeds bestaande radiotelescopen
is wel het uitgestrekte gebied
waarin de antennes geplaatst zijn
en de lage, bijna onzichtbare antennes in het veld. Voor Lofar is
ca. 18 ha benodigd, echter, het
gehele ontwikkelde natuurgebied
beslaat 400 ha. Voor een ieder
die hier nog nooit rondgereden of
gewandeld heeft, een aanrader!
Gezien het feit dat voormalig
Koningin Juliana destijds de radiotelescoop in Dwingeloo geopend heeft en het al eerdere bezoek van onze huidige Koningin
Beatrix aan het Lofar project in
2008, heeft zij ook deze keer de

knop ingedrukt om het project
officieel te openen.
De redactie van uw Dorpskrant
meende dat het toch wel bijzonder was dat de koningin de achtertuin van Buinerveen zou bezoeken. Daarom hebben we een
bezoek gebracht zodat de aankomst van de koningin gevolgd
kon worden.
Rond ca 1500 uur zou de Koningin arriveren. De wegen
rondom het Lofar gebied waren
afgesloten. De Zuiderstraat was
die zaterdagmiddag extra druk
omdat al het doorgaande verkeer van Exloo naar Buinen via
Buinerveen moest. De veldwegen waren ook gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer, maar op de fiets kon
probleemloos de route vervolgd
worden om bij de tenten te arriveren die geplaatst waren aan
de weg van Buinen naar Exloo.
Voordat de koningin aankwam
waren er ongeveer een 50 man
in de berm verzameld, voorzien
van fotocamera’s, verrekijkers
en een gezonde portie nieuwsgierigheid. Het daar staan te
observeren van de gebeurtenissen was al een belevenis op
zich. Een zeer relaxte politie,
een rode loper die steeds maar
weer aangeveegd werd met een
grote bezem, pendelbussen die
komen en gaan. En indien een
bus meende de passagiers aan
de andere kant te lossen, dan
konden de deuren dicht blijven.
Een extra ronde werd gereden
om alsnog volgens protocol de
mensen te lossen bij de gewone
deur. Omdat de omgeving afgesloten was van verkeer moesten
de genodigden hun voertuigen
achter laten op het parkeerterrein van de Fasto en werden
vanaf daar met pendelbussen

vervoerd. Wel kwamen vele auto’s door met speciale kentekens
beginnend met CD (= Het Corps
Diplomatique bestaat uit de functionarissen die hun staat in een
bepaald land vertegenwoordigen,
zoals ambassadeurs en consuls(generaal). Tot het Corps Diplomatique behoren ook Permanente
Vertegenwoordigers bij internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie
en de NAVO.) Bijzonder om te
zien was ook de dubbele ingang
van de tent. De ingang met de
rode loper aan de linkerzijde
werd betreden door de hoogwaardigheidsbekleders, wetenschappers en verdere speciale
genodigden en later ook de koningin. De mensen die dichter
staan bij de gemiddelde mens in
de maatschappij moesten over
een vlonder de tweede deur betreden. Rond ca 1500 uur was
een heli in de lucht te horen. De
koningin is geland op het voetbalveld in Buinen en daar overgestapt in haar eigen gelegenheidsauto, voorzien van kenteken
dat begint met AA. Naar verluidt
mocht het voetbalveld deze week
niet gemaaid worden omdat er
anders te veel last was van opwaaiend gras. Geheid zullen er
her en der rond het gebied ook
wel meer dingen anders gedaan
zijn dan normaal de gang van
zaken is. Na de landing komt ook
al snel de koningin en haar gevolg in zicht bij de tent. Even
wuiven naar het volk aan de weg
en dan gauw uitstappen om ontvangen te worden door de Commissaris der Koningin en de burgemeester van onze gemeente,
Marco Out. Deze laatste valt
overigens wel met zijn neus in de
boter. Toen hij net burgemeester
was mocht hij de koningin al verwelkomen in Buinen. En 2 jaar
later stond hij alweer haar op te
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wachten. Welke gemeente en
welke burgemeester in Noord
Nederland heeft dat genoegen
ook gehad? Borger-Odoorn heeft
toch wel wat bijzonders in huis
met het Lofar project, al zal dat
misschien niet altijd voor een
ieder zo duidelijk zijn.
Nadat de koningin ca. 3 kwartier
in de tent vertoeft komen er 5
kratten champagne voorbij, met
ieders 28 flessen, reeds ontkurkt.
De genodigden kregen allemaal
na de officiële opening een glas
champagne aangeboden en een
hapje. De ontvangst was overigens met een glaasje fris. De tent
was voorzien van een podium en
daarvoor een tribune gebouwd,
model collegezaal. De voertaal
tijdens de opening was Engels.
Er werden filmpjes vertoond en
verdere uitleg gegeven over het
project. Toen het officiële gedeelte beëindigd was is de koningin nog tussen de mensen gebleven om ook nog op informele
wijze kennis te maken met de
wetenschappers en het project.
Ook nadat de koningin vertrokken was ging het informele gedeelte door. Rond de klok van
half vijf komt de koningin weer
naar buiten. Voordat dat gebeurde was de rode loper alweer gestofzuigd, de tafels op die looproute al weer afgenomen en weer
gezorgd dat alles er piekfijn uitziet. Wat niemand echter verwacht had, was dat de koningin
niet over deze zo kundig en vaak
gepoetste rode loper de tent zou
verlaten maar via de deur van het
gewone volk over de houten
vlonders in de geparkeerde bus
zou stappen. En dat tot spijt van
het toch wat karige publiek dat
zich juist strategisch opgesteld
had om te koningin te kunnen
spotten bij het verlaten van de
tent. Helaas, doordat ze rechts de
tent verliet en de bus dus links
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stond, konden er weinig mooie
foto’s gemaakt worden van
haar vertrek. Geheid zal ze in
deze bus ook naar ons gezwaaid hebben toen ze langs
ons reed en ons verwoede
zwaaien hebben beantwoord,
maar door de sterk geblindeerde ramen was haar aankomst de
eerste en laatste glimp die we
hebben mogen opvangen van
onze koningin op bezoek in on-

ze achtertuin. Voor diegene die
het sportpark in Buinen bezocht
heeft waren er mogelijk nog
mooiere plaatjes te schieten. Gelukkig was het een prachtige dag
en met de Hondsrug in de rug
hebben we weinig last van de
wind gehad en een bijzondere en
gezellige middag aan de Exloerweg beleefd.
Marjan Poelman
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan
Markt 5 juni 2010
Er was veel belangstelling voor
de stand van Plaatselijk Belang
en de werkgroep D(orps) O
(mgevings)P(lan) op de markt op
zaterdag 5 juni. Vooral in het
begin van de middag, toen er een
stormloop was op de boekenstand van Ina en Janita, waar we
flink van mee konden profiteren.
De kraam was opgeleukt met het
bekende plaatsnaambord Buinerveen/Nieuw-Buinen tot aan de
Mondenweg. Ook hingen er uitvergrote foto’s uit oude tijden.
En waren er uitvergrote plannen
van het centrum bij Dorpshuis
De Viersprong en van het bos ’t
Meras.
Het publiek kon zich als lid aanmelden bij de vereniging en dat
ging goed, want er zijn in ieder
geval 10 gezinnen lid geworden.
Voor 5 euro in het jaar is het ook
geen geld. En ook nu na de markt
kan men zich aanmelden bij een
van de bestuursleden van Plaatselijk Belang: Jan Haikens, Leo
van der Teems, Jan van Noortwijk, Willem Lutjes, Martin
Snapper of Herbert Lubbers.
De prijsvraag bestond uit het ra-

den van plaatsen in ons dorp
aan de hand van stukjes foto’s.
Het was een ware hersenkraker.
De gemiddelde verblijftijd in de
stand was zeker 15 minuten.
Intussen deden Margriet en
Willem een mooi stukje PR
voor Plaatselijk Belang en het
DOP.
De prijsuitslag was aan het einde van de markt en er bleken 3
winnaars bij de jeugd te zijn:
Kim Smid, Kim van Buuren en
Tineke Hulshof; zij konden bij
Dorpshuis de Viersprong elk 5
euro besteden.
Bij de volwassenen waren 2
winnaars: Rika en Henrike Ratering. Een prachtige gevulde
mand met boodschappen van
Richard Breider (Rijdende winkel) kregen zij kado.
Later op de middag werd het
wat rustiger. Al met al een hele
geslaagde middag!

Nieuwbouwplan Nijhuis
Er wordt door John Krol van de
fa. Nijhuis overleg gepleegd
met verschillende instanties,
waaronder de gemeente. Het
boekje “Schetsen met nieuwe
linten” is te verkrijgen bij Ina

Habing, Zuiderstraat 14A in Buinerveen of bij Nijhuis BV in Assen.

Jeugdsoos
Verschillende fondsen zijn aangeschreven voor de aanpassing
van de kantine van de schaatsvereniging. Er is een plan geschreven en aan de gemeente
aangeboden. Hierna heeft het stil
gelegen, aangezien de nieuwe
wethouder ziek is geworden en
nu op therapeutische basis is begonnen te werken.

Bosplan ’t Meras
Een werkgroep is bezig met het
bos hier en daar opnieuw in te
richten. Er zal een poel gemaakt
worden; het bos wordt sterk uitgedund; er wordt bekeken of een
nieuwe ingang bij OBS 75 kan
worden gecreëerd; weides blijven aanwezig. In de werkgroep
zitten mensen van de gemeente,
bestuur van de schaatsvereniging
en werkgroep DOP.

Website Buinerveen
Er is een nieuwe website van alle
verenigingen in Buinerveen. Kijk
op www.buinerveen.com
om U als vereniging aan te melden en waar U alle activiteiten en
berichten van ons dorp kunt lezen. Op het forum hebt U een
overzicht. De site is voortdurend
in ontwikkeling.

Dorpskrant Buinerveen
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Dubbel feest voor juf Pauline
CBS school 59 vierde afgelopen
donderdag feest. Juf Pauline
Bokhorst was niet alleen jarig,
ook is ze 25 jaar werkzaam in het
onderwijs! Zeven jaar geleden
streek ze neer in ons mooie
Drentse land waar ze het naar
eigen zeggen inmiddels zo goed
naar de zin heeft dat ze nooit
meer weg wil!
’s Ochtends in alle vroegte stonden haar collega’s op de stoep
met een ontbijt. Wel wat overdreven voor een verjaardag vond
ze toen nog. Ze maakte zich dan
ook druk of ze wel op tijd op

school zouden zijn. Om half
negen, veel te laat naar de zin
van juf Pauline, arriveerden ze
bij de school. Daar was de verrassing compleet. Op het prachtig versierde schoolplein werd
ze met luid gezang onthaald
door de kinderen en hun ouders. Dus niet alleen voor haar
verjaardag, maar vooral om
haar 25 jarig jubileum in het
onderwijs te vieren. De kinderen hadden hun geheim goed
bewaard.
Voor de leerlingen stond die
morgen een muziekworkshop

op het programma door Arjan
Verhart van Verhart Muziek
Educatie uit Tweede Exloërmond. Speciaal voor het jubileum van juf Pauline had hij een
lied geschreven dat de kinderen
konden instuderen met gebruik
van allerlei instrumenten. Buiten
op het plein moest juf Pauline
natuurlijk de hobbelfietsen uitproberen en dat viel nog niet
mee!
Aan het einde van de ochtend
mochten alle genodigden plaats
nemen op het schoolplein en na
enkele toespraken konden de kinderen hun lied laten horen.
Zichtbaar geroerd bedankte Pauline alle aanwezigen voor de onvergetelijke ochtend en liet weten nog graag vele jaren als leerkracht en schoolleider aan deze
school verbonden te willen blijven.

Margriet Nascimento
Foto: Albertine Migchels
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tijdens de zeskamp.
Maar met dit alles heb je nog
geen markt. Je moet ook deelnemers hebben. Gezien het thema
van de dag “BOERENFEEST IN
BUINERVEEN” waren veel van
hen gestoken in boerenkleding
uit het verleden. Er was veel te
zien, te proeven en te kopen op
de markt van 2010.
Wie waren er zo allemaal?
Bij de Vrouwen van Nu kon
den Oudhollandse spelen worden gedaan. Ook kon geraden
worden hoeveel kralen er in een
glazen pot zaken. Hun reisafdeling liet boerenjongens proeven.
De schaatsvereniging, waar je
kon raden hoe oud een aantal
konijnen waren. Ook hadden ze
een cavia bak.
Plaatselijk Belang en de DOP
die lieten zien wat zij voor het
dorp doen en gedaan hebben.
Ook kon hier aan een prijsvraag
over foto’s uit het dorp worden
meegedaan. De winnaar hiervan
is Dhr. R.Breider uit 2eExloërmond.
De dames van de Maarsheard
Groep verkochten zelfgemaakte
handwerken.

Bij de Imkerij “De Gouden
Moer” kon o.a. honing worden
gekocht. Ook was hier te zien
hoe bijenkorven worden gevlochten.
De voetbalvereniging was
aanwezig.
Noad was er natuurlijk ook
met een kraam. Daarnaast gaven de jongere leden een geweldige dansshow te zien.
Wijn kon worden gekocht en
geproefd bij de Fa. Middeljans
sportartikelen.
De OBS 75 had o.a. een koe
meegebracht die gemolken
kon worden en daarbij limonade gaf.
Voor de Stichting Brooks
Hospital for animals werden
muffins en andere lekkernij
verkocht.
Noorderstraat 33 9524PB
Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

(Vervolg van pagina 1)
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WhoZnext (de jeugd) was aanwezig met een spel waarbij met
rubber kippen moest worden
gegooid.
Inspiraling, de praktijk voor
klassieke homeopathie van Jolanda Grooters, was er.
Bij de kraam van Dhr. Van Lom
konden oude spullen, m.n. gereedschappen worden gekocht.
Ook waren hier planten, b.v.
courgettes te koop.
Bij de kraam van de toneelvereniging kon je spekkedikken kopen.
Alie Poelman verkocht zelfgemaakte kaarten.
De Stichting Dorpshuis had gezorgd voor een opblaasbare
klimtoren.
De Openbare bibliotheek uit
Stadskanaal was aanwezig met
een hele grote kraam met afgeschreven boeken die gekocht
konden worden. Zij hadden heel
veel aftrek.
Ook was het Jeugdwerk aanwezig. De kinderen konden hier
happen naar chips, chocola of
een cadeautje. Om het ze niet te
gemakkelijk te maken kregen ze
bij het happen een zak omgebonden, zodat ze hun handen
niet konden gebruiken.
Europa kinderhulp had ook een
kraam op de markt.
Alie Bouwes was er was met
een kraam waar zelfgemaakte
sieraden werden verkocht.
De activiteitencommissie had
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zelf gezorgd voor sjoelen, blikgooien, een rad van avontuur en
het verkopen van loten waarop
een terrasverwarmer kon worden
gewonnen.
Is nu alles gezegd over de markt?
Nee, want voor een gezellige
markt heb je ook publiek nodig.
Er was veel reclame gemaakt
voor de markt, namelijk flyers in
de bus bij iedereen, posters op
diverse plaatsen, een artikel in
Week in Week uit en in de
Dorpskrant. Dit heeft er toe geleid dat de markt goed bezocht
werd, zodat we kunnen spreken
van een geslaagd evenement, dat
ook volgend jaar een voortzetting
verdient.
’s Avonds was er in het Dorpshuis een Boerenfeest, dat werd
opgeluisterd door een DJ die ook
een lasershow gaf. Het was een
geanimeerd feest, hoewel het
aantal feestgangers niet al te
groot was. De schrijver van dit
stukje is niet te lang gebleven,
daar de volgende dag voor hem
en vele anderen het regelen van
de zeskamp bij de ijsbaan op het
programma stond.
Gezien de financiën van de commissie konden er voor de zeskamp niet al te veel dure attributen worden gehuurd. Ondanks
dat hadden de deelnemers genoeg sportieve hindernissen
waaraan (of waarop) ze zich konden uitleven.
De teams moesten de volgende
dingen doen:
Kanovaren over de ijsbaanvijver.
Voor sommigen ging dit niet zomaar. Twee kano’s kiepten om,
en het houden van de juiste koers
bleek ook niet zo gemakkelijk.
Ook de oude waterbak met daarover een houten paal was weer
opgezet. Een team moest beker-
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Sponsors feestweekend 2010
Het feestwekend van 2010 had
niet tot stand kunnen komen zonder de financiële bijdrage van de
volgende firma’s of personen
Installatiebedrijf Vlieghuis
Bouwbedrijf Hulshof
Bouwbedrijf Wubbels
Pur Isolaties Ratering
K.P.G. Shipping b.v.
Transport A.Schipper
Fa. Hoornstra
Pedicure “De Voetensalon”
R.Timmerman
Simon Berends
Akie Sloots
Jeanet Elting
R.Elting
Grietje Kuik
Slager Eggens in Borger
Buurtsuper Buinen
Max APK en Airco
Hofman Bloemen
Meubelhuis De Groot
Scheveco
Fa. J.Boeve. hekwerken
Fa. Middeljans
Schildersbedrijf Wals
De activiteitencommissie dankt
alle sponsoren hartelijk voor hun
bijdrage.

Dorpskrant Buinerveen
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Internetsite
Buinerveen /
Nieuw Buinen
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.

Over clubs, verenigingen
en actueel nieuws.
Via de site is ook de
Dorpskrant digitaal te bekijken.
Foto’s gemaakt bij diverse
evenementen zijn hier te
downloaden.

http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling
Website dorpskrant:

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

Www.dorpskrantbuinerveen.nl
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Meraskabouternieuws
Feest!
In de meivakantie wat natuurlijk
feest is, zijn alle moeders enorm
verwend door de peuters. Voor
Moederdag hebben ze goed hun
best gedaan om een prachtig lieveheersbeestje te maken en daarin zat een heerlijk zeepje verpakt.
Ook is het feest bij Stan Jeuring
thuis, want bij hem is een baby
geboren, zijn zusje heet Jessie. In
huize Vlieghuis is groot feest,
daar is ook een kleine meid geboren Esmee genaamd. Allemaal
erg veel geluk gewenst.
Op de peuterspeelzaal is het ook
een beetje feest want Stichting
Peuterspeelzalen Borger-Odoorn
heeft besloten om de Meraskabouters in ieder geval nog één
jaar open te houden. Dit hebben
we mede te danken aan de vele
overleggen tussen oudercommissie en SPBO en de gemeente. En
een ieder in het dorp die zich hier
tegen verzet heeft. Super bedankt
hiervoor!! SPBO gaat op hun
rekening onze peuterspeelzaal
nog één schooljaar open houden.
Hoe het in de toekomst gaat verlopen, hangt af van de nieuwe
beleidsvoornemens van de gemeente. Het is dus feest, want we
kunnen een jaar verder. Om hier
binnen de peuterspeelzaal bij stil
te staan hebben de peuters een

cadeautje en de ouders een lekkere traktatie gekregen.
Puk is gestart met een nieuw
thema”oef wat warm”. De peuters wordt geleerd om het verschil te herkennen van winteren zomerkleren. Er wordt een
zwemles gegeven op het droge
en er wordt o.a. geëxperimen-

teerd met water en voorwerpen
in water. Bv. Wat gebeurt er met
ijsklontjes en hoe maak je ijsjes.
En er wordt voorgelezen uit het
prentenboek Plons!
De laatste schooldag zal ook een
feest worden voor de peuters,
wat dat zal zijn is nog een grote
verrassing. Dit lezen jullie de
volgende keer.
Groetjes van de Meraskabouters.

Ook aan huis verkoop

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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Nieuwsflits OBS 75
Het is zover…de WK is begonnen!
Ook in Buinerveen/ Nieuw Buinen is dat goed te merken en
vooral te zien!
Onze school is prachtig versierd
met vlaggetjes en voor de ramen
van de lokalen hangen voetbalshirtjes en andere mooie versierselen. Even een terugblik op de
afgelopen periode.

Zoals in de vorige nieuwsflits te
lezen was, hebben de leerlingen
van groep 7 het verkeersexamen
gehad. Op vrijdag 26 april was
het praktijkgedeelte.
Ook voor dit onderdeel zijn ze
allemaal geslaagd!!
Gefeliciteerd nogmaals!
Ook op 26 april was er de Fietsseef. Ontwikkeld door Veilig
Verkeer Nederland.
Dit is bedoeld om de kinderen op
een speelse, leerzame wijze te
laten zien hoe leuk het is om te
fietsen. Alle kinderen kwamen
op de fiets naar school.
Er waren verschillende onderdelen voor de groepen. Voor groep
1 en 2 een parcour met pionnen
wat de kinderen met de fiets aan
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de hand lopend gingen afleggen. Voor groep 3 en 4 werd
het al iets moeilijker, ze gingen
leren goed op- en afstappen van
de fiets en daarna werd er door
een aantal hulp-ouders een parcour uitgezet met obstakels
(plankjes, kussens, een glad
stuk plastic…) waar de kinderen over moesten met de fiets
aan de hand.
Groep 5 en 6 deden de Fietsseef
op de parkeerplaats van VV
Buinerveen.
Ze leerden om in te voegen tussen een groep fietsende kinderen.
En ook een leuk onderdeel was
zigzaggen met de fiets om pionnen!
Groep 7 en 8 waren ’s middags
aan de beurt. Zij leerden om in
groepjes van 4 en later 6 leerlingen, om bij bijv een wegversmalling veilig achter elkaar te
gaan fietsen. Dit was geen probleem, ze oefenen dit regelmatig met de juffen!
Om ze nog even op hun verkeerskennis te testen werd er
een kruispunt uitgetekend,
waar voorrangsregels goed
konden worden toegepast. Ook
dit ging erg goed.
Kortom, een leuk en erg leerzaam project!
Op woensdag 19 mei gingen de
groepen 7 en 8 samen met 2
juffen en 3 ouders op schoolkamp! Op de fiets naar Kamphuis in Hooghalen.
De jeugd heeft een geweldig
kamp gehad, zwemmen, een
bonte avond, gezellige dingen
doen, maar ook de corvee diensten werden zonder mopperen
gedraaid!
Vrijdag 21 mei kwamen ze, na
nog een bezoekje aan Drouwenerzand, moe, weinig stem,
maar voldaan weer terug bij

school.
In het weekend van 5 en 6 juni
was het Boerenfeestweekend in
Buinerveen.
Wij stonden er van school met
een versierde boerenkar waar je
kon touwtje trekken.
Het was gezellig druk, ook bij
het schminken.
In de kruiwagen konden de flessen van de lege-fessen-actie ingeleverd worden,
namens alle kinderen; BEDANKT voor het steunen van
onze acties, wij kunnen weer iets
leuks aanschaffen voor school!
Dinsdag 15 juni gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 op
schoolreis naar het Dolfinarium
in Harderwijk. We wensen hen
heel veel plezier!
Vrijdag 25 juni gaan de kinderen
van groep 1 en 2 op schoolreis,
wat zij gaan doen blijft nog even
een verrassing, maar het wordt
zeker een fantastische dag!
Met vriendelijke groet,
OBS 75!

Pagina 16

Dorpskrant Buinerveen

NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Hebt U al eens rondgekeken
op onze site?
U kunt het vinden onder
www.vrouwenpleindrenthe.nl.
Dan kijkt U bij Vrouwenorganisaties, waarbij U onze afdeling Buinerveen aan kunt klikken. Ook is het leuk om eens
rond te kijken op het blog van
de NBvP, Vrouwen van Nu.
Dit is de link: http://
vrouwenvannu.wordpress.com.
Na een heel goed bezochte modeshow hebben een aantal dames een prachtig lentestuk gemaakt.Onder leiding van Jannet
Drenth is dit prima gelukt.
Dinsdag 27 april is de
jaarlijks gezamenlijke bijeenkomst met Nieuw-Buinen gehouden. In ’t Aailand hield de
heer Boordenbos een lezing
over de Van Mesdagkliniek in
Groningen. In de kliniek wordt
niet gesproken over gedetineerden, maar over patiënten. Na
de verbouwing zijn er 260
plaatsen.
Bij de meesten gaat het om een
psychische stoornis, wat geleid
heeft tot een delict, waarna
men ontoerekeningsvatbaar is
verklaard. Verlof gaat altijd
onder begeleiding.
Maandag 10 mei zijn we met
een bus vol vrouwen op stap
geweest naar het Emstland.
Eerst werd er een bezoek gebracht aan een papierfabriek
in Dörpen. Hier konden we
zelf een vel papier maken.
Daarna lunchen en winkelen in
Papenburg; een heel leuk oud
stadje met mooie winkels.
Daarna maakten we nog een
rondvaart door de haven, waar
we vanaf de boot uitleg kregen

over de beroemde Meyerwerf.
Aan 3 grote cruiseschepen
wordt volop gewerkt. Tot slot
kregen we een geweldig diner
in Rütenbrock ter afsluiting van
deze dag.
Op 18 mei kwamen de heer en
mevrouw Kats vertellen over
hun werk als fysiotherapeuten.
Zij vertelde over de bekkenbodemspieren. Als deze niet goed
meer werken, kan men urine
verliezen en problemen met de
stoelgang krijgen. Hij vertelde
over de houding die je het beste
kunt aannemen bij bv. stofzuigen en ramen wassen. Samen
hebben we oefeningen gedaan,
wat natuurlijk met een grote
dosis humor samen ging.

Op 5 juni stonden we met 2 kramen (bestuur en museum- en
reisgroep)
op
de
“Boeren”markt in Buinerveen.
Bij het kralen raden ging de prijs
naar Janny Hoving. Er zaten 638
kralen in de pot en Janny gaf als
antwoord 637 kralen. Bij de spelletjes was Rika Ratering de winnaar met 150 punten. Het was
een gezellige middag met gelukkig droog weer.
In de zomer gaan we fietsen en
wel op de donderdag 17 juni, 15
juli, en 5 augustus.
Onze eerste avondbijeenkomst is
op woensdag 22 september.
Jacco Pranger zal dan dia’s
vertonen van Buinerveen.
(toen en nu).

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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Woensdag 9 juni verkiezing 2de kamer
Het begint eigenlijk al op dinsdagmiddag, we worden om 15.00
uur verwacht in het gemeentehuis . Daar staan de benodigdheden, die we uitgebreid moeten
controleren, voor ons klaar. Het
zijn voor ons 800 stembiljetten,
de kieswet, een boekje met “hoe
te handelen”, tassen waar ’s
avonds de gebruikte stembiljetten in moeten, turflijsten en een
hele hoop klein materiaal. Verder is er nog het proces verbaal
waarin nauwkeurig het verloop
van de dag moet worden vastgelegd. Ook is er nog een negatief
kiesregister. Daarin staan de namen van mensen die niet mogen
stemmen. Dat kunnen mensen
zijn die hebben aangegeven elders in Nederland te stemmen of
mensen die geen vaste woonplaats hebben of mensen die handelingsonbekwaam zijn, enz,
enz. Kortom een hele vracht die
meegenomen moet worden naar
huis.
’s Morgens de hele handel weer
mee naar het dorpshuis. Ik ben er
om 10 over 7 . Marten Kloosterman is er al en Grietje verteld dat
de mensen van de gemeente de
stemhokjes hebben geplaatst. Wij
beginnen te schuiven met tafels,
zodat het geheel er een beetje
ordentelijk uitziet. Wim Windt
komt en we leggen de boel klaar.
De container op slot en de stemmers kunnen komen. Wubbe
Schoenmaker gaf om precies half
acht de aftrap.
De stemmers hebben ongetwijfeld meegekregen dat ik nummers doorgaf aan Marten. Deze
controleert hiermee het negatief
kiesregister en als het nummer er
niet in voor komt mag men stemmen. Ik zet mijn paraaf op de
oproepingskaart zodat deze daardoor gemerkt is. En geeft hem

aan Marten, die deze nummert.
Wim turft de stemmen die in de
container worden gedeponeerd.
Ieder vol uur gaan we onderling
vergelijken. Ik weet hoeveel
stembiljetten eruit zijn gegaan,
Marten weet hoeveel oproepkaarten hij heeft gekregen en
Wim weet hoeveel er in de container zijn gegaan. En het klopte de hele dag precies.
Wim is ’s middags vervangen
door Rob Wensing uit NwBuinen. Hij was onder de indruk van de plezierige sfeer in
het dorpshuis. Hij had dit nog
nooit meegemaakt. Vrijwel
iedereen kent elkaar en het is
gewoon gezellig. Hij was helemaal verbaasd over de catering.
Geweldig!!!. Dat vonden de
anderen vanzelfsprekend ook.
HULDE VOOR GRIETJE
EN BEA.
Na de middag nog bezoek gehad van onze burgemeester
Marco Out. Hij was zeer onder
de indruk dat we het stembureau hadden in het “hol van de
leeuw”. Nog nooit meegemaakt. Ja, dat gebeurt in Buinerveen. Een bijzonder dorp,
maar dat wisten wij al.
Om 10 voor 9 hadden we de
laatste stemmer. Wim was inmiddels weer aangeschoven en
begon met het invullen van het
proces verbaal en de kiezersregistratie.
Dit zeer precieze
werk is Wim op het lijf geschreven . Om precies 21.00
uur hebben we het stembureau
gesloten en zijn begonnen met
de telling. Fransien Koenders
was ons daarbij vanuit het gemeentehuis behulpzaam. Om
half elf hadden we alles geteld.
Het gaat hierbij niet alleen om
de partijen maar ook per partij
moeten alle kandidaten met 1

of meer stemmen apart geteld
worden. Het zat ons niet mee, er
was 1 stem weg. Dat betekent :
alles opnieuw tellen. Om half
twaalf hadden we de fout gevonden. Alles inpakken en om 24.00
uur was ik in Exloo. Onder het
genot van een hapje en drankje
heb ik nog een uur gewacht op
de controle door burgerzaken.
Om half twee thuis en na nog
even tv kijken is het geen lange
nacht geworden.
Het liep de hele dag lekker door
en het eindigde uiteindelijk in
een opkomst van ruim 69%.
Kiezers van Buinerveen en
Nieuw Buinen tot aan de Mondenweg bedankt voor jullie bijdrage aan deze dag . Wij kunnen
het niet alleen, maar samen hebben we het gemaakt.
Hieronder de uitslag:













PVDA 126
VVD 119
PVV 94
SP 69
CDA 51
GROEN LINKS 48
D66 24
CHRISTEN UNIE 19
TON 5
PARTIJV/D DIEREN 3
MENS 2
DE PIRATENPARTIJ 1.

De overige partijen hadden geen
stemmen.
Het aantal ongeldige stemmen
bedroeg 2. Dus let op mensen,
geen namen rood maken maar
het hokje voor de naam.
Tot d’andermaol,
Jan Haikens
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag speelgoed kan lenen.
De speelotheek is
gevestigd in
Jeugd-en jongerencentrum“
De Bunermonder”
NOORDERDIEP 526 C
9521 BS NIEUW BUINEN
Openingstijden even weken:
Woensdagmorgen 9.30-10.30
Vrijdagavond
18.30-19.30
Voor inlichtingen kunt u bellen 0599 650476 tijdens onze
openingstijden of mail uw
vragen naar
speelotheek-kiekeboe@lycos.nl.

Natuurlijk kunt u ook gewoon
langskomen.
Onze vrijwilligers zullen u
graag helpen.

De speel-o-theek is bedoeld voor mensen met kinderen (leeftijd tot ongeveer 8 jaar) of bijvoorbeeld
gast-/grootouders en geeft u de mogelijkheid om
het speelgoed van uw kinderen regelmatig te wisselen.
U betaalt voor een jaarabonnement € 12,50
Hiervoor kunt u per keer 2 stuks speelgoed lenen.
Een dubbel abonnement voor 4 stuks kost € 19,50
De speel-o-theek zal na de vakantie zijn intrek nemen in het MFA gebouw.
Wij hopen de openingstijden te kunnen verruimen,
daarvoor zijn zowel nieuwe vrijwillgers als nieuwe
leden hard nodig.
De speel-o-theek is tijdens de zomervakantie
(maandag 12 juli t/m zondag 22 augustus)
gesloten.
Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan
gerust een keer een kijkje tijdens de uitleen of
neem contact op met Janny Hofstra, tel.nr. 647746

Dorpskrant Buinerveen

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
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig
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Deze zomer weer een nieuwe!!
woensdag 18 augustus t/m
zaterdag 21 augustus
Voor informatie en aanmelden
kijk op onze site
ww.spelweekbuinerveen.nl
Deelnameformulier Spelweek
Buinerveen 2010
Aanmelden kan ook via de website: www.spelweekbuinerveen.nl
Deelname kost € 10,Dit bedrag, na opgave, gelieve over te maken naar:
Rekeningnummer: 102825513
Ten name van: St. Dorpshuis Buinerveen, inzake Spelweek
Onder vermelding van: naam, achternaam en leeftijd.
Indien overmaken niet mogelijk is, dit bedrag graag betalen na opgave bij:
Tjerk Habing, Zuiderstraat 14a Buinerveen
Gea Weggemans, Hoofdkade 13 Buinerveen
Liza Phefferkorn, Zuiderdiep 35 Nieuw-Buinen

Naam + achternaam:
Adres:
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:
Groep in schooljaar
2009/2010
Wanneer:

Woensdag 18 augustus t/m
zaterdag 21 augustus 2009

Opmerkingen:
Vrijwilliger:
Deelname op eigen risico

Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dag

12.30-13.30

11.00-12.30

10.30-11.00

10.00-10.30

07.00-08.00

22.00-08.00

20.00-22.00

18.30-19.30

14.00-16.00

10.00-12.00

20.00-22.00
22.30-00.30

18.30-19.30

14.00-16.00

11.00-12.00

10.00-11.00

22.00-01.00

20.00-22.00

14.00-16.00

Tijd

Eten in dorpshuis

Rondrit dorp

Ballonnen oplaten

Retteketet

Pyjamaparty

Schat zoeken

Circus voorstelling
(Ouders Welkom)

Circus

Pannenkoek eten

Circus

Pimp my bike

Groep 5/6
naar huis

Ontbijt

Groep 7/8 overnachten
Lawaai in ‘t Duuster

Ik hol van Buunerveen

Wielenparade

Ballenroulette

Kaart loop

Maxi-Golf

Survivalrun

Levend Stratego

Highlandgames

8-12 jaar

4-7 jaar
Vossenjacht

Groep 5 t/m 8

Groep 1 t/m 4

Ontbijt

Dropping

Ballenroulette

Maffiosa

Survivalrun

GPS loop

Dubbel-duo-ronde

12+

Dorpskrant Buinerveen
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Zoals het vroeger was….

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

Op deze foto uit 1920 stond een boerderij aan het Dwarsdiep die werd bewoond door de fam. Te Velde.
Later is de boerderij afgebroken en zijn er laadruimtes gemaakt voor Glas Heinz. Heinz had een bedrijf in
diverse glassoorten.

Deze foto uit ongeveer 1927 is links de winkel van O. Runge te zien. Aan het Dwarsdiep aan de rechterkant
staat het koffiehuis van fam. Benus. Op de draaibrug is belangstelling voor de fotograaf.
In de verte staat het station.
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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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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, secretaries 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719.
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Betsy Martens
06-55381657
Kees Broekhof
211722
Marion de Leeuw
211959

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
Wim.Bruil@centric.nl
hilann12@hetnet.nl
jmartens2@home.nl
kees.broekhof@home.nl
marion_de_leeuw@home.nl
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Nieuws CBS 5959
SCHOOLREISJE
PLOPSALAND
Donderdag 20 mei zijn de kinderen van groep 3/4/5 op schoolreis
naar Plopsaland in Dalen geweest. Het was een geslaagd
schoolreisje. De achtbaan, het
huis Anubis en de boot waren
favoriet bij de kinderen. Het
was heerlijk rustig in het park,
zodat ze heel vaak in de attracties
konden. Tussen de middag hebben de kinderen een patatje gegeten.

SCHOOLREISJE
ELLERT EN BRAMMERT
Donderdag 20 mei zijn de kinderen van groep 1/2 naar Ellert en
Brammert in Schoonoord geweest. Het was prachtig weer.
Nadat de kinderen alle woningen
van vroeger bekeken hadden en
ze zelfs een echte smid aan het
werk hadden gezien, konden ze
in de speeltuin spelen. Op het
terras van het restaurant hebben
de kinderen pannenkoeken gegeten. De kinderen hebben een
fantastische dag gehad.

SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Op woensdag 26 mei hebben
we weer meegedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi in Stadskanaal. We deden met twee
teams mee: groep 3/4 en groep
5/6. Alle kinderen hebben heel
goed gespeeld. We vielen helaas niet in de prijzen maar, het
was een gezellige middag.

KAMP
De kinderen van groep 6, 7 en 8
zijn op 19, 20 en 21 mei op
kamp geweest. We zijn op de
fiets naar Ellertshaar gereden.
We logeerden in kampeerboerderij de Klonie. We zijn o.a. bij
Ellert en Brammert geweest,

hebben gezwommen in het
Loomeer en natuurlijk was er een
bonte avond.
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Van de bestuurstafel
U heeft het inmiddels vast al
gezien: ons Dorpshuis is sinds
ruim een week weer grotendeels oranje. Het Oranjecomite
heeft de afgelopen tijd weer
heel veel tijd en energie gestoken in het oranje maken van
Buinerveen en Nieuw-Buinen
(tot aan de Mondenweg) en
Dorpshuis en kruising extra
versierd.
Als de voetballers het net zo
goed doen als het Oranjecomite
komt het daar in Zuid-Afrika
ook wel goed !
Oogt het Dorpshuis nu dus
strak oranje, hopelijk zal met
name de Noorderstraat-gevel
binnen enkele maanden weer
strak gevoegd zijn. Een groot
deel avn de buitenkant van ons

Dorpshuis wordt binnenkort
waar nodig gerepareerd en opnieuw gevoegd. Het gebouw
zal er daarmee weer een stuk
beter uitzien en ook weer wat
langer bestand zijn tegen weer
en wind.
Dat verplicht ons als bestuur
natuurlijk ook de vlag die voor
het gebouw staat ook netjes te
houden. De afgelopen tijd heeft
daar veel te lang een nogal verscheurd exemplaar gehangen.
We zullen dat in de toekomst
wat beter in de gaten houden.
Verder wordt er binnen in het
gebouw continu doorgeklust:
deuren en dorpels vervangen,
plinten en muren schilderen. Zo
gauw we denken dat we alles

hebben gehad worden we toch
weer met de leeftijd van het gebouw geconfronteerd en worden
weer allerlei nieuwe verbeteracties noodzakelijk.
Gelukkig doen we dat niet voor
niets: het Dorpshuis is nog steeds
het bruisende centrum van een
sociaal sterke gemeenschap waar
veel verenigingen en comite’s
steeds weer nieuwe en gezellige
activiteiten organiseren.

Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen,
Wim Bruil
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School 59
School 59 is een Christelijke
school en valt onder de verantwoordelijk-heid van CONOD (en
niet zoals het openbaar onderwijs, onder de gemeente) Het
beleid van CONOD (Christelijk
Onderwijs Noord-Oost Drenthe)
is erop gericht onze kleine Christelijke school in stand te houden.
CONOD houdt zich daarbij aan
de landelijke opheffingsnorm
van 23 leerlingen.
Ons leerlingenaantal is nu en ook
in de toekomst ruim voldoende.
School 59 wordt dus niet met
sluiting bedreigd, maar blijft
open!
Uit een onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek onder ouders
en leerlingen blijkt dat zowel ouders als leerlingen zeer tevreden
zijn over de school.
In de media is de laatste tijd veel
aandacht besteed aan het voortbestaan van kleine scholen. Gelukkig is dat voor School 59 de
komende jaren gegarandeerd.
De kwaliteitskenmerken van
School 59:
-Een kleine school, waar gewerkt
wordt met drie groepen.
-Goede sfeer, orde en rust
-Veel aandacht voor het individuele kind
-Enthousiast en deskundig team
-Intensieve leerlingenzorg
-Actueel onderwijsaanbod
-In alle groepen digitale schoolborden
-Veel mogelijkheden voor ouders om actief mee te doen op
school
“Wij vinden het vooral belangrijk dat we een veilige school
zijn waar kinderen en ouders met
plezier naar toe komen.”
Op School 59 werken we met

modern onderwijsmethoden die
naadloos aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen.
We houden daarbij rekening
met zowel snel lerende kinderen als kinderen die extra uitleg
en oefening nodig hebben.
We gebruiken hiervoor naast
boeken en ontwikkelingsmaterialen ook de computer.
Bent u geïnteresseerd in onze
school, maak dan gerust een
afspraak voor een oriënterend
gesprek of voor een kennismakingsbezoek.
Ook bent u van harte welkom
op onze open dag die we altijd
in het
voorjaar organiseren.
U kunt ook altijd een bezoekje
brengen aan onze website:
www.school59.nl
School 59
Christelijke Basisschool
Zuiderdiep 159
9521 AD Nieuw-Buinen
Tel: 0599 212321
Email: cbsschool59@conod.nl
Website: www.school59.nl
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Als bestuur zijn hebben we alweer enkele vergaderingen achter ons liggen en gaan naar de
zomer toe en zal het een en andere enige tijd stil liggen.
Er is van onze kant niet zoveel te
melden, maar willen nog wel
graag iets van ons laten horen. Er
zijn enkele voorbereidingen bezig om een glasblazers festival te
organiseren komende 11 september a.s. en werken hier ook aan
mee. Zoals het er naar uit gaat
zien wordt dit mooi feest voor
jong en oud en voor elk wat wils.
Als vereniging zullen we ons
hier ook presenteren met een
stand, ondermeer ook met glas
welke vroeger in ons dorp erg
belangrijk is geweest. Het leeft

nog veel onder mensen en we
horen nog vele verhalen die
gaan over de glasindustrie van
weleer. Het beloofd heel wat te
worden en u hoort of leest hier
de komende tijd vast meer over.
Ook zijn we nog bezig met een
locatie voor onze vereniging,
maar dit valt niet mee, we hopen in de komende tijd u hier
meer over te kunnen melden.
Wel ontvangen we al materiaal
voor onze vereniging en zijn u
daar zeer dankbaar voor.
Ook zijn we bezig samen met
de St. Harm Tiesing en St. Dikke Verhalen uit Borger voor het
opzetten van een eigen website.
In de komende tijd hopen we u
hier meer nieuws over te kun-

nen vertellen.
Mocht u interesse hebben in onze
vereniging, dan kunt u zich bij
ons aanmelden als lid. U ontvangt dan ondermeer 4 keer per
jaar onze mooie tijdschrift de
Zwerfsteen en het Turfschip,
waar ook verhalen van onze dorpen in op zijn genomen.
Als bestuur wensen we u alvast
een goede vakantietijd toe.

Onlangs was ik in het streekhistorisch centrum te Stadskanaal om te zoeken naar oude en
vooral historische informatie.
De wat ouderen onder ons weten misschien nog zelf of uit
overlevering dat de achterste
loods van de fa. Wubbels ooit
dienst heeft gedaan als onderdeel van een dakpannenfabriek.
Bij het lezen van de diverse
stukken viel mij het oog op het
navolgende krantenbericht uit
1905.
Zaterdag 5 februari 1905. Op
zaterdag 5 februari werden
door de firma Beuving en
Meursing te Buinerveen de machinerieën ontvangen voor het
vervaardigen van cementpannen. Het lossen van het schip
was een groot karwei, gezien
de tijd die er mee gemoeid was.
Aangezien in het naburige Bui-

nen veel scherpzand aanwezig
is, staat de fabriek op een gunstige plaats.
In aanvang zal
de fabriek werk bieden aan 5
mensen.
N.B. De heer Beuving was burgemeester van de gemeente
Borger en heeft de villa gebouwd welke ooit op de hoek
Zuiderstraat/Hoofdkade heeft
gestaan
Dan nog een ander bericht over
de zuivelfabriek van Buinerveen. Deze locatie was later
het domein van busonderneming Sijpkes en is daarna bewoond door Euwe en Hennie
Fokkens-Sijpkes, bekend als
hoofdstraat 9.
Op 25 oktober 1905 is de heer
Horlings benoemd tot directeur
van de zuivelfabriek. De heer
Horlings is woonachtig te Gie-

terveen.
30 oktober 1905. De boterfabriek
te Buinerveen, vroeger een coöp.
fabriek, thans in eigendom van
de heer Oosting te Nieuwe Pekela is heden stop gezet. De nieuw
benoemde directeur, de heer
Horlings, inziende dat zo’n geringe hoeveelheid melk als thans
werd aangeboden, de fabriek onmogelijk kon renderen. Hij heeft
zijn betrekking neergelegd en is
teruggekeerd naar zijn oude
standplaats. Naar wij vernemen
zal de eigenaar van de fabriek
een ledenvergadering houden
met alle melkleveranciers. Wordt
geen voldoende hoeveelheid
melk toegezegd dan zal de fabriek definitief worden gesloten.

Groet,
Secr. Jacco Pranger,
0599-621767
Of
pranger@nieuwbuinen.com

Jan Haikens.
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Het Voorwerp
Ondanks het feit dat ik in de vorige dorpskrant bij het aanreiken
van het voorwerp heb verklapt
dat het een gebruiksartikel was
dat in de rundveehouderij werd
gebruikt – en waarmee de lezer
al aardig op weg werd geholpen , is er toch maar matig gereageerd. De meeste mensen die er
over begonnen, stelden eigenlijk
alleen maar vragen. Zoals “Hoe
krijg je het toch elke keer maar
weer voor elkaar ?”, “Besef je
dat je koeien moet hebben gehad
om dit te weten ?” en “Doe me
een lol, wil je er wat meer over
vertellen ?” .
De mensen die me een beetje
kennen, zullen ongetwijfeld weten dat ik me er niet van af maak
met zoiets als ‘geen commentaar’, natuurlijk ga ik op de
vragen in, maar wel met een zeker slot op de mond. Nóg meer
prijsgeven dan ik in het artikel
van de aprilkrant al had gedaan,
is er echt niet bij. Op de vraag
hoe ik het telkens voor elkaar
krijg om een ander ‘vreemd’
voorwerp aan te bieden, zit doorgaans in het antwoord besloten
dat lezers nog wel iets aardigs in
de kast, schuur of oude bedstee
hebben liggen. Het voorwerp dat
we straks bespreken is eigendom
van de familie Haikens; Die zagen er wel wat in voor onze
voorwerprubriek. En zo ongeveer
gaat dat vaker. En dan, of ik besef dat je in het (grijze) verleden
iets moet hebben gehad met de
voorwerpen, daarop is het antwoord bevestigend. Met een
maar, want het is toch ook vaak
genoeg voorgekomen dat er vanaf de zijlijn goede antwoorden
werden gegeven. En . . . als ik
nadrukkelijk word uitgenodigd
om er wat meer over te vertellen,

dingen van het houtwerk vastgezet.

dan verwijs ik gewoon naar de
volgende dorpskrant. En ik heb
nog niet meegemaakt dat zo’n
verwijzing boze reacties heeft
opgeleverd.
Dan nu naar het voorwerp dat
in de aprileditie van De Dorpskrant is afgedrukt. De rundveehouder wil dat zijn koeien er
mooi uitzien. Daarbij hoort ondermeer mooie gelijkmatig
groeiende hoornen. Misschien
wat overdreven, maar zeg maar
dat het geen gezicht is als de
ene hoorn wijd uit naar boven
groeit en de andere de kortste
weg naar beneden zoekt. De
boer ziet graag dat de beide
kopversierselen als het ware
een spiegelbeeld gaan vormen.
En bij voorkeur even groot. Om
die gelijkvormigheid te bereiken werd een
mal gebruikt,
je mag het ook
een groeibegeleider noemen,
in elk geval
een attribuut
dat de gelijkmatige groei
en de stand
van de hoornen kon sturen. De hoornenmal werd
met
lederen
bandjes op de
koeienkop bevestigd en de
beginnende
hoornen werden in de ron-

Thea van der Teems wist het correcte antwoord. Zij voegde eraan
toe dat de boer bij een
“koeienschoonheidswedstrijd”
aan de jury graag een dier met
mooi kopwerk wil laten zien. Bij
de niet correcte antwoorden zat
iemand die het over een juk had,
zie voor u het melkmeisje dat een
schouderblok draagt met aan de
uiteinden emmers met melk.
Manden met eieren kwam ook
voor. Iemand anders zag er een
benenslot in: een gehandicapte in
de rolstoel met verlamming in de
benen gebruikt dit voorwerp om
zeker te weten dat zijn benen aan
de voetsteunen verankerd blijven. Dus Thea, goed gereageerd.
Bent gij een boerendochter ?
De nieuwe opgaaf. Zonder enige
toevoeging, zie de foto. Laat horen wat u er in ziet en geef het
door aan de hoofdredacteur van
De Dorpskrant of aan de
‘voorwerper’.
Martin Snapper
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SIVO 4 t/m 8 augustus 2010

Het buitenland in ons eigen
dorp Nieuw-Buinen-Veen.
SIVO organiseert in 2010 voor
de 26e keer het Internationaal
Folkloristisch Dansfestival in
Odoorn. Ook dit jaar kunt u voor
vijf dagen meegenomen worden
op een kleurrijke reis door de
danswereld van vele verschillende landen en culturen.
Ook in ons SIVO-dorp “NieuwBuinen-Veen” zal een groep gehuisvest worden. Dit SIVO-dorp
strekt zich uit over Buinen, Buinerveen en Nieuw-Buinen. Maar
tijdens het SIVO zijn we 1 grote
familie.
De wereld in huis halen
Wij zijn zelf al sinds 1999 gastgezin en hebben al heel wat landen gezien, geproefd en gehoord.
De eerste keer kregen we twee
heren uit Sri Lanka. Via daar
ging onze reis naar Brazilië, Slowakije, Roemenië, via Letland,
Zweden, Polen, Venezuela naar
Uzbekistan en Servië. Iedere
keer weer anders. Iedere keer
weer zijn eigen charme. Al deze
landen hebben voor ons een gezicht gekregen. Al deze landen
zijn onlosmakelijk verbonden
aan onze gasten. Ze hebben een
extra dimensie gekregen.
Door al die jaren heen hebben we
natuurlijk heel wat beleefd. Van
Azim uit Uzbekistan en zijn thee
met pindakaas. Leticia uit Brazi-

lie, die verdrietig was, omdat
haar hond net was dood gegaan.
Van Jesus uit Venezuela, die
het zo koud had, dat hij met
handschoenen aan in huis zat te
eten. Nimal uit Sri Lanka, die
overal sambal op deed.
De kinderen hebben de dansers
uit Letland nog een week lang

nagedaan. Ons zoontje had
zelfs een stoppelbaardje op zijn
kin getekend. En door de chauffeurs van Polen werd hij tijdens
de picknick helemaal in het
rond geslingerd.
Zoveel te vertellen. En onze
verhalen boek wordt ieder jaar
weer langer.
Twee jaar geleden spande de
kroon, toen we 3 heren uit Uzbekistan in huis hadden. Die
voor ons wat lekkers hadden
meegenomen. Gekookte kip.
En dat met die hitte. De geur
kon van Uzbeekse kruiden komen. Maar ik zou het als muffig omschrijven. Wat moet je
dan doen. Nee zeggen, is geen
optie. Je wilt ze immers niet
beledigen. Dus dan maar een
paar hele kleine stukjes nemen.
Maar de volgende dag ziek. En
’s avonds kwamen ze er weer
mee aan. Hun maag is kennelijk
toch anders dan die van ons.
Gelukkig had mijn man, Henk
een helder ogenblik. Hij vertelde dat wij hier de hondsdagen
hebben. Alles wat ze in eigen
land goed kunnen houden, is

hier na twee dagen al kapot. Dat
begrepen ze. We hebben de koelkast helemaal schoongemaakt.
Eindelijk rook het weer lekker.
Verder hebben we een fijne tijd
met hen gehad. En zij blijkbaar
ook met ons. Bakhram heeft ons
zijn instrumenten cadeau gedaan.
En dat voor wat eten, drinken en
een bed. Het “dankjewel” van
onze kant, klinkt niet genoeg.
Maar wat moet je hier anders op
zeggen.
We hopen ons verhalen boek nog
heel lang te kunnen aanvullen.
We hebben inmiddels al een grote “SIVO-familie”, maar er kunnen nog meer bij. Onze dochter
zei eens: “Eerst ben je vreemden
van elkaar. Daarna leer je elkaar
kennen. Dan moet je huilen omdat ze weg gaan. Maar na een
tijdje wordt je zo warm van binnen, als je aan hen denkt.”
Ik heb er graag wat tranendagen
voor over, om al deze vrienden te
mogen kennen. Dat is het mooie
van SIVO. Het brengt vriendschap, respect en liefde. En zo
maakt het de wereld een beetje
mooier.
Naar het buitenland op vakantie en toch in je eigen bed slapen
Op het moment dat ik dit schrijf,
gaan we ervan uit, dat wij dit jaar
Macedonië te gast hebben. De
dansgroep uit Negorci komt met
36 personen.
Al deze muzikale mensen worden ondergebracht bij zo ongeveer 16 gastgezinnen. In ieder
gezin worden 2 personen geplaatst. Een rekensom laat zien,
dat we dan eigenlijk nog 2 gastgezinnen tekort komen.
We zijn dan ook naarstig op zoek
naar gezinnen die naar het buitenland op vakantie willen en
toch in hun eigen bed willen slapen. Die hun huis voor een week
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willen open zetten, voor een ander cultuur, andere gewoontes,
taal en toch vaak ook weer zo
hetzelfde. Weet u iemand die
voor zo’n buitenlandse avontuur
zal voelen, of heeft u zelf interesse om twee gasten te vertroetelen, kunt u met mij contact opnemen. Ook als u vragen heeft over
het gastgezin zijn of het SIVO
gebeuren. Wie weet zien we elkaar op het festival hetzij als
gastgezin, hetzij als publiek.
Els de Roo (SIVO-huisvesting
Nieuw-Buinen, Buinerveen, Buinen)
0599-212604

GLASBLAZERSFESTIVAL
10 EN 11 SEPTEMBER 2010
De voorbereidingen voor het eerste glasblazersfestival in NieuwBuinen zijn in volle gang. De
organisatoren willen van dit feest
een jaarlijks weerkerende manifestatie maken met bezoekers uit
de hele regio. Veel bewoners zetten zich inmiddels in om van dit
glasblazersfestival een groot succes te maken. Met het festival
grijpt de organisatie terug op de
historie. Nieuw-Buinen herbergde ooit de grootste glasindustrie
van het land. Een beeldje van een
glasblazer herinnert sinds 1974
aan de twee glasfabrieken die
tussen 1838 en 1967 grote werkgevers waren.
Programma:
Vrijdag 10 september 2010.
18.30 -20.00 uur: Spectaculaire
show voor kinderen (en ouders) ”
Dolle pret met Bart Juwett”
21.00 -24.00 uur: Optreden
-Die Goldene Stimme
(Henk Kruize)
-Tiroler Blaaskapel

(uit Musselkanaal)
Zaterdag 11 september 2010.
10.30 uur-17.00 uur:
Glas- Kunst –en Cultuurmarkt
plus braderie
De opening hiervan vindt om
10.30 uur plaats door de Commissaris van de Koningin in
Drenthe, dhr. Jacques Tichelaar. De heer Tichelaar zal het
eerste glas blazen, zodat er voor
het eerst sinds vele jaren in
Nieuw-Buinen weer glas geblazen wordt.
De hele dag zijn er verschillende activiteiten, met als rode
draad de glas-, kunst- en cultuurexpositie, met o.a. kunstschilders, glaskunstenaars en
keramiek. Ook is er een tentoonstelling over de glasindustrie van Nieuw-Buinen, met
daarbij de prachtige maquette
van het vroegere Nieuw-Buinen
van Johan Caspers.
Glasblazer Willem Buysse laat
op deze dag zien hoe glas geblazen wordt en door middel

van een workshop kan men kennis maken met dit bijzondere ambacht.
’s Middag zal er ook een roofvogelshow zijn, met o.a buizerds,
gieren,valken en uilen.
Verder is er een gezellige braderie met tal van kraampjes.
21.00 uur-01.00 uur:
Feestavond met
-Partyband T.O.F.
-John Enter
-D.J. Hendrik Koerts
-Frank Etten.
Het glasblazersfestival vindt
plaats op het terrein naast Bandencentrum Petersen aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen
Tot ziens op het glasblazersfestival 10 en 11 september 2010!
Meer informatie is te lezen op
www.glasblazersfestival.nl
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Sportnieuws
NOAD & Volleybalnieuws
GYMNASTIEKVERENIGING NOAD
organiseert dancinglessen, aerobics en volleybaltrainingen.
Voor een nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen,
vervolgens wordt contributie gevraagd.
Dancing onder leiding van Natashja Berendsen
Dinsdags
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
20.30 – 21.30 uur
Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen
Contributie:
Dancing
Aerobics
Volleybal

6.50 euro per maand
9.00 euro per maand
9.00 euro per maand

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.
Opzeggen van lessen bij het bestuur.
HET BESTUUR VAN NOAD:
Theresa ten Have
Marianne Graafland
Marja v/d. Scheer
Trix van Kooten

voorzitter
penningmeester
Algemeen lid

Voor actuele gegevens zie de
website:
http://www.dehoop-advies/
volleybal.nl

tel.: 0599-212004
tel.: 0599-638759
tel.: 0599-212470
tel.: 0599-212743
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NOAD nieuws
Allereerst willen wij u melden
dat de oud ijzer actie voor ons
€ 257, 00 heeft opgebracht. Hier
zijn we natuurlijk erg blij mee.
Een ieder(de gevers en de helpers) die hieraan een bijdrage
heeft geleverd,
Bedanken we bij deze.
Verder zijn we al vanaf maart dit
jaar bezig met volleyballessen
voor de jeugd.
Op de woensdagavond van
19.00 uur tot 20.00 uur.
Hiervoor is veel enthousiasme bij
de kinderen die hieraan meedoen.
Jammer genoeg blijft het clubje
nog erg klein. Tot aan de zomervakantie gaat dit in ieder geval
nog door en daarna gaan we bekijken hoe het er qua aantal spelers voorstaat.
We hebben toch echt minimaal 8
nodig, die regelmatig komen om
het zinvol aan te kunnen blijven
bieden.

Dus jongens en meisjes
(groep 6, 7, 8 en VO) speel
eens een
keertje mee, kijk of het je
wat lijkt: And join the

club!!!
De dansgroepen draaien lekker,
maar ook hier geldt; er kunnen
altijd
meer bij. Hoe meer zielen hoe
meer “dans”vreugd! Met name
de damesgroep mag nog groter.
Dus dames houd de dinsdagavond 19.00 uur een uurtje
vrij…..
Ook hadden we een stand op de
boerenmarkt tijdens het feestweekend.
We hebben al onze droge worsten verkocht. Een hele mooie

actie die ons €18,30
heeft opgeleverd. Maar ons belangrijkste doel voor die dag
was ons even weer op de kaart
te zetten. Al met al is dit aardig
gelukt . Mede doordat er tijdens
de markt 2 x een demo is gegeven door onze dansgroepjes
onder leiding van Natasja. Het
zag er flitsend uit. Het was
prachtig om de meiden zo te
zien dansen!
Tijdens de markt was er ook
gelegenheid je in te schrijven
voor o.a Nordic Walking
en Skike. Daarnaast houden we
22 juni een Demoles Zumba.
Van 19.00 – 20.00 uur. Misschien kunnen we hier na de
vakantie op één of andere manier vervolg aan geven..
Onze volleybalheren weten
precies wat onze naam inhoudt. Want ook het volgend
seizoen doen ze weer mee in de
Regionale competitie. Ondanks
een klein team, maar een grote
inzet, weten ze het toch weer
rond te breien. Dus voor de

twijfelaars onder de
heren, maar ook dames in dit
dorp en omstreken. U bent van
Harte welkom in het team om
eens een training bij te wonen.
Sporthal de Woert te Buinen
op de woensdagavond om 20.30
uur.
Stratenvolleybaltoernooi
Als laatste nog de vermelding,
dat het straten volleybal toernooi,
nu na de zomervakantie plaats
vindt. En wel op zondag 29 augustus.
Iedereen die al een team bij elkaar heeft, hoeft niet perse te
wachten tot er een flyer rondgaat,
Opgave kan vanaf nu ook al bij
één van de bestuursleden.
Tot slot; lijkt het je leuk om eens
te kijken wat het dansen / volleyballen inhoudt, kom gerust
eens een keertje meedoen.
Dit geldt ook wanneer u denkt
“een bestuur van 4 personen, is
toch wel erg weinig” laat het
ons weten en vergader een keertje mee. Hooguit 5x per jaar.
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Blijf in beweging!
Bewegen: gezond en gezellig
Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 9 groepen, in verschillende plaatsen in de gemeente mensen van 55+ de mogelijkheid
d.m.v. lichamelijke oefeningen in
goede conditie te blijven en te komen. Hierbij wordt veel aandacht
besteedt aan spierversterkende oefeningen o.a. Pilates.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en ‘s avonds. U kunt geheel vrijblijvend een aantal lessen
meemaken.
Lesmogelijkheden:
Buinen gymzaal de Woerd
Molenstraat 2b
woensdag van 10.00-11.00 uur
Nieuw Buinen
Sporthal de Splitting
Noorderdiep 123a
maandag van 10.30-11.30 uur
dinsdag van 13.30-14.30 uur.
Borger
spelzaal de Koel-Molenstraat 5:
dinsdag van 19.00-20.00 uur
woensdag van 10.30-11.30 uur
donderdag van 14.00-15.00 uur
Klijndijk
gymzaal Klijndijk Visserstraat 56
woensdag van 13.15-14.15 uur
Valthermond
‘t Brughuus , Vrijheidslaan 11
woensdag van 14.45-15.45 uur
2e Exloermond
Sporthal Hunsowhal, Zuiderdiep
33, dinsdag van 09.30-10.30 uur
De lessen zijn begonnen in
september, u kunt zich altijd tussentijds aanmelden.
Nog geen 55+ en wel belangstelling? Informeer naar de mogelijkheden.
Kosten per lesuur € 2,10,
bij aanmelding de eerste
twee lessen gratis.
Informatie
Gerard van Swambagt
Nieuw Buinen – 0599-235717
Henk Hummel
Borger – 0599-235377
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GALM-vereniging Borger-Odoorn
Wij zetten ons in voor een sportieve beweging
GALM vereniging Borger - Odoorn
secretariaat:
H. Hummel
Hunzedal 31
9531 GB Borger
0599 -253377
www.galm-borger-odoorn.nl

penningmeester
J.C. de Boer
Bronnegerstraat 9
9531 TG Borger
0599-235376
bank:3480.53.843

Dorpskrant Buinerveen
Teams
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Kano

3e Buinerveentjes.nl

2

Waterbak
1

2e Amstel team

3

1e Mixed team
4e De Dwergen

BigBag

Funrups

Hindernisbaan
3

Zeskampspel
2

Totaal

2

4

14

4

3

3

1

3

17

4

3

4

2

4

4

21

1

2

1

1

2

1

8
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Schaats/visnieuws
Upgrade gebouw
Zonder dat menigeen het gemerkt heeft zijn de afgelopen
maanden heel wat handen uit de
mouwen gestoken bij de ijsbaan.
De leden van het bestuur en enkele vrijwilligers zijn druk bezig
geweest om van de kantine een
gezellig, duurzaam honk te maken. Aanleiding was een subsidie
van € 500,- die was aangevraagd
en toegekend uit het voormalig
Oranjefonds. Toen onze kroonprins Willem Alexander trouwde
met Maxima is er een fonds opgericht als nationaal cadeau.
Goede burgerinitiatieven kunnen
hieruit een subsidie krijgen. In
dit geval via NL Doet, voorheen
MADD (Make A Difference
Day). Toen bedacht werd dat deze subsidie aangevraagd kon
worden, moest er natuurlijk ook
wat mee worden gedaan. Vandaar dat de Schaatsvereniging
besloten heeft de kantine bij de
ijsbaan flink op te knappen. Een
vernieuwing van het dak was
reeds vorig jaar uitgevoerd. Nu
kon het gebouw geïsoleerd worden (met dank aan Ratering Isolaties), de wanden en plafonds
zijn bekleed met gipsplaten, alles
is verfrist door een nieuwe
verflaag wat de levensduur van
het gebouw heeft verbeterd. Tevens ligt er nu ook vloerbedekking in het voorste gedeelte. In
het verleden waren al eens de
raamkozijnen vervangen, damwandbeplating aangebracht
rondom het gebouw aan de buitenzijde, kades en beschoeiing
gerenoveerd en een parkeerplaats
aangelegd. In 1995 is er verlichting geplaatst dat de afgelopen
ijsperioden nogmaals verbeterd
is door het plaatsen van spaarlampen. Helaas heeft bliksemin-

slag in 2009 weer een hoop
schade aangericht aan licht- en
geluidsinstallatie. De vereniging zoekt nog een sponsor of
andere financiële steun om deze
schade weer te kunnen verhelpen. Daarnaast is er nog behoefte aan groene damwand om
ook het voormalige schuurtje
als 1 geheel bij het gebouw aan
te kunnen trekken. Bij de ijsbaan staat nu een net gebouw,
dat niet alleen onderdak biedt
aan de Schaatsvereniging maar
ook uitvalsbasis is tijdens de
jaarlijkse Spelweek. Tevens
kan de activiteitencommissie er
gebruik van maken als er een
activiteit in en rondom de ijsbaan plaatsvindt. Alle verbeteringen worden door (bestuurs-)
leden uitgevoerd. Ook het huidige onderhoud van de baan en
randen gebeurt door de
Schaatsvereniging zelf. Indien
leden van het bestuur tegen materialen aanlopen die gebruikt
kunnen worden voor onderhoud
of inrichting, dan worden ze
toegepast. Zo is de grote bestuurstafel gekomen uit de bibliotheek van Stadskanaal, over
in verband met verhuizing naar
een nieuw pand. Tevens ligt er
al geruime tijd het verzoek bij
de gemeente om aftandse bankjes te mogen krijgen, met name
dan de betonnen voeten, zodat
met eigen materiaal deze bankjes vernieuwd kunnen worden
en rondom de baan geplaatst
kunnen worden.
Vissen en Schaatsvereniging
Bijzondere tak binnen de
Schaatsvereniging is de mogelijkheid om ook te vissen. Ooit
geboren uit nieuwsgierigheid.
Sinds 1997 staat er constant
zo’n 70-90cm water op de ijsbaan. Voorheen lag het droog

in de zomermaanden, echter was
het vaak te nat om het gras te
maaien zodat er bij ijs nooit een
mooie ijsvloer lag door gras in
het ijs. Om toch de baan schoon
te houden bij jaarrond water op
het ijs had de Schaatsvereniging
35 graskarpers uitgezet. Na enkele jaren was de vereniging toch
wel nieuwsgierig hoe groot de
vissen waren en is er een wedstrijdje georganiseerd. Uit het
resultaat bleek dat er behoorlijke
vissen inzaten. Vervolgens is
toen besloten om jaarlijks 5 wedstrijden te organiseren. Inmiddels
kan iedereen die geïnteresseerd is
een visvergunning halen bij de
vereniging, zie ook de informatie
elders in de Dorpskrant. Daarnaast worden nog steeds enkele
wedstrijden per jaar georganiseerd, die ook toegankelijk zijn
voor niet-leden van de Schaatsvereniging. Op dit moment
zwemmen er o.a. graskarpers,
spiegelkarpers, schubkarpers,
windes, voorn, stekelbaars, blei,
zeelt en snoek. Voor de liefhebber dus erg interessant om een
hengeltje te werpen in de ijsbaan.
Echt een aanrader om die vergunning te halen of om eens aan
een wedstrijd mee te doen. Alle
vis die gevangen wordt, moet
echter ook teruggezet worden en
mag niet worden meegenomen.
Enkele jaren geleden heeft de
ijsbaan nog extra vis uitgezet in
de ijsbaan, om een nog gevarieerdere vispopulatie te krijgen.
Tevens zijn er zeer grote zoetwater mosselen te vinden in de ijsbaan. Een teken dat het water
van zeer goeie kwaliteit is. Bij
activiteiten in het water soms erg
vervelend omdat ze zo scherp
kunnen zijn voor de ledematen.
Er is een bootje aanwezig om in
de ijsbaan onderhoud uit te voeren, gemaakt van het dak van een
trailer of camper. Een gerevi-
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seerd buitenboordmotortje eraan
en men kan met droge voeten het
water op. Midden op de baan liggen piepschuimen zwanen en
andere watervogels om de aalscholvers af te schrikken. Ook
deze genieten van de vele vis in
de vijver.
Historie vereniging
De huidige Schaatsvereniging
Buinerveen e.o. is opgericht in
1962. Daarvoor werd er al geschaatst rondom Hollandia, de
voormalige aardappelmeelfabriek te Nieuw-Buinen. Toen is
er al een IJsvereniging opgericht,
en hieruit is de huidige Schaatsvereniging ontstaan, tevens aangemeld bij de KNSB en ingeschreven bij de KvK. De ijsbaan
in Buinerveen is ontstaan doordat
er veel zand nodig was voor het
dempen van de kanalen in Nieuw
-Buinen begin 70’er jaren. In
1982 is het huidige gebouw geplaatst. Dit gebouw was een bestaand gebouw uit Buinen. In
1985 is in overleg met de gemeente een plan gemaakt om het
terrein te egaliseren, aangezien
het een zeer gevaarlijk gat was
met veel diepe en ondiepe gaten.
Toen is ook de officiële 400 meter baan ontstaan. Sinds 1997
staat er constant water op de ijsbaan en kan er tevens worden
gevist in de zomermaanden.
Tot slot kan ik u nog aanraden
om, indien u nog nooit bent wezen wandelen rondom de baan,
dat toch eens te doen. Het is een
prachtig gebied in de Noordelijke
elleboog van Buinerveen, geïntegreerd met het Meras bos. Hondenbezitters worden echter met
klem verzocht de honden aan de
randen van het bos hun behoefte
te laten doen, zodat iedereen zonder vieze schoenen kan genieten
van het gebied.
Marjan Poelman
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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 8.55 tot
10.05 uur bij OBS 75 en van
10.10 tot 10.40 uur bij CBS 59,
waar ook volwassenen gebruik
kunnen maken van de diensten
en producten van de bibliobus,
óók onder schooltijd.
Vissenatlas

De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe schenkt alle bibliotheken in Groningen en Drenthe
de Vissenatlas Groningen Drenthe. De Vissenatlas is een uitgave
van onder andere de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, de vier waterschappen, de
provincies Groningen en Drenthe
en Rijkswaterstaat. Het boek bevat informatie over de vele zoetwatervissoorten en viswateren
die in het noorden te vinden zijn
en is voorzien van veel mooie
foto’s. De bibliotheek heeft een
uitgebreid aanbod aan boeken
over sport, hobby’s en natuur. De
Vissenatlas is dan ook een mooie
aanvulling op de collectie.

E-reader te huur

Met een e-reader kunnen digitale teksten of boeken worden
gelezen. Op de reader kan een
enorme hoeveelheid digitale
boeken worden geplaatst. Er
zijn vele verschillende soorten
e-readers op de markt.
Voor de kennismakingsperiode
(mei 2010 – mei 2011) is gekozen voor De Sony Reader
Touch Edition PRS600, die via
touchscreen gemakkelijk te bedienen is. De e-readers van de
bibliotheek bevatten diverse
titels zoals romans, detectives,
een jeugdboek en een Drents
boek. U kunt de e-reader reserveren in uw bibliotheek.
Voor het lenen van een e-reader
gelden de volgende voorwaarden:
-de uitleentermijn is maximaal
2 weken
-kosten: € 5,- per week
-borg: € 25,ZomerZinnen op 19 juni 2010
in Hoogeveen
Het literair midzomerfestival
ZomerZinnen bezoekt in 2010
Hoogeveen. Op zaterdagavond
19 juni is het “Cultuurplein”
(tussen bibliotheek, Scala en
De Tamboer) omgetoverd tot
een sfeervol en bruisend festi-

valterrein.
Het motto is dit jaar ‘Rondom de
letteren', wat wil zeggen dat er
naast literatuur, ook andere culturele uitstapjes, muziek en toneel op het programma staan.
Evenals de voorgaande jaren verwachten we weer een groot en
enthousiast publiek.
Op ZomerZinnen kun je diverse
landelijk bekende schrijvers ontmoeten, zoals Annejet van der
Zijl, Kader Abdolah, Renate
Dorrestein en Abdelkader Benali.
Of speel mee in de popquiz met
Leo Blokhuis. Natuurlijk zijn er
ook Drentse schrijvers en dichters, zoals Delia Bremer en Ria
Westerhuis.
Je kunt het festival gratis bezoeken dankzij bijdragen van de
provincie Drenthe, de gemeente
Hoogeveen, fondsen en sponsors.
Alleen voor de quiz met Leo
Blokhuis vragen we toegang.
Deelname aan het Open Podium
geeft je een goede kans om te
laten zien wat je in huis hebt.
Het Open Podium is bedoeld
voor amateurs die graag een vrijblijvend optreden geven om te
laten zien waar zij goed in zijn.
De optredens duren 10 minuten
en vinden plaats in een bibliobus
waar rond de twintig toeschouwers plaats kunnen nemen. Het
Open Podium tijdens ZomerZinnen heeft geen vast thema. Het
maakt niet uit of je dicht, zingt,
danst of een cabaretvoorstelling
geeft. De enige voorwaarde is dat
je eigen werk voordraagt en
neem even contact op met
W.Gillis@biblionetdrenthe.nl.

Dorpskrant Buinerveen

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

Redactie:
Bram van Buuren
brammes@hetnet.nl

211918

Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl

Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling

Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Visvergunning om te mogen
vissen op de ijsbaan voor
het seizoen 2010 zijn weer
af te halen bij
G. Boekholt,
Zuiderstraat 1B
Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid:
Gezinskaart
€ 11.50 voor het gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50

3-juli
21 aug.
11 sep.

18.00-21.00 uur
18.00-21.00 uur
BBQ na afloop
13.00-16.00 uur

Verder gaan we proberen een
nachtwedstrijd op 17 juli te organiseren van 21.00-24.00 uur.
Dit gaat alleen door als er minimaal 10 personen aan meedoen,
dus geef je vroegtijdig op bij een
van de bestuursleden van de
schaatsvereniging.
Ook wie mee wil doen met de
BBQ, graag van te voren opgeven bij de bestuursleden.

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl

Druk:
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Ook dit jaar hebben we weer
een aantal viswedstrijden georganiseerd en op veler verzoek hebben we een aantal
avondwedstrijden ingepland,
op de volgende data:

Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.
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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

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

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

