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Paasvreugde gedoofd !?

Inhoud:
Pag.

1
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35
36
Het paasvuur van 2011 zal
door niemand gauw worden
vergeten. Werd het vuur van
2010 nog door onverlaten een
dag eerder aangestoken, dat
van 2011 mocht helemaal niet
de hens in gaan.
Het voorjaar begon droog, en
bleef droog. Ideaal weer voor
de 2 zaterdagen om alle snoeien tuinhout te verzamelen en

naar het paasvuur te vervoeren.
Ook dit jaar was de logistiek
weer perfect geregeld en werden de karretjes gelost met het
kleine kraantje. Geen modderballet, eerder een hoop stuiverij. Maar dat mocht de pret niet
drukken en met veel enthousiasme heeft de gemeenschap van
Buinerveen e.o. weer voor een
goede aanvoer gezorgd. Maar al
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tijdens de eerste aanvoerzaterdag
gonsde het van de geruchten. Het
is zo droog, gaat het paasvuur dit
jaar wel in brand? Mag het dit
jaar wel in de brand? In de provincie Groningen bereidt men
een verbod voor. Sommige vuren
(Vervolg op pagina 8)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
3 sep
24 sep
15 okt
29 okt
19 nov
17 dec

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2011 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er
naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen
zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.

Bingo
Rommelmarkt OBS
Bingo
Spokentocht
Bingo
Bingo

Activiteitencommissie:
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
851396
Harm van Rhee
212610
Jan van Noortwijk
212298
E-mail van het secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

10 augustus 2011
5 oktober 2011
7 december 2011

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

JEUGDWERK 2011
DATUM
6 juli 2011
Eindfeest
groep 1 t/m 8
Opgeven voor 1 juli bij Els de Roo
Zuiderdiep 30 Nieuw-Buinen 0599 – 212604

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

Dit jaar weer een nieuwe!
Woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september
Voor informatie en het programma kijk op onze website
www.spelweekbuinerveen.nl
Inschrijven mogelijk vanaf mei.

2011

Dorpskrant Buinerveen

’t Hok
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Agenda
vrijdag 24 juni
soosavond 19.30-22.30
vrijdag 8 juli
laatste soosavond; BBQ + kampvuur 19.30-22.30
Op 8 juli zijn ook alle jongeren welkom die na de zomervakantie
naar het Voortgezet Onderwijs gaan.

10 september 2011
9.00 ~ 12.00 uur
Locatie:
Parkeerterrein naast het kerkgebouw
Kerklaan 2, Nieuw-Buinen

Erfgoedwinkel
In de laatste dorpskrant stond er
een berichtje over de erfgoedwinkel. Het blijkt dat er onduidelijkheden zijn over de spelregels. Op 21 mei was er voor heel
Nieuw-Buinen en Buinerveen de
mogelijkheid om bruikbare spulletjes te koop aan te bieden. We
hebben het dan over goederen
waar U toch niets meer mee doet
en eigenlijk wel kwijt wilt.
Het is de bedoeling dat U op uw
inrit, garage of in uw tuin de
spulletjes neerzet die U wel kwijt
wilt en op de centraal vast gestelde datum te koop aanbied. Het is
dus verkoop van uw eigen spulletjes vanaf uw eigen erf, vandaar de naam ‘Erfgoedwinkel’.
Men dient er zelf voor te zorgen
dat uw erfgoedwinkel goed opvalt. Dat kan op diverse manieren bv. door middel van vlaggen,
ballonnen en allerlei versieringen. Of U verzint gewoon iets

anders, als het maar opvalt en
een gezellige uitstraling heeft.
Als er veel mensen meedoen
kan het gezellig worden in het
dorp. Het is niet toegestaan
dat er handelaren meedoen.
Dan wordt het een rommelmarkt en daar gelden andere
regels voor. Het gaat dus om
particuliere verkoop van tweedehands goederen van het eigen
erf. De verkoop daarvan mag
plaatsvinden tussen 10.00 en

15.00 uur. Plaatselijk belang en
dorpsbelangen Nieuw-Buinen
verzorgen de vergunningaanvraag.
Er komt in de herfst opnieuw een
dag en zodra de datum bekend is,
zullen wij deze in de dorpskrant
plaatsen.
Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw-Buinen West.
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Jeugdwerk
Op 13 april hebben wij pollepels
tot poppen versierd. Met verschillende materialen werd er
weer flink wat afgeknutseld. De
dames gingen meer voor rosé en
vele glitters terwijl de heren naar
de donkere kleuren gingen. Tussentijds hebben wij ranja en wat
lekkers gekregen en beide groe-

pen waren weer goed bezocht.
Op 25 mei heeft de jeugd van
een plankje een mooi schilderijtje gemaakt. De groepen waren
ditmaal niet zo groot. Dus de
begeleiding had tijd genoeg om
iedereen te helpen. Ook waren
er weer mooie creaties van een
Ferrari tot aan schilderijtjes met
een zelf gemaakte foto. Ook
deze middag vloog weer voorbij. Hou de volgende datum vrij
want dan is het eindfeest en wat
wij dan gaan doen is nog een
verassing, maar ik weet zeker
dat jullie het leuk gaan vinden.
De datum van het eindfeest is
woensdag 6 juli. En wij verwachten jullie dan om 12.15
uur bij het voetbalveld.

Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 1 oktober 2011 wordt er weer een

Show your talent
georganiseerd.

Zie jij jezelf al op het podium staan?
Grijp dan nu je kans.
Jong en oud mogen meedoen.
Je mag playbacken, zingen, toneel spelen,
een instrumenten bespelen of iets laten zien
wat een ander niet kan.
Na de zomervakantie kunnen volwassen,
tieners en kinderen zich weer opgeven
via het deelnameformulier.
Nadere informatie volgt hierover.

Kasper en Truida Peper
Willem en Greetje Heidekamp

Tot dan
Bianca Groothuis

Dorpskrant Buinerveen
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Eieren zoeken
Zoals te doen gebruikelijk konden de kinderen van de basisschoolleeftijd op de zaterdag
voor Pasen weer naar eieren gaan
zoeken. Die eieren waren door
enkele paashazen speciaal voor
hen verstopt.
Deze keer viel Pasen op 24 april,
zodat er op 23 april gezocht kon
worden.
Het was schitterend weer, maar
de paashazen waren het slechte
weer van het vorige jaar nog niet
vergeten. Toen was het zo regenachtig dat de verf van de eieren
spoelde. Slim als paashazen nu
eenmaal zijn hadden zij daarom
dit keer gebruik gemaakt van
plastik eieren.
Het zoeken gebeurde weer op de
zelfde plaats, namelijk in het bos
naast het weilandje achter school
75. Hoewel, bos? Aan de rechterkant was een groot deel van het
bos gekapt.
Aan die kant wordt altijd gezocht
door de kinderen van groep 1 t/m
4, zodat die het deze keer tamelijk makkelijk hadden. De 25
kinderen hebben dan ook al de
voor hen verstopte eieren teruggevonden. Misschien is volgende
jaar het bos daar wat opgeschoten, zodat zij weer wat steviger
aan de bak moeten.
De 7 oudere kinderen hadden het
heel wat moeilijker. Aan hun

kant was het bos dicht. Ook
stonden er nogal wat brandnetels, waar je beter niet zonder
lange broek aan, doorheen kon
lopen. Gelukkig werd een paadje gevonden waardoor je zonder
brandnetelsteken in het bos kon
komen. Verder had hun paashaas de eieren erg goed verstopt, zodat niet alle eieren werden teruggevonden. Er zijn zes
eieren in het bos achter gebleven, die zelfs door de paashaas
niet meer gevonden zijn.
Dus als iemand zich geroepen
voelt om nog eens te gaan zoeken……
Na ruim een uur zoeken ging
iedereen terug naar het dorpshuis waar er voor alle kinderen
drinken en iets lekkers was.
In het Dorpshuis werden
aan de winnaars de prijzen uitgedeeld.
Bij de kinderen van basisschool
groepen 1 t/m 4
waren dat:
1e prijs:
Sofie Huiskes
met 95 punten
2e prijs:
Julie Kuik
met 80 punten
3e prijs:
Thijs van Rhee
met 70 punten

Bij de kinderen van basisschool
groepen 5 t/m 8 waren dat:
1e prijs:
Laura Marie Dilling
met 115 punten
2e prijs:
Kim Heidekamp met 105 punten
3e prijs:
Florien Bruil
met 70 punten
Mainke Bruil
met 70 punten
Het was een prettige middag
waarbij volgens mij iedereen het
naar de zin heeft gehad, en die
volgend jaar zeker weer gehouden moet worden.
Namens de act.commissie,
Jan van Noortwijk.
(Alle door mij gemaakte foto’s
kunt U vinden op
http://
janvannoortwijk.mijnalbums.nl/)
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Meraskabouternieuws
Oproep !!
In verband met het teruglopende
aantal peuters op de peuterspeelzaal de Meraskabouters, worden
we gedwongen een groep te sluiten. Zoals het er nu voorstaat zal
de dinsdag en donderdag groep
na de vakantie niet kunnen starten en blijft alleen de maandag
en woensdag groep beschikbaar.
Dit willen we liever niet. Daarom willen we met klem alle ouders uit Buinerveen en omstreken
vragen wanneer u daar serieuze
interesse in heeft, uw kind aan te
melden bij de peuterspeelzaal.

Bij voldoende aanmeldingen op
de wachtlijst is het mogelijk de
groep te behouden. Aanmelden
kan al vanaf 1,5 jaar.
Op 21 juni 2011 is er een bijeenkomst gepland waar er dan
uitleg gegeven wordt over de
reden en gang van zaken omtrent de sluiting en het samen-

Nieuwsflits OBS 75
Het is zomer! Iedereen geniet
van het mooie weer!
De leerlingen van onze school
spelen lekker buiten met de leuke
spullen die, dankzij verschillende
acties in de afgelopen periode
konden worden aangeschaft!
Even een terugblik…
Op 21 april was er een gezellige
paasbrunch, met broodjes met
allerlei lekkers voor er op, een
gekookt eitje, melk en chocomelk en een knakworstje. Zelfs
de paashaas kwam eventjes
langs, met gekke sprongen en
voor iedereen een chocolade eitje! ’s Middags gingen de leerlingen “neuties schiet’n” en verschillende andere spelletjes doen.
Een week later, op 28 april, was
het opnieuw feest! De jaarlijkse
juffendag waarop alle juffen gezamenlijk hun verjaardag vierden. Er was een leuk spelletjescircuit opgezet en de leerlingen

voegen van de groepen.
Locatie: de Meraskabouters,
Tijd: 19:30.
Spreker:
Mw. Marianne Wemmenhove

werden, zoals dat hoort bij een
verjaardag, getrakteerd op hapjes en drinken. Een geslaagde
dag voor iedereen!
De leerlingen van groep 7 zijn
zowel voor het schriftelijk als
het praktische verkeersexamen
geslaagd! Allemaal nogmaals
van harte gefeliciteerd! Heel
goed gedaan!
Van 18 t/m 20 mei zijn de leerlingen van groep 7 en 8 op
kamp geweest.
Op de fiets naar “Het Witte
Zand” in Meppen.
De alom bekende ingrediënten
voor een geslaagd kamp, zoals
weinig slaap, veel snoep en
chips, nog meer lol en weinig
stem op vrijdag, waren volop
aanwezig!
De pokeravond en de bonte
avond, met zang en dans waren
uiteraard weer een groot succes!
Moe maar voldaan kwamen ze
vrijdag (na een middagje Speel-

stad Oranje) rond 18 uur weer
aan bij school. Niet op de fiets,
maar met dank aan een aantal
ouders en leerkrachten, met autauto’s. Harold Schipper, bedankt
voor het vervoeren van de fietsen
in de vrachtwagen!
Dinsdag 31 mei gingen de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 op
schoolreis naar Hellendoorn.
De dag begon wat regenachtig
maar dat mocht de pret niet drukken. Alle spannende attracties
werden bezocht en om 12.15 was
er patat voor iedereen! Na het
eten was het droog, behalve in de
Wildwaterbaan…
Het viel erg mee met de drukte,
wat betekende dat er bij geen enkele attractie lange wachttijden
waren. Om half 4 verzamelden
de groepjes bij de uitgang om
weer naar de bus te gaan. Zingend, onder leiding van juf Bea,
reden we terug naar school, waar
de ouders al stonden te wachten.
Het was een mooie dag!
Op donderdag 23 juni gaan de
kinderen van groep 1 en 2 op
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Rommelmarkt
OBS 75
24 september
1e ophaaldag
van de spulletjes
vrijdag 15 juli
vanaf 19 uur.

schoolreis.
Zij gaan naar Sprookjeshof in
Zuidlaren. We wensen hun natuurlijk een hele leuke dag!
Op 21 juli is alweer de laatste
schooldag. Wat de plannen zijn,
blijft nog even een verrassing…
Ook nemen we afscheid van de
leerlingen van groep 8. We willen deze jongens en meisjes alvast veel succes wensen op hun
nieuwe school! Kom nog maar
eens langs!!
Tenslotte willen we u attenderen
op 24 september. Dan houden we
onze 2 jaarlijkse rommelmarkt.
De eerste ophaaldag van de spulletjes is op vrijdag 15 juli vanaf
19 uur.
Fijne zomer gewenst en een
vriendelijke groet, OBS 75
( www.obs-75nieuwbuinen.nl )
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(Vervolg van pagina 1)

in de omgeving mochten onder
voorbehoud van weersomstandigheden niet aangestoken worden. Soms ook wel te begrijpen:
een boerderij met rieten dak er
vlak naast, het vuur omringd
door bos etc. Te droog zou betekenen dat ze niet door mochten
gaan. Het is natuurlijk altijd een
risico. Maar ook daar had de organisatie dit jaar op ingespeeld
door zowel het terrein als de aanpalende singel nat te houden.
Niemand verwachtte eigenlijk

Ook aan huis verkoop
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problemen. Op het huidige terrein zou voor de 10e keer het
paasvuur van Buinerveen plaats
vinden, in het open veld, alleen
aan 1 zijde een windsingel van
de familie Timmermans (die
dus natgehouden is). En volgens de aanbrengers en bezoekers zou Buinerveen wel gewoon aangestoken mogen worden, want veiliger kan toch
niet? Ook de brandweer bleef
komen en keuren. Het leek allemaal positief uit te vallen. Totdat bleek dat de omgeving

waarin LOFAR geplaatst is officieel werd aangemerkt als natuurgebied. En 1 van de regels
die de gemeente uitvaardigde in
het paasvurenbeleid was dat het
paasvuur een minimale afstand
van 1 kilometer moet hebben tot
een natuurgebied. En toen begon
de discussie met de ambtelijke
molen. Is Lofar een natuurgebied? Is dat überhaupt bekend in
het bestemmingsplan of bij de
bevolking? Het is altijd landbouwgrond geweest. En zo wordt
het nog gebruikt (hooi en gras
wordt geoogst).En inderdaad, er
is wel heel wat flora en fauna in
het veengebied bijgekomen,
maar officieel te boek staan als
natuurgebied? Helaas moest de
organisatie wel het advies van de
brandweer volgen en dus besluiten om het vuur niet aan te steken. Weliswaar na ampel beraad
met de verantwoordelijke persoon binnen Lofar/Drents Landschap. En dat kreeg een staartje.
Groot deel van de jeugd verheugt
zich ieder jaar op de fakkeloptocht die begint bij het Dorpshuis
en dan eindigt bij het paasvuur.
De schoolkinderen mogen dan
met hun fakkels onder begeleiding van de organisatie de bult
ontsteken. Omdat vele gezinnen
apart hun paasplanning aanpassen aan het paasvuur is besloten
wel de fakkeloptocht door te laten gaan. Er werden echter bij de
ingang emmers met zand geplaatst waarin de kinderen hun
fakkels konden doven. Toen de
tocht met verwachtende gezichtjes bij het vuur aankwam nam
Truus Timmermans namens de
organisatie het woord. Met dikke
stem vertelde ze dat het vuur van
de gemeente niet ontstoken
mocht worden en dat door de
feestdagen het ook niet mogelijk
was om de gemeente van hun
zienswijze af te laten wijken. De
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snoetjes van de kinderen spraken
boekdelen. Er heerste eerst stilte
na de boodschap, toen ongeloof,
toen kwamen de eerste waterlanders en van onmacht moest menigeen een traantje wegpinken of
het ongeloof verbijten of werd er
verwachtingsvol in het rond gekeken of het misschien niet toch
een grap was. Maar de organisatie was duidelijk geweest, en onverbiddelijk: orders zijn orders.
Geen paasvuur voor Buinerveen
in 2011. En de eerste mensen
vertrokken ontzet. Dat ze voor
zoiets als een fakkeloptocht naar
het paasvuur waren gekomen. En
dan niet de brand erin. Schande
was het. Maar Buinerveen zou
Buinerveen niet zijn (en natuurlijk Nieuw-Buinen niet te vergeten in dezen) of er namen mensen initiatief om het stokje dan
maar over te nemen van de organisatie. En geheel buiten de planning om ging ineens een golf van
gejuich door het publiek: ‘Rook!
Kijk, hij brandt toch!’ En dankzij
enkele dappere bewoners is ons
vuur toch in de hens gegaan.
Jammer voor diegenen die het
nakijken hadden en waren vertrokken, maar geweldig voor
iedereen die vertrouwen had in
de goede afloop van deze traditie. Door de droogte trok het
vuur er enorm goed in. Er kwam
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ook heel wat warmte vanaf,
maar door het preventief nat
sproeien van het terrein en de
singel is er geen schade geweest. De drankjes en hapjes
die geserveerd werden gingen
er, na die enorme teleurstelling,
goed in. Voor de alle kinderen
was er weer een pakje drinken,
wat snoep en bij vertrek het inmiddels traditionele zakje met
was paaseitjes, sinaasappel en
wat walnoten. Allemaal weer
geregeld door de organisatie en
uitgevoerd met de vrije gift van
een ieder die materiaal gebracht
heeft en enkele sponsoren.
Met dank ook nog aan de jeugd
die er de nacht van zaterdag op
zondag doorgebracht heeft opdat het vuur niet weer door een
stel schavuiten in brand gestoken zou worden voordat er
meer mensen van konden genieten. Ze hebben zich wakker
gehouden door bijna 8 kilo
snacks naar binnen te werken
gedurende de nacht. Geruchten
gingen rond dat ze de eerste
week na Pasen geen frikadel
konden zien of ruiken…
Aangezien het Paasvuur toch
tegen de regels in aangestoken
is en zowel de organisatie als
d e v e r gu n n i n g a a n v r a g e r
(Plaatselijk Belang) absoluut
geen hand heeft gehad in het

doorgaan van dit volksvermaak
heeft Plaatselijk Belang het voortouw genomen om de gemeente
enkele brieven te sturen. Ten eerste om duidelijk te maken dat de
familie Timmermans noch anderen van de organisatie evenals de
vergunningsaanvrager geen
blaam treft en absoluut bij aankomst van de fakkeloptocht duidelijk hadden gemaakt dat het
niet door mocht gaan. Zie ook de
foto’s in deze dorpskrant waarbij
de fakkels in de emmer gedoofd
worden en de beteuterde gezichtjes. En natuurlijk de honderden
toeschouwers die de teleurstelling door de bevolking heen
voelden gaan. Ten tweede vraagt
ook Plaatselijk Belang zich af of
het Lofargebied inderdaad een
natuurgebied is en de locatie van
het paasvuur daardoor niet geoorloofd is, mocht het weer een
droog jaar worden. Hierop heeft
de gemeente vooralsnog geen
antwoord gegeven maar mogelijk
dat u in een volgende Dorpskrant
hiervan door Plaatselijk Belang
alsnog geïnformeerd wordt in de
afloop.
Toch hulde aan de organisatie en
de vrijwilligers voor het voorbereidende en afsluitende werk van
het paasvuur 2011. En een flinke
schouderklop voor de helden van
Buinerveen/Nieuw-Buinen die
het feest, kinderen en kleinkinderen niet wilden ontnemen en toch
het risico genomen hebben om
het paasvuur aan te steken. Chapeau!
Marjan Poelman
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Fiets er eens uit
Donderdagmorgen zag het weer,
zoals voorspeld er goed uit. Lekker weer om te fietsen, en de gezamelijke sportvereniging heeft
een fietstocht gepland. Mooier
kan het toch niet? En onderweg
moeten nog wat vragen beantwoord worden zodat je ook nog
wat kunt winnen. Inge is vrij dus
gaan we samen fietsen, op de
tandem. En vragen beantwoorden, om te winnen natuurlijk.
Om iets voor enen waren
we bij het Dorpshuis waar Theresa in het zonnetje zat te genieten
van het mooie weer. Na aangemeld te zijn, en betaald te hebben, want voor niks gaat de zon
op, vertrokken we over de Noorderstraat richting Gieten. “Bij
kruising rechtdoor, daarna 4e
weg links”. Het klinkt zo simpel,
maar met het mooie weer ben je
zo de tel kwijt. Gelukkig zijn er
onderweg vragen die beantwoord
moeten worden, dit houdt de fietsers voor je een beetje op zodat
volgen een makkelijker optie is
geworden. De vragen zijn ook
nog genummerd, hierdoor kun je
controleren of je alle vragen gehad hebt. Vraag 1: “Hoeveel sterren heeft de Amerikaanse vlag?”.
Makkelijk: 50. Ook al zijn er 52
staten, die door de sterren worden vertegenwoordigd, de laatste
2, Hawaii en Alaska, zijn er bijgekomen nadat het aantal sterren
zijn bepaald. 2e vraag: “Welk
metaal veroorzaakt de kleur
groen in vuurwerk?”
Koper kleurt groen als het oxideert, dus zou dit een logisch
antwoord zijn, en later bleek dat
dit inderdaad goed is. Via Hunzepark, langs water waar allerlei
obstakels geplaatst waren zoals
klimrekken, grote buizen en
touwbruggen, bedoeld om als
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uitdaging aan te gaan voor kleine groepen ten behoeve van
‘teambuilding’ gingen we verder richting Gasselte. Voor
Gasselte moest bij paddenstoel
2485 rechts overgestoken worden. Echter de paddenstoel die
er stond had nummer 24852, 1
nummer meer dus. Aangezien
de route logisch leek die kant
op te gaan, hebben we de gok
maar gewaagd. Tenslotte, als je
verkeerd rijdt zie je wel meer.
Het was inderdaad de juiste
route, want al gauw kwamen
we weer een vraag tegen. Welke soort bloem wordt ook wel
koeiebloem genoemd? Ik ben
geen botanicus en had hier dus
geen antwoord op. Dan maar
paardenbloem, voor de mensen
die het verschil tussen een
paard en een koe niet zien. Het
is toch ook vee? Het moest dus
een madeliefje zijn, wat niet zo
voor de hand ligt. Verdere vragen gingen over van alles en
nog wat, zoals de nieuwe attractie in Coevorden, hoeveel
dorpen Borger-Odoorn omvat,
en hoe het heet als je 1 jaar getrouwd bent? De leukste is
welk boek er voor de rijken
was, nu voor iedereen, maar je
kunt het niet kopen in een
boekwinkel? Dat niet veel mensen er gebruik van maken nu er
andere manieren zijn om nummers te achterhalen, is wat anders, maar het is een telefoonboek. Had ik ook niet goed. De
route was goed te doen, de omgeving ziet er prachtig uit, en
het weer is geweldig. We hebben op een terrasje een biertje
gedronken, en verder op de route nog een ijsje. Vol goede
moed kwamen we rond half 5
weer bij het Dorpshuis aan.
Goede moed, omdat we dachten best goede antwoorden te
hebben en daarmee een kans op

de prijs te maken. Daar zaten al 2
atleten, Marion en Lina, die
hoopten dat de snelste tijd ook
punten op zou leveren. Eerst
maar een biertje, want van dat
mooie weer krijg je wel dorst. De
fietstocht duurde tot 5 uur, en
langzaam aan kwamen steeds
meer fietsers binnen. Verbazing
alom, want iedereen had iedereen
al een keer gepasseerd, en toch
was de ander eerder. Het blijkt
dat de vele terrasjes, verspreid
over de route, de deelnemers van
elkaar gescheiden heeft. Nu is
ook duidelijk hoeveel deelnemers er in totaal waren, 57. Dit is
toch al gauw 12,5 % van de Buinerveense bevolking. Toen iedereen binnen was, de tijd was al
voorbij 5 uur, en de antwoorden
gecontroleerd waren, werden de
winnaars bekend gemaakt. Voor
kinderen waren andere, op kinderen gerichte vragen. Janine en
Leander Berends waren hiervan
de beste, met 13 juiste antwoorden. Er waren 15 vragen, dus dat
is zeker niet slecht. 3e was Joel
Dekker, met 12 goede antwoorden. Bij de volwassenen was Ina
Habing de slimste, gevolgd door
Arnold, en daarna Rika Ratering. Mijn (troost)prijs is dat zij
ook niet wisten dat het juiste antwoord een madeliefje moest zijn.

Dorpskrant Buinerveen

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Woensdag 20 april kwam de
afdeling Nieuw-Buinen bij ons
op bezoek. Het muzikaal programma “met een knipoog en
een scholderklop” werd voor het
voetlicht gebracht door Trijntje
van der Scheer en Gerry van der
Veen. Er werd volop meegezongen met het repertoire. Een
prachtige avond!

Woensdag 18 mei presenteerde
Aaltsje Ypeij, een leediedzjee ,
een muziekquiz. De leden zaten
in groepen verdeeld en mochten
muziekfragmenten beluisteren,
waarna we moesten raden wie de
uitvoerende artiest(en) was en
de naam van het lied. Ook waren
er A,B en C vragen. De groepsleden verdienden extra punten bij
het dansen van de Twist, de Vogeltjesdans en de Zirtaki.

Dinsdag 14 juni gaat de commissie Wonen en Tuinen van
Drenthe naar Brennels, waar
we rond worden geleid en naar
Giethoorn voor een rondvaart.
Brennels heeft in provincie Flevoland eigen brandnetelplantages en ontwikkelt daar een innovatief productieproces voor
het losweken van de hoogwaardige vezels. Het netelgaren
wordt gemengd met katoen.
Dinsdag 21 juni is onze dagreis gepland naar de NoordOostPolder. We brengen een
bezoek aan Viva Lavandula,
een lavendelboerderij in Marknesse, we gaan lunchen en
winkelen in Emmeloord en
daarna varen in de Weerribben.

Tot slot dineren we in Restaurant De Molenhoeve in Echten.
De tuinclub gaat op 4 juli naar
de Huneborgtuin in NieuwSchoonebeek. Ria en Jan ten
Dam hebben een Engelse tuin
met weelderige bloemenborders
met
rozen en clematissen.

bekeken. In deze tuin aan de
Vecht staan 280 soorten
hosta’s, veel grassen, varens en
hemerocalissen.
Op 8 september gaat de Museumgroep naar het Veenpark in
BargerCompascuum.
Onze eerste afdelingsbijeenkomst is op woensdagavond 21
september. Jolanda Grooters uit
Buinerveen geeft een lezing over
haar eigen praktijk Inspiraling
voor homeopathie.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (46,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Op 29 augustus wordt de tuin
van de familie Kruit in Laar
Maandag 30 mei gaat de tuinclub naar de familie Dijkstra in
Oosterhesselen om daar de tuin,
gelegen tegen een bosrand, met
o.a. siergrassen en dahlia’s te
bekijken.
Woensdag 8 juni wordt er gefietst in eigen omgeving.

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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Gaat ons karakteristieke vrije uitzicht binnenkort voorgoed verdwijnen ?
Platformstorm.nl is een initiatief van bewoners in de Veenkolonien om u te informeren
over de plannen voor de ontwikkeling van een megagroot
windmolenpark in onze woonomgeving. Het plan omvat de
bouw van 70 windmolens
(piekhoogte bijna 200 meter),
midden in ons leefgebied (zie
omlijnd gebied op de kaart van
de website).
Zoals velen in onze gemeente
en in de aangrenzende gemeente Stadskanaal zijn we zeer bezorgd over deze plannen.
Wat ons verontrust is dat het
merendeel van de bewoners
niet op de hoogte is van de
plannen en de gevolgen ervan.
Wij zijn van mening dat besluiten over deze plannen in welke
vorm dan ook, samen met de
bewoners, lokale overheid, provincie en het rijk moeten worden genomen.Het kan niet zo
zijn dat door de grootschaligheid van het project de gemeente Borger-Odoorn en Provincie Drenthe geen inspraak
krijgen in de plannen van de
rijksoverheid. De kostbare omgeving van rust en ruimte in
onze Veenkolonien gaat ons
allemaal aan!!
Landelijk en zeker in de provincie's Groningen en Drenthe
ontstaan op dit moment heel
veel initiatieven van landeigenaren, die windmolenparken en
zonnepanelenparken op grote
schaal willen ontwikkelen. Met
de huidige subsidieregelingen
van miljoenen euro's is de
bouw lucratief, de energieopbrengst is echter marginaal.
Tevens is er onduidelijkheid
over het draagvlak binnen de
lokale politieke partijen.
Hou u zelf op de hoogte van de

ontwikkelingen en sluit u aan
bij ons platform.
De nieuwe site
www.platformstorm.nl
informeert u over de gevolgen
van de windmolens in uw
leefomgeving. Om u een indruk
te geven van de impact van de
windmolens: De watertoren van
de gemeente Stadskanaal is 48
meter hoog. De masthoogte van
een windmolen is 135 meter en
de tiphoogte (van de wieken) is
bijna 200 meter. Dit is bijna 4x
zo hoog!!! U kunt zich dus wel
een beeld vormen wat dit betekent voor ons landschap. Een
ander direct gevolg voor u als
bewoner is de waardedaling
van huizen in het gebied.
Zeg nou zelf, wie wil er wonen
midden in een gebied met meer
dan 70 megagrote windmolens

met geluid en schaduw overlast.
Niemand toch!!
Meldt u dus nu aan voor de
nieuwsbrief.
Aanmelden kan door een e-mail
te sturen naar platformstormborgerodoorn@gmail.com
Laat uw stem niet verloren gaan
en strijd mee om onze woon- en
leefomgeving te beschermen.
Mocht u behoefte
hebben om actief deel te nemen
aan het verzet tegen dit plan, laat
het ons weten. Er is veel te doen,
wij zoeken vrijwilligers voor
hand en spandiensten, donateurs/
sponsoren. De eerstvolgende bijeenkomst is maandag 27 Juni
2011 in Dorpshuis de Viersprong
te Buinerveen. Zaal open 19.30
uur , aanvang 20.00 uur
U bent van harte welkom.

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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Nieuws over het dorpsomgevingsplan
vingsPlan is te zien, zijn 3 nieuwe voorstellen gepresenteerd
aan de werkgroep. Komende
vanuit Buinen is in alle 3 versies het fietspad te zien, dat aan
dezelfde kant blijft doorlopen.
De weg Buinerstraat zal verlegd worden naar de oorspronkelijke loop van het kanaal. Het
water zal doorlopen tot aan de
Zuiderstraat. Met deze nieuwe
plannen gaan we richting gemeente.
Nieuwbouwplan
Nijhuis BV heeft samen met de
gemeente het bestemmingsplan
conform de situatieschets uitgewerkt. De gemeente neemt dit
plan met de provincie door of
het op deze manier mogelijk is
(met name het totale plan van
37 woningen) te realiseren. Nadat het bestemmingsplan ter
visie komt te liggen, is er nog
sprake van de standaard proceduretijd. Binnen het huidige
plan is het mogelijk met een
paar kavels in verkoop te gaan,
waarbij niet perse met Nijhuis
hoeft te worden gebouwd.
Onderstaand bericht stond in
WeekInWeekUit van 31 mei:
Het college van burgemeester
en wethouders maakt ingevolge
artikel 1.3.1 “Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan in

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

Bos ’t Meras
De hoofdpaden zijn door de gemeente hersteld. Over een nieuwe ingang bij OBS 75 zijn we
nog met de gemeente in gesprek.
De paddenpoel wordt niet gegraven.
Wijkschouw
Wijkschouw heeft op donderdagmiddag 12 mei voor het gebied Nieuw-Buinen(west) tot aan
de Mondenweg plaatsgevonden.
Aan de Wijkschouw nemen Lefier, politie, gemeente en huurdersvereniging deel om samen
met de bewoners de wijk/straat
netjes en rustig te houden.
Zie ook een ander stuk hierover
in de dorpskrant.
Ommetje
Er is een Ommetje om te wandelen samengesteld door Wim
Windt en Wim Bruil. De afstanden zijn 4, 7 en 9 km. Samen met
Plaatselijk Belang Buinen, die
ook een Ommetje hebben samengesteld, is er subsidie aangevraagd om een folder te drukken.
Op deze folder wordt de routebeschrijving geplaatst met wat informatie over punten waar langs
wordt gewandeld. De route
wordt op GPS-punten gezet. De
subsidie is verstrekt door Commissie Hunzegebied Voorste
Diep, Projectenfonds RABObank, Lefier en waarschijnlijk
ook de gemeente. Astron/Lofar
zal van iedere folder 150 stuks
afnemen. De andere komen ter
beschikking van B&B’s, campings, restaurants, infopunt, enz.
Kruispunt Buinerstraat,
Noorderstraat, Hoofdstraat,
Zuiderstraat
Nieuwe ontwikkelingen uit de
subwerkgroep die zich met het
kruispunt heeft bezig gehouden.
Voortbordurend op voorstel D,
die in ons boekje DorpsOmge-

voorbereiding is: het herverkavelen en herinrichten van het uitbreidingsplan voor Buinerveen
(woonlocatie Hoofdkade). Op het
voornemen om genoemde bestemmingsplan op te stellen,
worden geen stukken ter inzage
gelegd, wordt geen gelegenheid
geboden zienswijzen naar voren
te brengen en worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen. Het genoemde bestemmingsplan wordt in een later stadium als ontwerp ter inzage gelegd.”
De werkgroep voor ons DOP bestaat uit: Els de Roo, Jan Haikens, Jan van Noortwijk, Dennis
Middeljans, Wim Bruil, Margriet
Nascimento en Ina Habing

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
In ons vorige artikel heeft u al
kunnen lezen dat het bestuur van
de Stichting Dorpshuis, in samenwerking met Plaatselijk Belang, de gemeente probeert te
overtuigen van het bestaan van
een veel grotere gebruikersgroep
van het Dorpshuis dan de gemeente zichzelf voor houdt.
Tot op heden heeft de gemeente
nog geen officieel gewijzigd
standpunt ingenomen met betrekking tot de gebruikersgroep (die
zoals inmiddels alom bekend
heel Buinerveen en NieuwBuinen tot de Mondenweg omvat), we blijven hier uiteraard
alert op.
Het Dorpshuis zelf wordt inmiddels bij stukjes en beetjes steeds
verder opgeknapt.
Timmer- en schilderwerk is een
bijna permanent doorgaande actie en daarnaast is de afgelopen

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

weken isolatie aangebracht onder de vloeren en wordt binnenkort het Dorpshuis aan de buitenkant geschilderd.
Dat allemaal om iedereen in
een zo mooi en gastvrij mogelijk gebouw te kunnen ontvangen.
Het Dorpshuis biedt al bijna
‘voor elk wat wils’ maar er kan
altijd nog meer bij.
Zo zoekt de activiteitencommissie van het Dorpshuis continu naar nieuwe activiteiten en
worden bestaande activiteiten
zoveel mogelijk steeds weer op
de kalender gezet. Gelukkig
kan de activiteitencommissie
daarbij in sommige gevallen
een beroep doen op hulp van
anderen, de commissie zelf is
nl. in aantal inmiddels zo klein
dat uitbreiding dringend gewenst is.

Hierbij dan ook een oproep aan
iedereen die op welke manier
dan ook (als lid van de activiteitencommissie van het Dorpshuis,
als oproepvrijwilliger, als trekker
van incidentele activiteiten of
hoe dan ook) de activiteitencommissie van het Dorpshuis wil ondersteunen: meldt u aan bij iemand van deze commissie, bij
het Dorpshuis of bij 1 van de bestuursleden van de Stichting
Dorpshuis.
Elke vorm van hulp is welkom !!
Namens het bestuur van de
Stichting Dorpshuis Buinerveen,
Wim Bruil

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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Zoals het vroeger was….

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

Deze houseboat was gebouwd op een 80 cm hoog betonnen casco en had een kamer, keuken, hal en 3
slaapkamers. Vanuit de kamer had je een prachtig uitzicht op de brug en zelfs op de watertoren van Stadskanaal. In de beginjaren van hun verblijf in Buinerveen hadden de Veenstra's zo nu en dan buren, in de
vorm van schippers die hun schepen kwamen laden met aardappelen, die een aantal dagen van te voren op
kipkarren waren aangevoerd door de boeren uit de omgeving.

Van 1965 tot 1968 lag vlakbij de brug aan de losplaats aan het Jachtpad., tegenover Roel Hebels, de Groothuizen, Wubbe Plat, meester Uneken en Lutjes en de houseboat van de onderwijzer Anne Veenstra, zijn
vrouw Sytske en zoontje Jan Arjen. Veenstra was van 1 augustus 1965 ot 1 oktober 1969 onderwijzer aan
school 75. Zijn collega's waren Rieks Kuik (hoofd der school), Corrrie Tolman, Annie Blom en de kleuterleidsters Hillie Haandrikman-Hadderingh en Hennie Pomp-Hulshof.

Dorpskrant Buinerveen

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

brammes@hetnet.nl
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Nieuws CBS 5959
Open dag een succes

Kleurrijk kleuterplein

Op donderdag 14 april was onze
jaarlijkse open dag. Het thema
was dit jaar “Creatief”.
In elke groep konden ouders en
belangstellenden kennismaken
met één van de creatieve vakken.
In de kleutergroep konden de
kinderen een eierkoek versieren.
In het speellokaal werden spelletjes met de parachute gedaan, In
groep 3/4/5 waren de kinderen
aan het tekenen en knutselen en
de kinderen van de bovenbouw
lieten allerlei aspecten zien van
de vakken drama en muziek.
Er zijn veel eigen en nieuwe ouders een kijkje komen nemen in
de groepen. De reacties van de
bezoekers waren positief. We
kijken dan ook terug op een geslaagde morgen.

Het kleuterplein heeft een grote
opknapbeurt gehad en ziet er nu
supervrolijk uit. Op het plein
zijn voetsporen te vinden van
dieren. Als je deze sporen volgt
komt je bij het desbetreffende
dier terecht. Ook zijn er bloemen en vlinders van hout op de
muur van het schuurtje aangebracht.
We hebben hierbij veel hulp

Grote rekendag
Woensdag 13 april stond de
hele morgen in het teken van
rekenen. We deden mee aan
“De grote rekendag”.
"Weet je het zeker?" was het
thema van de grote rekendag.
Na een gezamenlijke opening
in het speellokaal, waarbij het
rekenrad werd rondgedraaid,
gingen de kinderen naar hun
eigen klas om allerlei spelletjes
te doen over kansberekening.
Het was een leerzame en gezellige morgen.
Woensdagmorgen vroeg, voor
aanvang van de grote rekendag,
was er een verslaggever van
RTV Drenthe op school om juf
Albertine, juf Pauline, Luka en
Wendy te interviewen. Behalve
de tafel van zes kwam het rekenonderwijs en de aanwezigheid van een rekencoördinator
op School 59 aan de orde. Het
hele geluidsfragment is te beluisteren op onze site.

gehad van een aantal creatieve
ouders!

Korfbaltoernooi Stadskanaal
Op een zonovergoten korfbalveld
hebben woensdagmiddag 25 mei
onze vier korfbalteams hun uiterste best gedaan om de bal zo
vaak mogelijk in de korf te krijgen. Alle teams hebben in ieder
geval één wedstrijd gewonnen en
dat is iets om trots op te zijn. Fijn
ook dat er zoveel toeschouwers
aanwezig waren om de kinderen
aan te moedigen. En…..alle hulde en dank voor de coaches!

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

Dorpskrant Buinerveen
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Wordt gastheer/gastvrouw bij Tourist Info
op de nieuwe locatie in Borger!
Tourist Info (TIP) is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als gastheer/
gastvrouw kunnen optreden op de nieuwe locatie van het toeristische informatiepunt van Borger. Het TIP ontvangt 6
dagen per week bezoekers uit het hele
land die informatie willen inwinnen
over de toeristische mogelijkheden in
en rondom de gemeente BorgerOdoorn.
De vrijwilligers krijgen een korte, interne introductie opdat zij goed staat zijn
toeristen te informeren over alle voorzieningen en mogelijkheden in de buurt.
Daarnaast verzorgt het TIP ook de verkoop van toeristische producten (zoals
fiets- en wandelkaarten), streekproducten en toeristische arrangementen.

tief te zijn en over een gastvrije houding te beschikken. De vrijwilligers
worden gedurende een aantal dagdelen per week ingezet. Medewerkers
moeten minimaal 2 dagdelen per
week en 1 keer per 7 weken op zaterdag beschikbaar zijn. Op het moment
bestaat het vrijwilligersteam uit 7
medewerkers, die uw hulp zeer op
prijs stellen. In principe is het TIP
gedurende het hele jaar 6 dagen in de
week geopend (ma: 14:00-16:30, diza 10:00-14:00). In de zomerperiode
worden deze openingstijden verlengd.

De TIP is vanaf 22 april 2011 zelfstandig gevestigd in Galerie de Omgeving
aan de Torenlaan 13 in het centrum van
Borger.
Solliciteren: Vrijwilligers die zich graag
als gastvrouw / gastheer in deze TIP
willen inzetten, worden uitgenodigd
hun sollicitatiebrief in te zenden naar
info@bestemmingborgerodoorn.nl,
t.a.v. de heer W. Brandt, Gebiedscoördinator Recreatie en Toerisme.

Geïnteresseerde vrijwilligers dienen ten
minste over een opleiding op MBO+/
HBO niveau te beschikken, representa-

SIVO zoekt gastgezinnen
De organisatie van het internationale folkloristische dansfestival
SIVO in Odoorn zoekt voor de
komende editie van het dansfestival nieuwe gastgezinnen. Voor
dit grootse evenement, dat van
woensdag 3 tot en met zondag 7
augustus op het programma staat,
hebben zich nu al bijna twintig
buitenlandse groepen aangemeld.
Van China en Siberië tot ZuidAfrika en Colombia.
Voor alle dansers en danseressen
van de buitenlandse groepen
wordt ook dit jaar weer gezocht
naar gezinnen die gedurende deze dagen buitenlandse deelnemers als gast willen onderbrengen.
De Stichting Internationale
Volksculturen Odoorn (SIVO) is
blij dat er gezinnen zijn die al
vele jaren achtereen dansers in
huis nemen. Van sommige gastgezinnen is bekend, dat zij na

jaren nog steeds contact hebben
met hun vroegere gasten. Ze
mailen regelmatig met elkaar of
zoeken elkaar zelfs op in hun
geboorteland.
Veel gastgezinnen brengen ieder jaar opnieuw weer mensen
onder, maar toch worden er,
door verloop in het aantal huishoudens dat zich als gastgezin
opwerpt, ook ieder jaar nieuwe
gezinnen gezocht.
Per gezin worden twee
personen als gast in huis genomen. Een gastgezin kan volop
genieten van de gasten, ook tijdens de optredens. Ieder gastgezin krijgt als tegenprestatie
namelijk van de SIVOorganisatie passé-partouts die
gratis toegang geven tot het
vijfdaagse festival. Daarnaast
worden de gastvrije gezinnen
tijdens het evenement dagelijks
van informatie voorzien door
de hosten, die de dansgroepen

de gehele periode begeleiden.
Gezinnen die het leuk vinden om een jaar als gastgezin te
fungeren, kunnen contact opnemen met de plaatselijke contactpersoon van de “Commissie
Huisvesting” van SIVO:
Els de Roo (SIVO-huisvesting
Nieuw-Buinen, Buinerveen, Buinen) 0599-212604
Zie ook de SIVO-website:
www.sivofestival.nl
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Vissen, en ijs
Wat hebben vissen en ijs met elkaar te maken? Vissen zijn dieren en ijs kun je eten. Niet zo
veel dus zou je zeggen. Vissen is
ook een werkwoord en je kunt
dus gaan vissen en op ijs kun je
schaatsen als het gevroren heeft.
Nu is er in Buinerveen een ijsbaan die niet alleen in de winter
te gebruiken is om te schaatsen,
‘kaigie te bakken’ of te priksleeën, ook buiten het winterseizoen
kun je terecht op de ijsbaan. Beter gezegd, aan deze ijsbaan. Om
dus te vissen. Vissen en ijs hebben dus in Buinerveen wel degelijk iets met elkaar te maken.
De ijsvereniging verkoopt niet
alleen abonnementen voor het
schaatsseizoen, ook visaktes voor
het visseizoen. En met deze akte
kun je met maximaal 2 hengels
komen vissen in de ijsbaan (voor
meer informatie zie elders in deze Dorpskrant). Ook organiseren
ze elk jaar verschillende viswedstrijden. En deze viswedstrijden

waren er de oorzaak van dat het
bestuur van de ijsbaan de leden
en donateurs de mogelijkheid
wilde bieden een viscursus te
volgen. Om meer vis te kunnen
vangen zodat er tijdens een
wedstrijd ook eens andere winnaars naar voren komen. Bert
van der Veen van Hengelsport
Hollandia gaf deze cursus op
uitnodiging van het bestuur van
de ijsvereniging gedurende 3
woensdagavonden aan de ijsbaan samen met de bezielde
hulp van Marius Kwaak. De
opkomst was divers: jeugd, dames en een enkele heer. Ondergetekende heeft vroeger wel
eens gevist en leek het erg leuk
deze hobby nu eens gefundeerd
aan te pakken en had zich dus
opgegeven. En inderdaad, nog
nooit zo veel vis gevangen als
na het volbrengen van deze cursus, en dat met hetzelfde antieke hengeltje van 30 jaar geleden.

De eerste woensdagavond leerden we zelf een haakje aan een
snoer vast te maken met een speciale techniek. Een heel gepruts
nog en gelukkig mochten we het
met een relatief groot haakje leren. Onder genot van een kop
koffie of thee, zittend op het terras aan het water leerden we de
basisbeginselen. (het buiten zitten in dit prachtige gebied was al
een feest op zich.) Maar eerst
eens een haak aan je snoer zien
te bevestigen, dat was een enorme uitdaging. Maar het verliep al
spoedig goed. De deelnemers
stonden te trappelen voor het
echte werk en de volgende
woensdag werd dan ook een
compleet snoer gemaakt. We
mochten een dobber uitzoeken en
met wat extra theorie leerden we
de hoeveelheid lood aan het
snoer te bepalen. De ijsvereniging bood de materialen aan. En
wist u dat u vissen kunt lokken
met lekker voer? Bert van der
Veen leerde ons om op de juiste
manier voer met water aan te ma-

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

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
wim.bruil@centric.eu
hilann12@hetnet.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
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ken, aas aan de haak te bevestigen en dus voor het vissen aan
op de juiste wijze een voerbal in
het water te gooien. Iedereen wilde zelf ook gauw beginnen toen
het snoer klaar was en er werd
dan op het eind nog een hengeltje
uitgegooid en warempel ook direct wat gevangen. Klein maar
fijn, visjes van ca 10-12 cm. In
elk geval had een deel van de
cursisten beet, ondanks dat we al
anderhalf uur langs de waterkant
hadden lopen te stampen en praten.
De derde woensdag kregen we
allemaal een zak droog voer mee
om later zelf mee te kunnen vissen. En gingen we allemaal een
plaatsje uitzoeken om het geleerde in praktijk te brengen. Ook
dat bracht weer resultaat. Voorn
maar vooral grondeling
(grondels) werd gevangen, een
visje dat leeft op de bodem en
eigenlijk de stofzuiger van de
ijsbaan is. Een soort algenvretertje wiens familie je vaak in aquaria ziet om de ruiten schoon te
houden. Een aardig visje om
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voor de kwantiteit te gaan,
maar een schoonheid is het niet.
Aangezien een van de deelneemsters een beroepsvisser in
de familie heeft stelde ze voor
om er nog 1 woensdag aan vast
te plakken en dan zou ze slibtongetjes voor ons gaan bakken
die ondermaats waren en altijd
binnen de familie van de visser
verdeeld werden. Anneke heeft
haar best gedaan en we hebben
ons die vierde woensdag te
goed gedaan aan heerlijke gebakken tong. Daarna zijn we
nog even wezen vissen om het
eten te laten zakken.
De cursus heeft ons opgeleverd
dat we nu in staat zijn om in no
-time de wereld aan vis te vangen, ze verantwoord van de
haak te halen en te verwennen
met een heerlijk voertje. Tevens hebben we ontdekt hoe
schitterend mooi het gebied is
waarin de ijsbaan ligt. We hebben 4 woensdagavonden kunnen genieten van het mooie
weer, met een leuke uitdaging
in een schitterende omgeving.

Iedereen die houdt van vissen,
nog wel meer wil vangen en er
toch voor gekozen heeft om geen
gebruik te maken van deze unieke gratis aanbieding van de ijsvereniging om zich verder te bekwamen in het vissen heeft zich
een paar leerzame en gezellige
avonden ontzegt. Mogelijk dat de
ijsvereniging bij voldoende interesse de cursus nog eens gaat
herhalen. Houdt u daarvoor de
dorpskrant in de gaten.
Marjan Poelman
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Speelotheek Kiekeboe is sinds afgelopen najaar gevestigd in
het nieuwe MFA De Noorderbreedte. Wij vonden allen dat bij
zo’n mooie nieuwe locatie ook een fris nieuw logo hoort. Onze
plaatsgenoot Fleur Bominaar van FYN Werk heeft voor ons het
logo bedacht en uitgewerkt. Hierbij kunnen wij u nu trots ons
nieuwe logo presenteren!

Dorpskrant Buinerveen

Net als het frisse logo is de
speelotheek zelf ook nog helemaal
van deze tijd! Tegenwoordig is degelijk speelgoed erg prijzig.
Bij Speelotheek Kiekeboe kan vanaf
€12,50 het hele jaar elke drie weken
ander speelgoed geleend worden.
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

Kom eens kijken met welk speelgoed jij in de vakantie zou kunnen gaan spelen!
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Tapdance ontstond na de eerste
industriële revolutie, toen werknemers klompen gingen dragen
vanwege vocht wat uit de grond
oprees. In hun vrije perioden verzamelden zij zich in de straten
om hun kunstjes te laten zien:
“Wie maakte het grootste aantal
en de meeste verscheidenheid
aan geluiden met hun voeten, de
meest originele zou dan de winnaar zijn.” Van daaruit veranderden de schoenen, tot hun huidige
vorm. De Tap Dance verschilt in
de Amerikaanse- en Ierse tapdansen. De Ierse tapdance richt zich
op de voeten, waarbij het lichaam stil blijft, terwijl de Amerikaanse stijl, afkomstig van de
slaven, Afrikaanse dans met bewegingen van het hele lichaam
combineert met het voetenwerk.
Ik begon met tapdansen toen ik 5
jaar oud was. Ik was eigenlijk op
zoek naar balletlessen maar
kwam terecht bij deze voor mij
onbekende kunst. Ik ben meteen
verliefd geworden op tapdance.
Het is een volledig afwijkende
stijl van dansballet: ‘Het is rusteloos en vol zit vol ritme. Dansen
is veel meer dan het leren van
nieuwe stappen en het hebben
van een hobby, al dansend ben je
steeds bezig met je lichaam, leer
je het kennen en de grenzen ervan. Je krijgt een gevoel van ritme, je vindt het steeds leuker en
je wilt niet meer stoppen.’
Ik geef sinds een jaar ook les,
wat ik met plezier doe.
Toen ik naar Nederland kwam
vond ik het niet leuk dat ik een
jaar geen tapdance les kon volgen. Ik wilde dit heel graag.
Toen de mogelijkheid om les te
geven zich voordeed greep ik dit

Pagina 23

dan ook met beide handen
aan.
Behalve dat ik ga dansen, ontmoet ik geweldige kinderen, en
doe ik 45 minuten wat ik het
liefste doe: Tapdansen, en kan
mijn kennis overdragen. De lessen worden elke vrijdagmiddag
gegeven, de kinderen zijn tussen de 6 en 10 jaar. Ik denk dat
de kinderen plezier hebben, en
genieten van de pasjes die ze
leren. Ik hoop dat deze lessen
een begin zijn en dat ze allemaal doorgaan met dansen. De
1e 10 lessen zijn bijna voorbij,
en ik vind het een geweldige
ervaring.
Luiza Morato Dias Abreu

Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Voor autoen
motorrijopleidingen

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl
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Het Voorwerp
Ook bij onze lezers is er iets te
bespeuren van komkommertijd.
Reageren op de foto’s bij “Het
Voorwerp” in de Dorpskrant van
april 2011 komt maar net iets
boven de 0,0 uit.
De oproep om eventuele andere
– niet vermelde – toepassingen
van de zoutverspreider door te
geven, heeft niets opgeleverd.
Jammer.
Hiermee is ‘het hoofdstuk’ zoutverspreider afgesloten.
Het nieuw gepresenteerde voorwerp, ingebracht door de familie
Hilbolling uit Nieuw-Buinen,
heeft misschien veel lezers aan
het piekeren gezet. Maar helaas
heeft het slechts 2 reacties opgeleverd. Een inwoner uit Buinerveen meende er een groot formaat blikopener in te zien, onder
meer te gebruiken bij het openen
van een metalen vat (azijnvat,
teervat, wijnvat, enzovoorts).
Leuk bedacht allemaal, maar helaas niet juist. Een familielid uit
het verre “Elders” en op bezoek
in Buinerveen deed ook ’n gooi
naar de correcte naam of de juiste toepassing. Hij dacht dat het
een soort ronddraaiend strijkijzer
was waarmee twee stukken karton / papier / houtstrook, en daartussen lijm, met enige druk voor
eeuwig tot elkaar veroordeeld
zouden worden. Noem het maar
een ronddraaiende mobiele lijmtang. Eveneens leuk bedacht,
maar ook niet correct. Het zit
echter wel dicht tegen de enige
echte waarheid aan. Het is een
apparaat om het voethuis van een
schoen te verbinden / te lijmen
met de zool en dan ontstaat de
bekende ribbelstructuur rondom
het voethuis. Ook wel voeteling
of leest genoemd. Kort en goed,

uit de metaalbewerking). Zie de
foto van het apparaat zoals het in
de werkwinkel van Engel staat.
de getoonde machine is dus een
draaibare pers die bij de
schoenmaker in gebruik is, en
die – in dit geval – een geribbelde structuur aan de buitenkant van de schoen veroorzaakt. Volgens schoenmaker
E n ge l u i t S t a d s k a n a a l ,
(Beneluxlaan) wordt het apparaat randaandrukker genoemd.
De chique naam daarvoor is
roulettemachine (overgenomen

Het nieuwe voorwerp. Zie de foto. Het werktuigje is ons even
uitgeleend door dhr. Windt uit
Buinerveen, zeker bekend als de
man die tezamen met zijn vrouw
camping De Paardetange leidt.
En zoals altijd: Wie het weet
mag het zeggen. Geef het antwoord door aan de hoofdredacteur van deze Dorpskrant,
of aan
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Dameselftal V.V. Buinerveen
Sinds maart 2011 heeft v.v. Buinerveen een dameselftal. Ik wilde graag een dameselftal beginnen en heb via diverse kanalen
geïnformeerd of hier voldoende
belangstelling voor was. Er bleek
heel veel belangstelling voor te
zijn. Ik ben toen bij het bestuur
gaan informeren wat de mogelijkheden waren. Gelukkig waren
zij ook blij met mijn initiatief en
zijn we gaan brainstormen over
de aanpak. Wanneer gaan we
trainen? Wie gaat ons trainen?
Welk tijdstip? In overleg zijn we
eruit gekomen en konden we
gaan beginnen met trainen.

We zijn heel erg blij met de
goede opkomst van de dames.
Inmiddels trainen we al twee
keer per week. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft, en natuurlijk dat er nog meer dames
komen trainen.
Gerda Hagting is onze trainster.
We zijn erg blij dat ze dit voor
ons wil doen, naast haar eigen
trainingen en wedstrijden. De
trainingen vinden plaats op de
dinsdagavond en donderdagavond van 20.00 tot 21.30. In
september 2011 gaan we beginnen met competitiespelen.

Achttien dames lijkt veel, maar
we willen er graag nog een paar
bij, zodat we elke week voldoende dames hebben in het veld.
Lijkt het je leuk om te voetballen, maar twijfel je nog? Kom
kijken tijdens één van onze trainingen! Je kunt je opgeven bij
Sanne Stukje: sannestukje_88@hotmail.com. Aanmelden
kan vanaf vijftien jaar, ook als je
in 2011 nog vijftien wordt.
Sanne Stukje
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65 Jaar Voetballen in Buinerveen
Van 01-04-1946 tot 01-04-2011.....
65 Jaar lief en leed gedeeld op of rondom het voetbalveld.
65 Jaar tactieken doorgenomen, aan de techniek geschaafd, conditie op peil gehouden.
65 Jaar activiteiten georganiseerd om de o zo noodlijdende kas te spekken.
65 Jaar zorg gedragen voor een keurige uitstraling van de club.
65 Jaar gestreefd naar het hoogst haalbare.
65 Jaar trainers zien komen en gaan.
65 Jaar genoten van de 1e, 2e en zeker de 3e helft.
65 Jaar (voetbal) vrienden opgedaan.
65 Jaar bestuursvergaderingen georganiseerd.
65 Jaar.................................................................
Op zaterdag 2 april 2011 vierde
de vv Buinerveen bovenstaande
verjaardag. En wat was het een
mooie dag, wat werden er veel
herinneringen opgehaald en oude
vriendschappen hernieuwd.
Alhoewel het organiserend comité zich realiseerde dat dit geen
officieel jubileumjaar was wilden
we niet wachten op ons diamanten jubileum. Waarom tot morgen uitstellen wat je vandaag

kunt doen? Daarbij komen we
meteen tot het motto van de
dag: ‘Pluk hem voordat hij
voorbij is'.
's Middags werd er heel veel
geplukt want 's middags waren
de helden van weleer uitgenodigd: 'de zestigers' waarbij eerlijkheidshalve gezegd moet
worden dat sommige zestigers
wat ouder waren en sommige

wat jonger....
Een Grote Groep Grijze Helden
trok aan ons voorbij waarbij legendarische namen als 'Tuutei
Willem' en 'Jans Hoelegie' nog
weer tot leven kwamen en het
eerste succes op 23 april 1967
werd behaald door het altijd lastige LEO met 3-0 aan de zegekar
te binden! Twee bussen en een
veertigtal volle auto's begeleidden de blues naar Loon.....Stelt u

Dorpskrant Buinerveen
zich dat even voor ...wát een invasie van Buinerveen in Loon!
Getalenteerde linksback van dit
formidabel elftal, Albert 'Appie'
Poelman, herinnert zich dit fenomeen nóg steeds, en nog steeds
herinnert hij zich dit met kippenvel: 'De auto's stonden rijen dik
op ons te wachten, tot aan waar
nu het viaduct in Buinen ligt...'
Zó dient men met helden om te
gaan!
De voetbalverhalen waren niet
van de lucht en even waande
men zich weer op de groene mat,
even niet meer gehinderd door
stijve spieren en stramme leden,
even niet meer de strijd met de
last van de jaren, even weer die
geur van dat gras, die geur is onvoorstelbaar heerlijk want het is
de geur van verwachting, van
belofte....
Het verleden van de club kan niet
zonder het noemen van 'de Blauwe Tour', grote namen als Anne
Veenstra, Bronne Oost, Albert
Pomp, Herman Vellinger, Steffen van der Vlag en Jan Buining
vlogen over de tafels. Hilarisch
werd het weer toen Roel Hulshof
zich herinnerde dat er op een
keer nogal wat spraakverwarring
was (ik geloof in Oldeberkoop)
en men daar dacht dat deze hele
groep van 'de Blauwe Knoop'
was......Hoe bitter was de werkelijkheid.....
Terugkijkend op deze middag
kan niet anders worden geconcludeerd dan dat deze middag ten
volle werd geplukt door de oudBuinerveners!
's Avonds was de 'jeugd' aan de
beurt, de kantine werd omgetoverd tot danszaal en achter het
mengpaneel nam DJ Bas Vogelzang plaats. Ondanks dat het aantal aanwezigen beduidend minder was dan de middagploeg was
het feest er niet minder om! Een
belangrijke bijdrage hieraan
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werd geleverd door de kersverse dames van Buinerveen die
ook op de dansvloer aan hun
conditie bleven werken
(uiteraard tot groot genoegen
van trainster Gerda Hagting die
de vloer ook niet schuwde):
Anna, Sanne, Renate, Eefke,
Rieke, Jante, Hilde, Inge en
Gerda (de dansvloerwissels waren Marlieke en Marleen) bedankt!!!!
Tot in de laatste uurtjes werd er
gefeest.....
Het was een mooie dag.
Een dag die we weer met trots
kunnen bijschrijven in de annalen van de vv Buinerveen. Een
dag die nu weer omgesmeed is
tot een verslag zodat deze weer
geplaatst wordt in een volgende
editie van de voetbalkrant zodat
deze voetbalkrant weer zorgvuldig wordt opgeborgen in het
uiterst nauwkeurig archief van
Tinus zodat we over 10 jaar
weer kunnen nalezen hoe we op
2 april 2011 onze 65e verjaardag vierden zodat.......
Lammert Grooten

Ps.: Het allergrootste compliment heb ik tot op het laatst bewaard want wie wat bewaard die
heeft wat.....Niet iedereen heeft
de fantastische toespraak van
voorzitter Jans gehoord die hij 's
middags, voor een volle zaal
voetbalhelden van weleer, heeft
gehouden (de toespraak is op te
vragen bij dhr. Hatzmann). Hij
sprak daar onder andere de ware
woorden dat onze kantine 'een
soort thuiskomen is op de zondagmorgen'. Dat thuiskomstgevoel komt door de open armen
van de club en specifiek die van
het kantinepersoneel. Voor het
kantinepersoneel van afgelopen
zaterdag neem ik mijn pet diep af
en buig mijn hoofd in dankbaarheid. Over de beste teams gesproken....het beste team was
vandaag eens áchter de bar te
vinden, altijd een glimlach, vlotte
service en paraat tot in de laatste
uurtjes!!
Anna, Harm, Karin, (jonge)
Bé, Mans en Tineke, jullie zagen er niet alleen fantastisch uit
in de prachtige tenues maar
dankzij jullie beleefden wij een
prachtige dag!!!!!
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Sportnieuws
GYMNASTIEKVERENIGING NOAD
organiseert gymnastiek, dancinglessen, aerobics en volleybaltrainingen.
Voor een nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.
Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noord- Woensdag
15.00 – 15.45 uur
peuters en groep 1
15.45 – 16.45 uur
groep 2 t/m 5
16.45 – 17.45 uur
groep 6 t/m 8
Dancing onder leiding van Natashja Berendsen - Dinsdag
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 / DANCE volwassenen
Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra - Woensdag
20.30 – 21.30 uur
Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen
Contributie:
Dancing
Gymnastiek
Aerobics
Volleybal

8.50 euro per maand
10.00 euro per maand
12.00 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
t.ten.have@live.nl
Marianne Graafland
tel.: 0599-638759
wansinkgraafland@planet.nl
Marja v/d. Scheer
penningmeester
tel.: 0599-212470
mvanderscheer@online.nl
Trix van Kooten
tel.: 0599-212743
trixvankooten@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------GEGEVENS NIEUW LID: GYMNASTIEK/ DANCING/ AEROBICS / VOLLEYBAL.
*doorhalen wat van toepassing is

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Groep basisschool
Email
Ingangsdatum

:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
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NOAD ALTIJD ACTIEF
Hierbij even een korte terugblik
op de afgelopen maanden, waarin we ons in april hebben bezig
gehouden met de oud ijzer actie.
Deze heeft ons ruim 350 euro
opgeleverd! Dank aan de
“leveranciers van de ijzerwaren”
en de hulp die we kregen van de
volleybalheren bij het ophalen
hiervan.
De tweede actie, was door ons
voor het eerst georganiseerd en
betrof de bloemenactie.
Het was heerlijk weer, zonder de
wind die er stond zou het zelfs
erg heet genoemd kunnen worden. Mede daardoor werd onze
kraam, die stond opgesteld op het
brinkje tegenover het dorpshuis,
heel goed bezocht. Daarnaast
gingen we met 7 auto’s en aanhangers op pad.
Een hele mooie en ruime bezetting! Ook dit weer mede dankzij
de inzet van onze herenvolleyballers!
Daarbij zijn we ook nog geholpen door andere leden/
vrijwilligers en de jeugd niet te
vergeten! Hierdoor konden we
vlot te werk gaan. Zelfs voordat
het tijd werd te gaan eten bij
Grietje (die de altijd weer lekkere patat met toebehoren heeft
verzorgd), hadden we nog tijd
om ook de andere kant van de
Mondenweg te bezoeken en enkele straten langs te gaan. Jammer genoeg waren er veel mensen die zaterdagochtend niet
thuis, dit zal te maken hebben
gehad met het mooie weer en de
vakantie week.
Desalniettemin was deze actie
voor ons een groot succes en
kunnen we € 758,- bijschrijven
op de rekening van NOAD.
Bij deze willen wij dan ook nogmaals alle mensen die ons heb-

ben geholpen, heel erg bedanken voor hun steun en inzet en
hopen we dat deze actie voor
NOAD ook volgend jaar weer
vervolgd kan worden.
Verder hebben we samen met
de andere sportverenigingen,
onze bijdrage geleverd aan de
fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag. Met een deelname
van 57 personen was dit een
goede opkomst te noemen. Ook
de route viel in goede aarde en
was het bovendien ook nog lekker fietsweer.
Behalve bovenstaande activiteiten zijn we natuurlijk ook nog

gewoon bezig met de gymnastiek
-en danslessen. Tegenwoordig
aangevuld met Tapdance lessen
van Luiza Morato Dias Abreu.
Iedere vrijdagmiddag om 16:00
uur in het dorpshuis, kun je daar
de beginselen van het tapdansen
leren. Het lijkt heel simpel maar
je ziet pas hoe kunstig het is
wanneer alle pasjes op volle
snelheid worden gemaakt en dat
is natuurlijk het doel. Dus ben je
nieuwsgierig geworden? Kom
dan gerust eens langs.
De herenvolleyballers zijn alvast
begonnen aan hun welverdiende
vakantie en gaan ook volgend
jaar weer door in de competitie.
Typisch NOAD!

Op Zaterdag 16 juli a.s.
organiseert gymnastiekvereniging NOAD
weer het jaarlijkse

Stratenvolleybaltoernooi
op de sportvelden van VV Buinerveen.
Aanvang 16.00 uur.
Deelname staat open voor teams samengesteld uit
bewoners van dezelfde straat en/of familie of vrienden.
Voorwaarde is wel dat elk team minimaal 2 dames en
minimaal 2 heren in het veld heeft staan.
De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per team,
te voldoen voor aanvang van het toernooi.
Heeft u zin om mee te doen, dan kunt u zich opgeven
(zowel individueel als per team) bij
Marja van der Scheer
Telefoon 0599-212470.
Doe dit wel uiterlijk voor 9 juli as!!!
Doet u zelf niet mee kom dan om anderen aan te
moedigen. Wij hopen dat weer veel teams zullen deelnemen en er veel publiek zal zijn, zodat we er een gezellige dag van kunnen maken!
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NOAD nieuws
Regionale volleybalcompetitie 2010 / 2011
Uitslagen:

Ik ben Jaap Zijlstra en woon in
Valthermond. 4 jaar geleden
zocht NOAD een trainer voor het
recreatieve volleybalteam. Ik heb
mij toen aangemeld en sindsdien
train ik de heren. Op het moment
dat ik begon met trainen zag ik
dat er hier en daar wel wat verbeterd kon worden. Dat heb ik ook
geprobeerd en ik moet zeggen
dat het me ook al enigszins gelukt is. Natuurlijk gaat dit niet
zonder medewerking van de
teamleden. Het zijn er maar 6 en
dat is eigenlijk zowel voor het
team als voor mij eigenlijk net
iets te weinig, als er twee of drie
bij zouden komen zou dat voor
iedereen veel prettiger zijn. De 6
mensen die er nu zijn zijn stuk
voor stuk fanatiek en trainen en
spelen wedstrijden met plezier.
Ik ben dan ook de coach tijdens
de wedstrijden en als er een te
kort is speel ik ook mee, en ook
dat doet mij plezier.
Ook heb ik geprobeerd wat een
andere speelstijl er in te brengen
en ook dat is niet alleen mijn verdienste maar ook van het team,
er is nu dan ook wat meer duidelijkheid in het team gekomen wat
er van elkaar verwacht mag worden.

Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

28-2-2011

NOAD - NIVOC

3–0

25 – 24 25 – 14 19 – 14

14-3-2011

VCA (H) - NOAD

3–0

25 – 17 25 – 14 19 – 18

21-3-2011

NOAD - Tonegido
(H)

1–2

21 – 25 13 – 25 25 – 15

4-4-2011

Tyfoon 2 - NOAD

3–0

25 – 21 25 – 20 19 – 10

Eindstand
Team

Gespeeld

Voor

Tegen

Tonegido (H)

14

28

14

Salto 1

14

28

14

DEKO (H)

14

27

15

VCA (H)

14

22

20

Tyfoon 2

14

21

21

Seta (H)

14

17

25

NOAD

14

15

27

NIVOC

14

10

32

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

Ik spreek mijn wens uit om een
paar nieuwe leden te mogen verwelkomen en hoop ook
voor het nieuwe seizoen weer
een prettige periode tegemoet te
gaan, zowel de training als
wedstrijden.
Namens NOAD, Jaap Zijlstra
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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

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

0599-212622
0599-235717
0599-235376
0591-513097
0599-238908

Klijndijk

gymnastiekzaal

woensdag

13.15 - 14.15

Valthermond

t Brughuus

woensdag

14.45 - 15.45

0591-532555
0591-514896
0599-661942

2e Exloermond

Hunsowhal

dinsdag

09.30 -10.30

0591-513097

Pagina 32

Dorpskrant Buinerveen

Schaats/visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2010 / 2011
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 2011 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

Viswedstrijden
Bij de ijsbaan worden deze zomer een 6 tal viswedstrijden gehouden.
De datums zijn:
Zaterdag
16- 07- 2011
18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
10- 09- 2011
18.00 uur - 21.00 uur na afloop Barbeque
zaterdag
24- 09- 2011
13.00 uur - 16.00 uur
Nachtvissen is op 01 - 07 - 2011 van 21.00 uur tot 24.00 uur bij voldoende deelname (minimaal 10 personen)
Het Bestuur
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de schaatsvereniging
De verbouwing is nagenoeg klaar
en het gebouw staat er weer netjes bij.
Het is een onderhoudsvriendelijk
gebouw geworden waar we trots
op mogen wezen en nog jaren
mee vooruit kunnen.
We zijn bezig geweest om het
terrein van de schaatsvereniging
op te knappen om weer een egaal
en watervrij grasveld te krijgen.

Deze werkzaamheden zijn verricht door Hiltjo ten Have met
machines van Hoornstra.
Wij zijn erg blij dat Hiltjo dit
heeft willen doen omdat we
zelf niet bij machte waren om
deze grote klus te klaren.
Wij hopen dat iedereen die gebruik maakt van het terrein dit
in goede staat probeert te behouden.

Wilt u de honden niet laten graven en zou u de takken die de
honden gebruiken wel weer in de
singel willen gooien (onze grasmaaiers kunnen daar niet goed
tegen).
Geen auto’s, brommers en paarden over het gras (anders moeten
wij het terrein opnieuw egaliseren). Voor de auto’s is er een
parkeerplaats en de paarden kunnen terecht in het bos.
Alvast dank voor uw medewerking.
Het bestuur
Schaatsvereniging
Buinerveen e.o.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is
Uw lidmaatschapspas is geldig in
alle bibliotheken en bibliobussen
in de hele provincie Drenthe.
U kan overal materialen halen en
brengen.
Verkoop afgeschreven boeken
in bibliotheken Borger, NieuwBuinen en Odoorn.
In de maanden juni en juli worden er in de bibliotheken van bovenstaande dorpen weer afgeschreven boeken verkocht. De
boeken zijn uit de collectie gehaald, omdat ze verouderd of beschadigd zijn. Ook worden er
oude tijdschriftennummers verkocht. Wie weet vindt u net dat
boek, waar u al jaren naar zoekt.
Ook geschikt voor de vakantiekoffer! U hoeft er niet zuinig
mee te zijn en u hoeft niet bang
te zijn, dat u ze kwijt raakt.
De verkoop vindt plaats tijdens
de openingsuren van de bibliotheken.
Mama kwijt van de Ierse illustrator Chris Haughton is gekozen tot het Prentenboek van het
Jaar 2012. Een
jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos
dit boek uit het
aanbod van prentenboeken die in
2010 zijn verschenen.
Boekenpret wordt door een
groot aantal gemeenten ingezet
ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen ter
voorkoming van achterstanden.
Dit in het kader van de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE)
en het Gemeentelijk Onderwijs-

achterstandenbeleid of Onderwijs Kansenbeleid. Bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, onderwijsbegeleidingsdiensten en scholen zijn de natuurlijke partners bij de invoering van deze aanpak. Wat is
Boekenpret?
Boekenpret is een bibliotheekprogramma dat jonge kinderen
en hun ouders laat ontdekken
dat je veel plezier aan voorlezen kunt beleven. De bedoeling
is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting
bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich
uiteindelijk te ontwikkelen tot
goede lezers.
Mediawijsheid is alle kennis,
vaardigheden en de mentaliteit
die je nodig hebt om bewust,
kritisch en actief mee te doen in
de wereld van vandaag en morgen, een wereld waarin media
een bepalende rol spelen. Mediawijs ben je als je in staat
bent om oude (televisie, radio,
pers) en nieuwe media (bv. internettoepassingen, sms) bewust, maar met een kritische
blik, te gebruiken.
Mediaopvoeding is kinderen
en jongeren begeleiden in hun
mediagebruik. De jeugd van nu
is vaardig in het gebruik van
allerlei nieuwe vormen van media. Ze gamen, Hyven, msn’en,

sms’en, liefst tegelijkertijd en 24
uur per dag. Ze plaatsen foto’s en
filmpjes op internet en kijken
meer en meer televisie digitaal.
Kinderen en jongeren lijken mediawijs, maar zijn ze zich voldoende bewust van hoe ze beïnvloed worden door de media of
van de gevaren die mediagebruik
helaas ook met zich mee kan
brengen?
Voor de opvoeder ligt hier een
uitdagende taak. Kinderen en
jongeren zijn vaak vaardiger dan
hun ouders als het gaat om nieuwe media, hoe kun je ze dan in
hun mediagebruik toch begeleiden?
Websites over mediaopvoeding
Er zijn diverse websites over mediaopvoeding, algemeen over
mediaopvoeding:

Cyberouders

Internetopvoeding

Kinderconsument

Media educatie

Mediarakkers- tips voor
ouders;

Mediawijzer.net

Mijn digitale wereld

Mijn kind online

Z@ppouders
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren
211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Jordy Ottens
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232
Hoofdstraat 23
9531 AB Borger
Tel. 0599-696350
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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

Woensdag 15 juni
Dorpshuis Buinerveen aanvang 20.00 uur





Kleding van het modemerk green-house





minimaal 10%......maximaal 50%
Korting op de gehele collectie

Alle maten van xs-

Mooie en betaalbare
Woonaccessoires

Wij nodigen jullie allen uit
om geheel vrijblijvend een
kijkje te komen nemen op
woensdag 15 juni in
het Dorpshuis
Graag tot dan
Groetjes
Ina, Tjitske en GIneke

