
Jaargang 15   Nummer  4  Augustus 2007 

Inhoud: 
Pag. 

1 Sivo in Buinerveen  

2 Agenda & activiteiten 

3 Spelweek woensdag 

4 Spielotheek Kiekeboe 

9 Vrouwen van nu 

10 Geert 50 jaar 

12 Nieuwsflits OBS 75 

13 Nieuws school 59 

14  Van de bestuurstafel 

15 Meraskabouters 

16 de Kolonie 

17 Graaf en gravin van Eke-

haar 

19 Zoals het vroeger was… 

20 Voorwerp 

21 Spelweek donderdag 

22 S.V. de Veenschutters 

24 Volleybalnieuws 

26 De baddespringers 

27 Schaats / visnieuws 

28 Spelweek vrijdag  

29 Nieuws Bibliobus 

30 Spelweek zaterdag 

31 Colofon 

32  Wie o wie? 

SIVO in Buinerveen 

Buinerveen, samen met Bui-

nen en Nieuw-Buinen moch-

ten dit jaar de Dominicaanse 

Republiek huisvesten. Althans 

dat was het plan. In de loop 

van de ontwikkelingen is wat 

fout gegaan en zij konden he-

laas de visums niet realiseren. 

Geen Dominicaanse Repu-

bliek dus. Door een samen-

werking tussen enkele Interna-

tionale festivals is het moge-

lijk gebleken een groep uit Ve-

nezuela voor het SIVO festival 

te interesseren. Een Latijns-

Amerikaans land! Spaans 

sprekend wat een nieuwe di-

mensie gaat geven aan handen 

en voeten! Omdat zij op tour-

nee zijn via Duitsland, zou 

Venezuela op de maandag al 

arriveren, in plaats van de ge-

bruikelijke dinsdag. Op zich 

geen probleem, dan hebben we 

wat meer tijd om aan elkaar te 

wennen. En aan elkaars han-

den en voeten. 

 

De groep ‘Danzas Mirandinas’ is 

in 1986 opgericht in Puertos de 

Altagracia, in de gemeente Mi-

randa. Al zo’n 20 jaar is de groep 

op vele Nationale en Internatio-

nale festivals actief geweest. 

Voor de bekendheid die de groep 

in het buitenland verwierf heeft 

de groep een bijzondere Culture-

le prijs gekregen. Men heeft een 

repertoire van typische regionale 

dansen uit verschillende landstre-

ken van Venezuela in het pro-

gramma opgenomen. Traditione-

le instrumenten begeleiden het 

programma zoals rumbakogels, 

de mandoline, de gitaar en de 

bas. De groep verzorgt optre-

dens met veel verschillende 

choreografieën en thema’s zo-

als salondansen met diverse 

Spaanse invloeden, diverse 

dansen met heel aparte trom-

melmuziek en zang. Maar ook 

dansen van de zuidkust van 

Maracaibo en zeker niet te ver-

geten de  carnavaleske scènes 

uit de staat Bolivar. De kleurrij-

ke kostuums en de uitdagende 

ritmes van de muziek zal het 

publiek regelmatig in vervoe-

ring brengen. De groep heeft 

vijf zangers en 7 muzikanten in 

hun tournee meegenomen. De 

dansgroep bestaat daarnaast nog 

eens uit 20 dansers en danseres-

sen. 

 

Doordat in totaal echter maar 20 

mensen zijn meegekomen be-

stond er zoiets als teveel huisves-

ting. Dit is normaal niet het geval 

maar gelukkig hebben enkele 

huisvesters zich vrijwillig ge-

meld als reserve, om diverse re-

denen. Hierdoor hoefde de groep 

niet opgesplitst te worden, en 

waren wij de gelukkigen die 2 

(Vervolg op pagina 5) 

Olenka & Pauola 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2007 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mede-

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redac-

tie streeft er naar om zich aan de data te houden, hoewel uit-

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer 5  inleveren voor  3 oktober 2007 

 

Nummer 6  inleveren voor  5 december 2007 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

Jeugdwerk  
Het programma van het schooljaar 2007-2008 

 

Woensdag  19 september   knutsel middag 

Woensdag  31 oktober    knutsel middag 

Vrijdag  30 november   disco 

Woensdag  19 december   knutsel middag 

Vrijdag  25 januari    kinder playback show 

Zaterdag  9 februari    volwassen playbackshow 

Woensdag  19 maart    knutsel middag 

Vrijdag  25 april    karaoke 

Woensdag  21 mei    knutselmiddag 

Woensdag  11 juni    eindfeest 

 

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar mensen die ons willen 

helpen dat is niet alleen voor het helpen bij de knutsels maar 

ook voor de voorbereiding zoals inkopen en voorbeelden ma-

ken spullen klaar zetten en de financien. 

 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

Linda Luppens 212301 

Annemarie Egas 332850 

Internetsite Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

Inmiddels bestaat een in-

ternetsite over de plaats 

Buinerveen en Nieuw Bui-

nen tot de Mondenweg. 

Hierop zijn diverse zaken 

over clubs, verenigingen 

en actueel nieuws ge-

plaatst. Via deze site is ook 

de Dorpskrant digitaal te 

bekijken. Foto’s gemaakt 

bij diverse evenementen 

zijn hier te bewonderen en 

te downloaden. 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
15 sept: Bingo 

27 okt: Bingo 

10 nov: Griezeltocht 

17 nov. Toneeluitvoering 

08 dec.  Toneeluitvoering 

22 dec: Kerstbingo 

 

Ideeën zijn altijd welkom. Aar-

zel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menzo Bos   0615391219 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze 0622586608 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 12 jaar en ouder 

4 - 7 jaar 8 - 12 jaar   

woensdag15-08 
Bootjes / vlag maken Kastelen bouwen Quadbehendigheids race 

Zak doekje leggen     
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Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 

Wist u dat er in  Nieuw Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag speelgoed kan  lenen. 

 

De speelotheek is gevestigd 

in  

Jeugd-en jongerencentrum“ 

De Bunermonder” 

NOORDERDIEP 526 C 

9521 BS NIEUW  BUINEN 

 

Openingstijden :  

Woensdagmorgen  9.30-11.30  

Vrijdagavond       18.30-20.00 

 

Voor inlichtingen kunt u bel-

len 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. 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
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meisjes, Olenka en Pauola, onder 

onze hoede kregen. Tijdens de 

kennismaking in de school in 

Odoorn, werd lachend de opmer-

king gemaakt dat wij “haren in 

ons putje” zouden krijgen. Erg 

grappig, nog grappiger is dat die-

gene, die dat zo mooi kon formu-

leren, onverwacht een jongen in 

huis kreeg die in bad zijn benen 

zat te scheren. Als indiaan heb je 

namelijk geen haargroei anders 

dan op je hoofd. Deze jongeman 

had de eer in een lendendoekje te 

mogen rondlopen, vandaar de 

kale benen. Onze meisjes, Olen-

ka en Pauola zijn 15 en 14 jaar 

oud, en zij zitten beiden nog op 

de middelbare school. 

 

Om het ijs te breken in de groep 

zijn wij met de gastgezinnen in 

Buinerveen samengekomen op 

maandagavond voor een gezelli-

ge avond. Wat hapjes en drank-

jes, en hier en daar wat Spaanse 

les, gemixed met Engelstalige 

kreten. De communicatie gaat 

wat stroef, maar niet onoplos-

baar. Met een dik woordenboek 

is het even zoeken, maar als de 

juiste woorden gevonden zijn 

zeker de moeite waard. 

Dinsdagmorgen zijn wij met de 

señorita’s boodschappen gaan 

doen, en mochten zij kiezen wat 

ze wilden eten. Dat werd dus Pa-

ella, wat absoluut niet mijn favo-

riet is. Gelukkig wilden ze ook 

wel macaroni, dus het werd bei-

de. Voor de formaliteit zijn we 

dinsdagmiddag naar de tent in 

Odoorn gegaan om officieel ken-

nis te maken met de gasten. Hier 

worden alle gasten uit diverse 

landen gepresenteerd en laten zij 

een stukje muziek en of dans 

zien. En als je dan een Zuid 

Amerikaans land hebt, wil je ook 

passie zien, en dat zit er zeker 

goed in. 

(Vervolg van pagina 1) Woensdag is de 1e dag dat ge-

danst wordt en dan wordt ook 

Sivo geopend. Dit keer niet al-

leen door de voorzitter, dhr 

Post, maar ook door de burge-

meester. Na de opening begint 

het dansen, en deze keer ui-

teraard in vol kostuum. En met 

vol kostuum bedoel ik dus dat 

zij alle delen behorende bij het 

kostuum bij zich moeten heb-

ben. En wij werden om 4 uur 

gebeld of er misschien nog een 

geel hemdje was achtergeble-

ven. Olenka was dit dus verge-

ten. De paniek was bij haar al 

lichtelijk toegeslagen want zon-

der dat hemdje mocht zij niet 

dansen. Na enig zoeken in de 

koffers hebben wij het hemdje 

gevonden en afgeleverd in 

Odoorn. Hierdoor waren wij 

wel 1 uur te vroeg, maar in elk 

geval op tijd. Er bleek nog wat 

te missen, een zwart turnpakje 

zonder mouwtjes. Die zijn wij 

echter niet tegen gekomen dus 

1 dans kon Olenka niet mee-

doen. Venezuela laat een goede 

show zien, variërend van Lati-

no tot een soort toneel waarbij 

de man-vrouw relatie op de hak 

wordt genomen, of niet; de ge-

sproken taal is Spaans, en dat 

beheers ik niet voldoende om 

een oordeel te kunnen vellen. 

Het zag er wel prachtig uit en 

het enthousiasme straalde er 

van af.  Aan het eind van de 

avond heb ik de señorita’s be-

dankt voor de show, en ze in 

mijn beste Spaans verteld dat 

zij goed hun best gedaan had-

den. Zij waren moe, en gingen 

slapen. Donderdag zouden we 

naar Orvelte gaan om Venezue-

la wat cultuur bij te brengen, 

bijna antieke cultuur wel te ver-

staan. De dag stond in het kader 

van het paard waardoor vele 

paardenshows op het program-

ma stonden. Zowel Pauola als 

Olenka zijn bang voor honden, 

dus bij paarden had ik ook enige 

angst verwacht. Hier voelde 

Olenka zich niet zo bang, en ze 

durfde zelfs een paard te aaien. 

Iets wat zij bij onze lieve hond 

niet gauw zal doen. Liso, onze 

hond dus, heeft dit ook wel in de 

gaten en gaat al op zijn plaats 

liggen als onze gasten in de ka-

mer komen. 

We zouden om ongeveer 3 uur 

naar huis terugkeren, maar door-

dat we te horen kregen dat een 

zwart turnpakje nog steeds niet 

gevonden was, zijn wij eerder 

vertrokken om een nieuwe te ko-

pen. Dat valt niet mee, ik heb in 

1 uur zowat alle sportzaken van 

Borger en Stadskanaal gezien, 

maar uiteindelijk bleek de Scapi-

no iets te hebben wat voldeed. 

De mouwen waren te lang, maar 

dat was geen probleem. Donder-

dagavond heeft Olenka meege-

danst! 

Deze keer hebben wij de 2e show 

ook gezien. Er worden vanaf half 

acht dansshows gegeven, waarbij 

de landen elkaar opvolgen op 

diverse podia. Bij een 2e show 

wordt overdekt gedanst in een 

van de semi-dichte tenten, waar-

van er 2 zijn. Hier gaf Venezuela 

een show met doeken, die d.m.v. 

samenwerking en gecoördineerde 

bewegingen diverse patronen ten 

toon spreiden. Op diverse manie-

ren in elkaar geweven, en dan 

ook nog doeken van verschillen-

de kleuren,  enfin, je had erbij 

moeten zijn. Rond tienen zijn wij 

naar huis gegaan, waar ik de fot-

o’s weer op de computer gezet 

heb. Mooi ding trouwens, zo’n 

computer. Even zoeken en je 

hebt een vertaalprogramma 

waarbij je in het Engels je vraag 

intoetst, en na een druk op de 

knop wordt dit keurig voor je 

vertaald. En andersom werkt dit 

ook. Dit maakt de communicatie 
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een stuk makkelijker. Als Olenka 

en Pauola ’s avonds thuiskomen, 

heb ik al een briefje klaar met de 

plannen voor de volgende dag. 

Hoe laat zij ontbijten, of ze ’s 

avonds willen douchen of ’s 

morgens, en dan ook hoe laat ik 

ze wakker mag maken. Zo ook 

donderdag avond waarbij het 

lijstje op tafel lag. Binnengeko-

men, en in dit geval thuisge-

bracht door de dansamigo’s, gre-

pen zij meteen het briefje. Het 

plan was meteen duidelijk. Ik 

had  ze ook gevraagd naar hun 

thuisadres, zodat ik de foto’s op 

kon sturen. In de meeste talen is 

“adres”, wel iets wat op “adres” 

lijkt, hier dus niet. De vertaling 

uit de computer heeft gefaald! 

Met het woordenboek erbij zijn 

we er wel uit gekomen, en nadat 

het adres genoteerd was kwamen 

de meisjes los. De achternamen 

die zij hebben zijn zowel van va-

der als moeder, waardoor zij 2 

achternamen hebben. Pauola is 

de jongste van 3, zij heeft een 

broer en zus van 17 en 15. Olen-

ka heeft een zus van 18, en een 

broertje van 12. 

Omdat het al 12 uur was, en zij 

’s morgens weer vroeg op moes-

ten, heb ik het gezellig onderons-

je onderbroken en ze naar bed 

gestuurd. 

Na ongeveer 10 minuten kwa-

men zij weer naar beneden, wij 

waren nog wakker, en ze hadden 

een vreselijke trek. Heel verlegen 

konden zij dit aangeven, ze durf-

den het eigenlijk niet te vragen.  

Nadat ik ze de broodtrommel, 

chocopasta, bestek en de cola 

gewezen had, was de verlegen-

heid weg en hebben ze heerlijk 

zitten bunkeren. Niet dat ze over-

dag niet eten, maar heel verstan-

dig niet te veel, want dansen met 

een volle maag lukt mij ook niet. 

 

Vrijdag de bal der Naties, een 

ochtend waarbij nogmaals de 

groepen samenkomen in de 

grote tent om voor alle gastge-

zinnen te dansen. Het mooie 

hierbij is dat de gastgezinnen 

mee kunnen dansen in de 

groep. Wel jammer dat het niet 

meer is zoals het enkele jaren 

geleden was. Toen kwamen de 

groepen in kostuum en dansten 

de Chinese meisjes samen met 

de Grieken de sirtaki. Nu kun je 

die menging van culturen min-

der goed zien maar het feest 

was er niet minder om. Ieder-

een kon zich opgeven om een 

stukje muziek en/of dans te la-

ten zien of te laten horen. Met 

tussendoor de muziek van DJ 

Sjoerd. Bij onze gastgezinnen 

zitten ook aardig wat tieners 

dus die wilden graag jumpen. 

Dat hadden ze hun gasten ook 

geleerd en binnen een mum van 

tijd stond het podium vol want 

er waren meer mensen die dat 

kunnen. Natuurlijk mochten de 

vogeltjes dans, de macarena, de 

sirtaki en de polonaise niet ont-

breken. Een gezellige ochtend 

met heel veel dans plezier. 

 

Om ongeveer 2 uur waren de 

dansers weer thuis. Hier was 

een barbecue georganiseerd 

voor de groep Buinerveen. Dit 

zou eerst bij een ander in de 

tuin zijn, maar door een ver-

stapte enkel, en verdere drukte 

is dit verschoven om bij mij in 

de tuin te gaan vieren. Veel 

hamburgers, frikandellen, en 

worsten werden gebakken zo-

dat om ongeveer 4 uur begon-

nen kon worden met eten. De 

patat zou dan ook klaar zijn en 

het werd een gezellige middag. 

Omdat ’s avonds ook gedanst 

moest worden, en zij om 6 uur 

weer met de bus mee zouden 

gaan eindigde de middag toch 

lichtelijk chaotisch. Als er niet 

iemand sliep was er wel ie-

mand moe. Verder moest er 

natuurlijk gedouched en ge-

schminkt worden, om alles op 

tijd klaar te hebben. Dit was de 

avond voor de gala voorstel-
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ling, waarbij alles uit de kast 

werd gehaald. Een daverende 

show was het resultaat. 

De avond werd traditioneel be-

gonnen met een Nederlandse 

groep. Vandaag uit Zandeweer. 

Een goede Nederlandse groep 

met een leuke presentatie en tus-

sendoor zelfs nog een sinterklaas 

liedje wat door bijna iedereen 

meegezongen werd. Daarna 

kwam Griekenland met een goed 

optreden. Af en toe was het wat 

druk op het podium waardoor het 

er wat rommelig uitzag. Einde-

lijk kwam onze groep. Om mij 

heen zaten allemaal gastgezinnen 

van onze groep dus het begon al 

met een goed applaus. Ze begon-

nen met een dans die ik nog niet 

gezien had, met maskers, dat zag 

er heel leuk uit. Na een dans met 

twee stellen, de dans met de doe-

ken en de salondans kwam er 

nog een dans die we nog niet ge-

zien hadden. Het leek wel een 

soort processie; heel serieus en 

daarna barstte er een feest los!  

Dat iedereen er van genoten 

heeft was aan het applaus en de 

staande ovatie wel te merken. 

Als afsluiting van de avond 

kwam Tsjoevasjie, dat vond Kim 

maar niks: er werd veel gezon-

gen en zij vond het niet mooi. Ik 

wel: dat 8 mensen zoveel geluid 

voort kunnen brengen. Prachtig! 

 

Aan het eind van de avond om 

ongeveer half 12 werd gebeld dat 

de bus uit Odoorn was vertrok-

ken, en dat de gasten  dus spoe-

dig zouden arriveren. Na een 

klein kwartier was het dus zover, 

en voor het geval dat heb ik maar 

even gevraagd of zij nog honger 

hadden. Vandaag niet. De zater-

dagochtend is nog besproken, zij 

wilden wel uitslapen, maar ook 

de klompen die we beloofd had-

den niet mislopen. Zij zouden om 

half 9 gewekt worden, konden zij 

rustig ontbijten, douchen, en 

opmaken voor de show. Voor 

het mooi- en opmaken hadden 

zij 2 uur nodig. Wat doen vrou-

wen toch in die tijd? In elk ge-

val hadden zij dus geen tijd om 

mee te gaan naar de markt. Na 

het passen van de klompen van 

Kim bleek dit de juiste maat te 

zijn voor zowel Olenka als 

Pauola. Maat 35. Daar redden 

wij ons wel mee, en zij hadden 

dan tijd genoeg. Om 12 uur zijn 

de señorita’s weer vertrokken 

naar Odoorn. Inge kon nu de 

voorbereidingen treffen voor 

het avondeten, de traditionele 

picknick op het Sivo terrein. De 

dansrondes duren tot 4 uur, en 

daarna zou een groepsfoto ge-

maakt worden. Om ongeveer 5 

uur picknicken op het zelfde 

veld als vorig jaar, dus dat was 

niet zo moeilijk. Daar aangeko-

men waren wij natuurlijk niet 

de eersten, maar ook niet de 

laatsten. Kleedje neerleggen, 

eten uitpakken en de dansgroep 

kwam ook al. Vele meisjes van 

de groep waren moe, en ook 

nog wel een beetje ziek, wat 

grieperig. Hierdoor hebben zij 

niet veel gegeten, en enkele 

hebben geprobeerd wat te sla-

pen. Doordat de groep net van 

het podium kwam hadden zij de 

danskleding nog aan, wat vele 

mooie foto’s opleverde. Ook de 

muziekinstrumenten waren mee 

en al gauw was er muziek, dan-

sende mensen en een kleine 

polonaise. Na een kleine de-

monstratie exotisch dansen wa-

ren er al gauw vrijwilligers no-

dig ter vermaak. Zo ook onder-

getekende die eerst de exoti-

sche bewegingen onder de knie 

probeerde te krijgen, en daarna 

de volle laag boven de knie 

kreeg. Voor wie de film Dirty 

Dancing gezien heeft: zoiets 

dus, maar dan anders. 

Na deze dansles was het weer 

tijd om gereed te maken voor de 

volgende dansrondes om half 8. 

Wij hebben ook van deze show 

genoten, en zijn nadat we een 

rondje gelopen hebben weer naar 

huis gegaan. 

Om ongeveer 12 uur kwam de 

bus weer, en Olenka wilde 

meteen naar de computer voor de 

vertaling van wat vragen die zij 

had. Zij wilde nl een kort tele-

foontje naar Venezuela doen, om 

te laten weten dat zij weer thuis 

waren en dat de familie kon bel-

len. In afwachting van dat belle-

tje uit Venezuela hadden ze nog 

wat vragen: n.l. of zij een glas 

wijn mochten drinken. Rare 

vraag, want zij drinken geen al-

cohol. Ergens in het vertaalpro-

gramma was toch iets mis ge-

gaan, de vertaling werd steeds 

slechter en communicatie over 

wat zij bedoelden en wat wij uit 

de vertaling konden halen werd 

al minder. Andersom, van Engels 

naar Spaans hetzelfde probleem. 

In elk geval hebben ze geen wijn 

gedronken, zijn wel gebeld door 

de familie, Pauola heeft een 

naald gekregen om wat herstel-

werkzaamheden aan de kleding 

te doen, en voor Olenka heb ik 

tussendoor MSN geïnstalleerd. 

Toen Olenka contact had met de 

familie, en het er naar uitzag dat 

dit wel even kon duren zijn wij 

maar naar bed gegaan. Ik heb 

Olenka nog wel even verteld dat 

ze niet te lang moest blijven zit-

ten, ivm de hoognodige rust die 

zij tekort kwamen. 

 

Zondag, de laatste dag van de 

Sivo, heb ik de señorita’s om 9 

uur gewekt. Dit wilden zij graag, 

en om half 10 hebben we ontbe-

ten. Tijdens dit zondagontbijt, 

met verse warme broodjes heb-

ben we de beloofde klompen 

overhandigd. Echte houten klom-
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

pen. Verder hebben we ze een 

grote zakdoek gegeven, die je om 

je nek kunt hangen, en in plaats 

van een knoop zit er een klompje 

om de uiteinden van de zakdoek. 

Dit vonden ze prachtig. Natuur-

lijk moesten de klompen aan 

voor de foto. 

Om 10 over 12 zijn ze weer ver-

trokken met de bus naar Odoorn. 

Om kwart voor 2 zijn wij ver-

trokken naar Odoorn om nog een 

optreden te kunnen zien, deze 

keer in de grote tent. De sfeer zat 

er goed in en de hele dansgroep 

genoot van de aandacht van het 

publiek, en het publiek genoot 

van de show. Na deze show werd 

“una mas” geroepen, wat zoiets 

betekent als nog eentje. Hier 

werd met veel plezier aan vol-

daan, en daarna zat het dansen 

erop. 

Door het aanhoudende mooie 

weer werd het bijna te warm, en 

het slotdefilé om 4uur verliep 

mede door de warmte erg traag, 

althans zo leek het. Er werd 

langs de lijnen water uitgedeeld, 

om te voorkomen dat mensen 

flauw zouden vallen door de 

warmte. Wat dat betreft zit de 

service en het meedenken in de 

organisatie van de Sivo er goed 

in. Na de gebruikelijke dank-

woorden in de taal van de groe-

pen, werden ballonen met daar-

onder vlaggen van crepepapier 

opgelaten als afsluiting van het 

festival. 

Wij zijn toen naar huis vertrok-

ken, ik kon me nog net even 

douchen, Inge zorgde dat alles 

klaar was voor het afscheids-

feest. Met de etenswaren en 

drank zijn wij vertrokken naar 

de Bunermonder, waar een af-

scheidsfeest gepland was voor 

de gasten. Alle gastgezinnen, 

ook de reserves waren aanwe-

zig om te genieten van onze 

gasten. Er is gegeten, gedanst, 

gevoetbald, gepraat, en gedron-

ken. Duidelijk was wel dat de 

meesten van de dansgroep blij 

waren dat het Sivo er op zat. Ze 

waren moe, en na het eten werd 

er weliswaar gedanst, maar de 

passie was er even uit. Rond 

10en had iedereen het wel zo’n 

beetje gehad, en werd begon-

nen met opruimen. Langzaam 

werd huiswaarts gekeerd. Thuis 

aangekomen wilde Olenka nog 

wat vragen en dus wij naar de 

computer. “Mogen wij wat 

chips en wil je nog wat praten”, 

de vraag was gericht aan Kim, 

die uitgenodigd werd om nog 

wat te babbelen met de meisjes 

op hun kamer. Al was het dan 

laat, dit kon ik Kim niet ontgun-

nen. Zij had door de taalbarrière 

nog weinig contact gehad met 

beide señorita’s. Dus chips, cola, 

en natuurlijk woordenboek mee 

en kletsen maar!  Na een klein 

uurtje kwam Kim weer beneden, 

helemaal blij, met wat armband-

jes om die ze van de meiden ge-

kregen had. Heerlijk toch. De 

volgende morgen heb ik ze hier-

voor bedankt, en hebben we met 

z’n allen ontbeten. Om kwart 

over 10 moesten we bij de school 

in Odoorn zijn, al waar een bus 

zou zijn die de groep weg zou 

brengen. Die bus was er nog niet, 

het was warm, en de sfeer was 

alsof je afscheid van iemand 

moet nemen. Niet leuk, maar aan 

alles komt een eind. Na heel veel 

bedankjes, knuffels, kusjes, en 

een lach en een traan hebben wij 

afscheid genomen van Venuzue-

la en de senorita’s. 

 

Na het Sivo festival zal de groep 

doorreizen naar Edam, waar de 

Europese tournee voor dit jaar 

wordt afgesloten. 

Muchos gracias Venezuela!! 

 

Bram van Buuren 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Wie is bij onze prachtig ingerich-

te kraam op de Flower Power 

markt geweest? 

Dan hebt U een prachtige snoep-

zak kunnen kopen; of leuke ser-

vetten…. 

Folkloristische rokken en  pop-

corn waren ook erg in trek. 

Ook kon U een op een vel papier 

met gekleurde stippen ( 3-

dimensionaal) na goed kijken een 

afbeelding van een krakeling 

zien. Gerbrand Plat zag dit heel 

goed en won de tuinfakkels. 

Het juiste aantal snoepjes raden 

is gewonnen door Geertje Boek-

holt; zij kon genieten van een 

heerlijke taart. 

 

Onze jaarlijkse reis op dinsdag 

12 juni was een reis met hinder-

nissen. 

Voor het eerst sinds jaren was er 

weer een bus besproken, want de 

deelname was groot. 

Het vertrek was om half 8 bij 

dorpshuis De Viersprong. Alle 

dames waren keurig op tijd. 

Maar de bus niet… Het werd 8 

uur en nog geen bus…  Er werd 

gebeld met het reisburo. 

De chauffeur zou zich hebben 

verslapen! Het werd half 9…. Na 

opnieuw telefonisch contact 

bleek dat onze reis niet in de 

agenda stond en er een chauffeur, 

die een vrije dag had opgetrom-

meld werd om ons deze dag te 

vervoeren. 

We konden in ons eigen dorps-

huis koffie drinken en er werd 

door het reisburo gebak in Bor-

ger besteld en dit werd naar Bui-

nerveen gebracht. Na dit gezellig 

te hebben verorberd kwam de 

bus er aan en konden we instap-

pen. 

Een kwartier te laat kwamen we 

in Harderwijk aan. Er stond 1 

gids te wachten op ons en de 

andere gids was spoorloos. On-

der leiding van deze meneer 

gingen we op stap in Harder-

wijk. 

Halverwege hadden heel wat 

dames het heel koud gekregen, 

want de temperatuur lag een 

stuk lager dan de vorige dag en 

er waaide een behoorlijke wind 

vanaf het Veluwe/IJsselmeer. 

Dus toen we in de winkelstra-

ten kwamen, schoot menigeen 

de winkels in om truien, vesten 

en jassen te kopen!! De rondlei-

ding duurde heel wat langer 

dan gepland en voor sommigen 

was er maar weinig tijd om te 

eten en wat te winkelen. 

Om 14 uur stonden we bij de 

ingang van het Dolfinarium. Op 

verschillende plaatsen waren 

shows te zien van walrussen, 

zeeleeuwen, enz. De grote dol-

fijnenshow vond echter plaats 

om 14 uur toen we nog bij de 

ingang stonden. Om 16 uur zou 

de volgende zijn, welke een 

half uur zou duren. En om half 

5 moesten we bij de bus verza-

melen. Een aantal dames durfde 

hier niet op aan om maar niet te 

laat te komen, maar er waren 

toch zo’n 15 die de show wel 

hebben gezien. Zij arriveerden 

10 minuten te laat bij de bus. 

In Friesland hebben we nog 

heerlijk en in een vlot tempo 

gegeten. Dat een aantal dames 

nog graag koffie na afloop lust-

ten, daar was niet zo goed op-

gerekend. 

De thuiskomst was precies op 

de tijd die ook aangekondigd 

was. Volgend jaar hopen we 

wel dat het animo om mee te 

gaan niet is gedaald. 

De vakantie is weer voorbij en 

we starten met onze eerste afde-

lingsavond op woensdag 19 sep-

tember  met een lezing over 

CLINI CLOWNS. 

 

Woensdag 17 oktober is het de 

beurt aan het eendagsbestuur 

om een programma te regelen. 

 

Woensdag 14 november komt 

Cora Westerink gedichten ver-

tellen. 

 

Woensdag 26 september gaan we 

op excursie naar Gasselterboer-

veenschemond om de bio-

energie-installatie bij een boerde- 

rij te bekijken. 

 

O o k  o p  d e  w e b s i t e 

www.vrouwenpleindrenthe.nl ; 

vrouwenorganisaties; NBvP, 

Vrouwen van Nu; afdelingen A t/

m C; Buinerveen kunt U infor-

matie vinden over onze bijeen-

komsten. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de achterzaal van Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur. 

Iedereen is van harte welkom en 

kan vrijblijvend 2 keer komen 

kijken. Informatie van onze afde-

ling is te verkrijgen bij Thea v.d. 

Teems, tel. 0599-354620. 

 

 

 

Ina Habing-Mulder; PR-vrouw 

van de NBvP, Vrouwen van Nu; 

afdeling Buinerveen 

 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/
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De eerste week van augustus wa-

ren er enkele bijzondere zaken in 

Buinerveen te zien. Menigeen zal 

in die week zwalkende, duidelijk 

buitenlandse jongelui hebben 

zien fietsen. Deze jonge lui uit 

Venezuela logeerden in Buiner-

veen als gevolg van het SIVO 

festival in Odoorn. Waarover 

elders in deze Dorpskrant meer. 

Maar in diezelfde week, om pre-

cies te zijn donderdag 2 augus-

tus, stond er ook een huizenhoge 

pop voor het huis aan Zuiderdiep 

2. De fotograaf van de Dorps-

krant, Geert Hilbolling, zag die 

dag Abraham. Menigeen die over 

het Zuiderdiep reed, en dan met 

name toen het donker werd, zal 

de rode lampjes in de pop hebben 

gezien. Een heus staaltje organi-

satie om die pop daar te krijgen. 

De familie heeft alles in het ge-

niep geregeld, en Geert wist van 

niets. 

Geert, een verwoed amateur fo-

tograaf, is bijna altijd te vinden 

om de evenementen in Buiner-

veen op de gevoelige plaat vast 

te leggen. De kans is groot dat u 

hem al eens bent tegengekomen. 

Of een resultaat van zijn foto’s, 

waarop u zichtbaar bent, in deze 

dorpskrant. Is Geert aan het 

werk, dan gooit zijn vrouw Wil-

lie haar werk aan de kant, en 

maakt dan de foto’s, zoals ook 

gedurende een deel van de spel-

week 2007. 

Hoe is Geert er nu tot gekomen 

om amateur fotograaf te worden? 

Op zijn 17e verjaardag kreeg hij 

van zijn ouders zijn 1ste fototoe-

stel. Het was een Kodak instama-

tic camera waarbij je niets in kon 

stellen. Na zo´n 10 maand was 

hij zo dol enthousiast over het 

Fotograaf van de Dorpskrant, Geert Hilbolling,  

ziet Abraham 

fotograferen dat hij zijn 1ste 

spiegelreflexcamera kocht. Een 

echte Nikon. Het is hetzelfde 

merk waarmee hij op dit mo-

ment ook de plaatjes schiet. Al 

is de huidige camera, een digi-

tale spiegelreflex Nikon D70 

met legio verschillende lenzen, 

niet meer te vergelijken met 

zijn eerdere camera’s die hij 

gedurende al die jaren gebruikt 

heeft om vakanties, bloemen, 

tuin, landbouw, familie, etc te 

fotograferen. Het digitale tijd-

perk maakte veel mogelijk en 

Geert deed en doet mee aan 

verschillende wedstrijden van 

verschillende media, o.a. 

112drenthe.com - nu.nl – combi 

foto – Omroep Brabant – De 

Kanaalstreek – het Agrarisch 

Dagblad. Bij De Kanaalstreek 

zijn al eens prijzen gewonnen 

in de vakantiefotowedstrijd. 

Het was een 10e , 5de en 3de 

prijs. Zijn voorkeur gaat uit 

naar het fotograferen van land-

schappen, van de natuur en ma-

crofotografie. Macrofotografie 

is kleine dingen fotograferen 

zoals bloemen, kevers e.d. 

Ca 10 jaar geleden is Geert be-

gonnen als redactielid van de 

Dorpskrant. Er werd een foto-

graaf gezocht en dat leek hem 

wel wat. Door de jaren heeft 

Geert al heel wat evenementen 

en bijzonderheden van Buiner-

veen e.o. op de gevoelige plaat 

vastgelegd. Om zijn foto’s zo 

veel mogelijk te kunnen delen 

met anderen, heeft hij een web-

site opgericht, http://

home.wanadoo.nl/

geerthilbolling. Hierop staan 

foto’s uiteenlopend van de ver-

schillende Paasvuren, spelwe-

ken,  feestweken, stratenvolley-

bal enz. enz. Kortom, alles wat 

de afgelopen paar jaar een alge-

meen evenement was in Buiner-

veen is vastgelegd op deze web-

site. 

Bent u nu vergeten wat het adres 

van de website was als u achter 

het internet zit? Type Buinerveen 

in bij Google en een van de eer-

ste hits is het juiste adres. 

Als cadeau voor zijn 50e verjaar-

dag had Geert gehoopt op een 

speciale lens om minuscule za-

ken haarscherp vast te kunnen 

leggen en toch vergroot weer te 

kunnen geven, een zogenaamde 

lens ten behoeve van de macro-

fotografie. Echter, hij werd ver-

rast door vrouw en kinderen op 

een heuse ballonvaart. Natuurlijk 

heeft hij gedurende deze trip ook 

weer een hele reeks aan foto’s 

gemaakt, waarvan 1 inmiddels is 

genomineerd door het Agrarisch 

Dagblad voor een fotowedstrijd. 

Binnenkort, in september, kan 

men via internet stemmen op de-

ze foto (www.agd.nl).  Het thema 

was arbeid en het moest natuur-

lijk agrarisch zijn. Een foto met 

daarop een half gedorst koren-

veld, met een bus van een me-

chanisatie bedrijf dat de kapotte 

combine repareert is genomi-

neerd. En dit bezien vanuit de 

luchtballon. 

Geert is nog niet van plan te 

stoppen met fotografie, en hoopt 

nog jaren de Dorpskrant én zijn 

website te kunnen voorzien van 

foto’s. 

 

Marjan Poelman 

http://home.wanadoo.nl/geerthilbolling
http://home.wanadoo.nl/geerthilbolling
http://home.wanadoo.nl/geerthilbolling
http://www.agd.nl/
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Een nieuw schooljaar is weer 

begonnen. Ook wij als OR gaan 

ons weer verdiepen in de aktivi-

teiten, die op stapel staan. Zo zijn 

er naast de gebruikelijke gebeur-

tenissen (sintmaarten, kerst ed) 

ook plannen voor een rommel-

markt in september, u waar-

schijnlijk al wel bekend. Altijd 

een gezellig gebeuren, dus we 

hopen op veel bezoekers. Dan 

staat er ook weer een feestelijke 

ouderavond gepland, ook daar-

over word alweer gebrainstormd. 

Er zijn mensen die met allerlei  

leuke ideëen rondlopen.  

Omdat we nog geen vergadering 

Nieuwsflits OBS 75 

hebben gehad, kan ik u de op-

brengst van de Flower Power 

nog niet melden.  

Ook wil ik nog even terug ko-

men op de ouderbedank avond 

(voor de vakantie gehouden). 

Jammer dat er weinig ouders 

aanwezig waren, wellicht ook 

een stukje onduidelijkheid van 

onze kant (later is immers be-

sloten dat kinderen ook mee 

mochten indien  er geen oppas 

was). Of mensen hadden niet in 

de gaten dat het ook voor hen 

was bedoeld. Maar misschien is 

er wel gewoon geen behoefte 

aan, dat kan ook. 

Van school is ook weer een be-

richt meegeven, dat men zich aan 

kan melden voor diverse bezig-

heden betreffende school. We 

hopen dat iedereen zich massaal 

op gaat geven natuurlijk. Wij als 

ouderraad kunnen bijvoorbeeld 

ook wel nieuwe leden gebruiken! 

of de bibliobus! of de brigadiers! 

of oud papier vaders! enz enz. 

Voor de oudpapier vaders, komt 

er nog een specifiek invulformu-

lier. 

 

Tot zover deze nieuwsflits. 

 

Namens de ouderraad  

Marja van der Scheer. 

Afscheid juf Joos van Steijn 

 

Donderdag 28 juni 2007 heeft juf 

Joos van Steyn, na bijna 35 jaar 

bij ons op school te hebben ge-

werkt, afscheid genomen. We 

vierden dat met een groot thea-

terfeest. Toen juf om 9 uur op 

school kwam, verwelkomden we 

haar met een lied. Ze mocht on-

der een bogenhaag naar haar 

feestelijk versierde stoel toe lo-

pen. Daar werden cadeaus aange-

boden. Een door kinderen ge-

verfd ontbijtservies, een fotoca-

mera en een gedenkboek. 

 

In het speellokaal kregen we 

daarna een kleine voorstelling 

door Plum en Puddingh. De kin-

deren gingen vervolgens in de 

klaslokalen hard aan het werk 

om te knutselen voor de eind-

voorstelling. De jongste kinderen 

toverden zich om tot koks, de 

kinderen van groep 2, 3 en 4 

werden narren, de jongens van 5 

t/m 8 werden ridders en de mei-

den van 5 t/m 8 werden oogver-

blindende hofdames. In het 

speellokaal kregen de verschil-

lende groepen workshops. Tus-

sen de middag aten we op het 

kleuterplein patat. 's Middags 

voerden alle kinderen samen 

met Plum en Puddingh de eind-

voorstelling op. Ouders moch-

ten komen kijken hoe juf Joos 

van de koningin een lintje 

kreeg opgespeld. 

 

Tijdens de officiele receptie kwa-

men oud-bestuursleden, collega's 

van andere scholen en oud-

leerlingen juf Joos de hand 

schudden. Het was een geslaagde 

dag.   

Juf Joos en haar gezin hebben 

enorm genoten. We wensen haar 

een hele fijne tijd toe! 

 

Pauline Bokhorst 

Nieuws School 59 
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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 willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.  

Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 

kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 

felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 

nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.  

Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.  

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: ilsekwaak@versatel.nl  

Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl 

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: wim.bruil@xs4all.nl 

Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl 

Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl 

Ab Poelman Tel: 212857  

Betsy Martens Tel: 616581; e-mail adres: jmartens2@home.nl 

Zomer 2007!!!!!! 

We hebben"gelukkig"aan regen 

niets te klagen, maar tijdens de 

zomermarkt in juni was het stra-

lend mooi weer. Met heel veel 

kraampjes op de groenstrook en 

een paar onvervalste hippie"s 

compleet met waterpijp was de 

zaterdag al geslaagd. Het 

"Veenkoar" deed weer een paar 

schitterende optredens,en de ko-

nijnen van G.Boekholt leken wel 

pasgeboren lammetjes. Ook wij 

van het Stichting Bestuur hadden 

een kraam. Daar kon men aan de 

hand van bewerkte foto"s raden 

naar markante inwoners van Bui-

nerveen. Dit viel nog niet 

mee,maar uiteindelijk waren er 

18 winnaars van de 42 deelne-

mers die de oplossing goed had-

den. De winnaar werd tijdens de 

zeskamp op zondag bekendge-

m aak t .  D a t  was  m ev r . 

H.Boekholt. En ze werd verblijd 

met een mooi t.shirt. Ze wilde 

graag een kleine maat voor Iris. 

Ook bij de zeskamp was er 

weer veel deelname met 

hilarische spelletjes. De 

werkzaamheden in en om het 

Dorpshuis schieten mooi op. De 

trap in de achterzaal is ge-

plaatst.  Het nieuwe geluidsge-

beuren is inmiddels ook ge-

plaatst. Het is heel professio-

neel en we zijn er dan ook bij-

zonder trots op. Mede dank zij 

Kasper en Wubbe is het gelukt 

om de hele boel klaar te krij-

gen. Hiervoor onze dank. Het is 

natuurlijk niet de bedoeling dat 

jan en alleman achter de knop-

pen gaat zitten, het was nog al 

een aderlating en om dan over 2 

jaar weer nieuwe 

spullen te moe-

ten aanschaffen 

kan natuurlijk 

niet. Er wordt 

binnenkort nog 

een kast om 

heen gemaakt 

met een sleutel 

zodat niet ieder-

een er bij kan 

komen!  Tijdens de vakantieperi-

ode valt er niet zo veel te mel-

den. Rest mij nog voor iedereen 

een paar zonnige dagen, weken 

of misschien zelfs maanden toe 

te wensen.  

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen.  

Betsy 

 

P.S Op de foto die enkele maan-

den geleden in de Dorpskrant 

stond met ons huis en een familie 

van 1932 wist niemand wie het 

waren. Inmiddels weet ik het nu 

wel. Het was de Fam.J.Pomp.   

Van de bestuurstafel 

mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:wim.bruil@xs4all.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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Meraskabouters 

Vrijwilliger gezocht 

 
Peuterspeelzaal de Meraskabouters in Buinerveen zoekt voor het nieuwe schooljaar een en-

thousiaste vrijwilliger 

 

Vind je het leuk en heb je ervaring om met peuters te werken, ben je ouder dan 18 jaar en 

ben je beschikbaar op de maandag- en de woensdagochtend neem dan contact op met de 

peuterspeelzaalleidster Aly Pepping tel: 0599-616948 of de peuterspeelzaal 0599-212130 

(aanwezig ma-, di-, wo-, donderdagochtend) of  

Geertje Boekholt tel: 0599-212755. 

 

Wij bieden jou: 

een gezellige werksfeer, 

begeleiding van de peuterspeelzaalleidster,  

een vrijwilligersvergoeding 

Even voorstellen: 
 

Hallo. 

Mijn naam is Aly Pepping en 

zoals jullie allemaal wel weten 

vervang ik Carina al enige tijd. 

Ik ben getrouwd met Lambert en 

samen hebben we 2 kinderen, 

Susan (17) en Robert (15). Ook 

hebben we een zwarte labrador 

genaamd Lars en een poes Buffy. 

Met veel plezier wonen we met 

zijn allen in Nieuw Buinen.  

Van oorsprong ben ik verpleeg-

kundige A, en heb ik altijd in het 

Refaja ziekenhuis gewerkt. Sinds 

2000 ben ik actief op peuter-

speelzaal ‘Klein duimpje’ en als 

baliemedewerkster in de plaatse-

lijke bibliotheek. Mijn hobby’s 

zijn lezen, koken/ bakken, knut-

selen en fietsen. 

Ik heb het erg naar mijn zin 

bij jullie en hoop samen 

met de vrijwilligers de kin-

deren op een spelende en 

afwisselende manier voor te 

bereiden op de basisschool. 

 

Groetjes, Aly Pepping. 
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Buinerveen de Kolonie 

Inmiddels heeft iedereen wel ge-

zien dat rijplaten neergelegd zijn 

van de Hoofdstraat naar de Kolo-

nie. En iedereen vraagt zich af 

waarom. Nu ben ik zo vrij ge-

weest dit te vragen aan Peter 

Oosterom, een van de makelaars, 

en van hem vernam ik dat het 

plan van de baan is. Tenminste, 

zoals het plan zoals het er eerst 

uitzag. Nu is een vergunning ver-

leend voor 1 woning, welke te 

koop aangeboden zal worden. 

Deze zal gebouwd worden en 

hiermee zullen potentiele kopers 

gelokt worden om meerdere wo-

ningen te kunnen bouwen. Dit 

eerste huis zal gebouwd worden 

aan de oostkant, de kant van 

Stadskanaal dus.  Deze woning 

staat op een kavel van 620m2, 

en heeft een inhoud 

van 835m3. Er zit 

geen keuken in, er is 

niet behangen, en de 

tuin en bestrating 

zijn ook niet inbe-

grepen. Wel zijn er 

boven 5 slaapka-

mers.  Als je wat 

ouder bent kun je 

optioneel kiezen 

voor een slaap– en badkamer op 

de begane grond!  

Kosten voor deze woning : 

 € 335.000,=   v.o.n. 

 

Bram van Buuren 
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Dit zijn Allie (ex-postbode) en 

Fennie van der Laan na hun bal-

lonvaart, aangeboden als af-

scheidscadeau door de inwoners 

van Buinerveen. 

 

Zondag 15 juli was het dan ein-

delijk zover, na 3 maal uitstel 

i.v.m. het weer gingen ze vanaf 

een locatie in Gasselte (achter 

het Dorpshuis) de lucht in. 

Een hele klus eerst om de ballon 

+ mand uit de auto te laden, aan 

te koppelen, gasflessen aanboord 

en de ballon opblazen, eerst met 

koude en daarna met hete lucht. 

Met nog een ander echtpaar en 

de piloot Bert Stuiver van High 5 

Graaf en Gravin van Ekehaar 

Ballooning kon de reis begin-

nen met een onvoorspelbare 

wind die avond was het maar 

afwachten waar de reis naartoe 

zou gaan. 

Eerder die avond was de wind 

richting Veendam en om 20.45 

uur, de uiteindelijke vertrektijd 

ging het via Nooitgedacht met 

een boog naar eindbestemming 

Ekehaar. 

Zo zie je maar dat het weer/

wind erg onbestemd kan zijn. 

Daar kwam de luchtballon heel 

netjes (in een weiland) aan de 

grond en konden ze uitstappen 

waarna de opruimwerkzaamhe-

den  konden beginnen. 

 

Daarna werden ze geacht te knie-

len (op kussentjes) want om 

22.00 uur was het best wel al 

vochtig en begon het doopritueel. 

Dat gebeurde door gras 

(betekende het land waarop ze 

zijn geland) op het hoofd te leg-

gen in brand te steken (niet echt) 

en het te doven met champagne. 

Zo zijn Alie en Fennie tot de 

adelstand verheven en mogen ze 

zich graaf en gravin van Ekehaar 

noemen. 

Dit alles werd beklonken met een 

glas champagne en een oorkon-

de. 

 

Geesje Middeljans 

Beste Dorpsgenoten  

van Buinerveen 
 

Op Zondagavond 15 juli hebben 

we eindelijk maar toch de Bal-

lonvaart gehad. 

We zijn in Gasselte de lucht in 

gegaan en geland in Ekehaar. 

Het was fantastisch! 

Langs deze weg wil ik/wij jullie 

nogmaals bedanken voor wat jul-

lie ons hebben gegeven. 

De vrijdag 4 augustus 2006 was 

geweldig, alle vlaggen, ballon-

nen, slingers, cadeau’s, bloemen 

enz. 

Tjonge wat hebben jullie een 

werk verzet voor mij. 

Dan de zaterdag erna met de 

receptie, wat zijn jullie in grote 

getale gekomen, ook de kinde-

ren, geweldig. 

Dus nu de ballonvaart het houd 

niet op, we hebben dit alles erg 

gewaardeerd. 

Alles is uitgebreid gefotogra-

feerd, we kunnen dus nog vaak 

terugkijken. 

 

Allemaal hartelijk bedankt en 

hopelijk tot ziens. 

 

 

Postbode  

Allie en Fennie van de Laan 
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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 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Indien u niet beschikt over 

een logo of een plaatje 

waarmee u wilt adverte-

ren, bestaat de mogelijk-

heid dat deze aangemaakt 

wordt, uiteraard volgens 

uw wensen en onze moge-

lijkheden. 

 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Op deze foto staat vooraan aan het Noorderdiep in Nieuw Buinen de boerderij van Degenhart Drenth. De 

boerderij draagt de naam Zonnehoeve. De boerderij ernaast is van de fam. Westen 

Deze opname is gemaakt aan het Noorderdiep in Nieuw Buinen. Het de omgeving van de Rabobank. Deze 

opname dateert uit plusminus 1960. 
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Het Voorwerp  

In het juni nummer van dit blad 

is het verhaal over het aren en 

de zeis trefzeker overgekomen; 

Diverse lezers uit het versprei-

dingsgebied hebben er nog 

even met me over nagepraat. 

Men herkende het materiaal 

wel, meestal met ’n verbinding 

naar “vroeger bij ons thuis”. 

Dan het nieuwe voorwerp, dat 

bij u werd ingeleid als een her-

senkraker. Blijkt weinig ge-

kraak van de hersenen te heb-

ben opgeleverd, omdat alle re-

acties correct waren. De mees-

ten koppelden de kraan aan de 

olieman, die aan de deur kwam 

met petroleum, olie of andere 

vloeibare brandstoffen. De 

kraan kon door de lepel of 

handvat linksom of rechtsom te 

draaien worden open gezet of 

worden afgesloten. De lepel 

kon ook worden gebruikt om de 

kraan af te sluiten; De uitspa-

ring in de lepel valt over het 

opzetstuk en een hangslot of 

cilindersluiting maakt de brand-

stof onbereikbaar. Een me-

vrouw uit Exloërveen vertelde 

me dat ze zoiets ook wel een 

had gezien bij de melkboer, die 

vroeger langskwam en dan de 

melk uit het vat in de melkko-

ker tapte. Een van de zeisken-

ners verwees naar opslagtanks 

voor dieselolie op boerenerven, 

ook daar was het verstandig om 

de zaken achter slot en grendel te 

bewaren.  

 

Ik durf het nieuwe voorwerp niet 

te combineren met het begrip 

hersenkraker. Gewoon maar eens 

goed naar bijgaande foto kijken 

en vervolgens de oplossing even 

doorgeven aan de redactie van 

onze dorpskrant. Over ongeveer 

2 maanden later praten we er ver-

der over. 

Martin Snapper     
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Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 12 jaar en ouder 

4 - 7 jaar 8 - 12 jaar   

donderdag 16-08 

Luchtkussen Te land ter zee en in de lucht Te land ter zee en in de lucht 

Goochelaar Kastelen bouwen Disco 

Pannenkoek eten Disco Smokkelspel 
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Sportnieuws 

                                                                    S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  
Hierbij treft u een overzicht aan data van de 2e competitie 2007, t/m eindfeest 

Schema van de competitie 2007 voor uw kalender of agenda! 

  7  september 

21  september 

  5  oktober 

19  oktober 

  2  november 

  9  november 

23  november   afsluiting Comp.2007 kleine zaal dorpshuis   

 

Aanvang:   telkens om 20.00 uur 

Waar:   in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong 

De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur) 

 

Algemene informatie 

Het lidmaatschap voor geheel 2007, dus van januari tot en met december, bedraagt  €  20,--  

De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2007, bedraagt:          €  10,-- 

Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten:               €    0,20 

Jeugd  betaalt, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2007                                          €  20,-- 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

 

Regels 

Een ieder schiet op eigen risico 

Geen alcohol voor het schieten  

Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen 

Op grote nalatigheid kan ontzegging volgen 

Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook. 

 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een 

(ont)spannende competitie van kunnen maken.Even kijken of een kaartje schieten kan altijd 

op boven genoemde data.Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je 

bent van harte welkom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker als winnen! 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Wubbe Kamies, tel.nr. 0599-21272 

 

Ps. De schietvereniging bestaat dit jaar alweer 10 jaar 

Verslag van festiviteiten volgt in 

volgend edities 
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Ook aan huis verkoop 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

3  Op 23 mei bestond de Veen-

schutters 10 jaar. Op dat feestje 

mochten we op schietkaarten 

schieten met de veenschutters 10 

jaar erboven. Op de schietvereni-

ging is het altijd gezellig leuk en 

we hebben veel lol. We schieten 

met een windbuks. Als je dat 

leuk lijkt kom je maar eens een 

keer langs. Het is in het Dorps-

huis de Viersprong. 

 

Groetjes Geert-Jan Hoving 

1  Al in mei van dit jaar heeft 

de schietvereniging zijn 2e lus-

trum gehaald. Wat velen zagen 

als een probeersel dat geen lang 

leven was beschoren is dit wel 

het resultaat van een klein aantal 

mensen om een grotere groep 

enthousiast te krijgen en wat be-

langrijker is te houden. Zoals bij 

elke vereniging en dus ook bij 

ons, is er wel verloop van leden, 

door welke oorzaak dan ook, 

maar de vaste kern van schutters 

is al die jaren de vereniging 

trouw gebleven. Zelfs als leden 

gingen verhuizen naar een andere 

plaats bleven ze de vereniging  

bezoeken. Om het 10 jarig be-

staan niet zomaar voorbij te laten 

gaan, het 1e lustrum was ook al 

in stilte voorbijgegaan vanwege 

verbouwing van het dorpshuis, 

heeft het bestuur besloten om een 

viswedstrijd te organiseren bij de 

ijsbaan te Buinerveen. Deze lo-

catie werd door bijna alle leden 

van de schietvereniging bezocht 

op 7 juli waar we werden getrak-

teerd op hapjes en drankjes, vol-

ledig verzorgd door leden van de 

ijsvereniging. Geweldig en zeker 

voor herhaling vatbaar. Veel ge-

vangen werd er niet, maar dat 

mocht de pret niet drukken. 

Droog weer, weinig wind, bedie-

ning aan het water, wat wil je als 

visser behalve vis vangen nog 

meer? Na gevist te hebben van 

19.00 tot 21.30 werd de uitslag 

bekend gemaakt door een be-

stuurslid van de ijsbaan. Win-

nars: 3e Bert Ros met 12 cm, 2e 

werd Ronald Oost met 16 cm, en 

1e werd Sjoerd Zandstra met 47 

cm. Sjoerd is tevens winnar van 

beste schutter/visser van de 

Veenschutters. Sjoerd gefelici-

teerd namens de hele vereni-

ging!! 

2  23 mei hebben de jeugdle-

den van schietvereniging de 

Veenschutters het 10 jarig be-

staan van de vereniging gevierd 

met een leuke schietavond. We 

moesten op het midden van de 

kaartjes om zoveel mogelijk 

punten te halen. Het was heel 

gezellig en bij afloop kregen 

we een beker. Bij de jeugdleden  

horen 7 personen: Brian van 

Buuren, Sebastiaan Drenth, 

Bryan Elling, Jarno Habing, 

Geert-Jan Hoving, Dylan de 

Leeuw en Gabriel Onrust. We 

schieten op 5 meter met een 

luchtbuks op kaartjes. Je moet 

proberen zoveel mogelijk ko-

gels bij elkaar te schieten. Het 

schieten  voor de jeugd is in 

Dorpshuis de Viersprong van 

19.00 tot 20.00 uur. Kom ook 

eens kijken het is hartstikke ge-

zellig.    

 

Jarno Habing 

Veenschutters 10 jaar. 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

NOAD & Volleybalnieuws  

NOAD gaat weer van start!!!!     
Iedereen, van jong tot oud kan bij ons terecht.  

We hebben voor iedereen wel een vorm van bewegen. 

 

Peutergym 

Zodra een peuter kan lopen kan hij of zij naar peutergym. Klimmen en klauteren is 

voor een peuter een echte uitdaging en een leuke manier om met gymnastiek kennis 

te maken. Deze lessen staan onder leiding van Jan Wiering. 

 

Bewegen op muziek 

Elke dinsdag is er voor de jeugd bewegen op muziek. Lekker swingen en aldoende heel wat dansjes leren. 

Deze lessen staan onder leiding van Jeanet Helweg. 

Vanaf 6 september starten we ook weer met een blok bewegen op muziek voor dames, het blok bestaat 

uit 12 lessen (tot 1 december) voor 30 euro.  

Deze lessen staan ook onder leiding van Jeanet Helweg! (tijdstip z.o.z. !) 

 

Gymnastiek 

Op woensdagmiddag is er gymles voor de kinderen van de lagere school. Ook deze lessen worden gege-

ven door meester Jan.  Gymnastiek is goed  voor de ontwikkeling van de motoriek, maar daarnaast is het 

ook leuk, gezellig en uitdagend om met elkaar bezig te zijn. Zit je op het voortgezet onderwijs, dan kan je 

ook bij ons terecht. Wij zoeken voor deze groep ook nog dringend nieuwe leden. 

Deze les is op de woensdagavond (18.45 – 19.45 uur) 

 

Dames Bodyfit 

Op woensdagavond is er van 19.45 - 20.45uur  gelegenheid voor een  

uurtje bewegen voor dames.  Hier staat het plezier in bewegen voorop. Wat doen we zoal? We beginnen 

met een warming up (hiervoor zijn diverse manieren) daarna is het tijd voor de spieroefeningen en de les 

sluiten we af met een leuk spel. Het beeld van gym met toestellen is verleden tijd. Natuurlijk kunt u  ook 

uw sportwensen kenbaar maken.  

Daarom nu een  Speciale bodyfit aanbieding: tot 1 december 1x per week(uitgezonderd herfstvakantie)

sporten voor 15 euro (blok van 3 maand ). 

Na 1 december kunt u dan kijken of het goed is bevallen, zo ja, dan gaan we in januari weer verder. Deze 

lessen staan onder leiding van Yvonne Deuring. 

 

Heren Volleybal 

Eveneens op de woensdagavond volleyballen de heren, in de gymzaal in Buinen. Ook hiervoor zijn we 

dringend op zoek naar heren die ook wel zin hebben in een sportief uurtje. 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

 

http://www.dehoop-

advies/volleybal.nl  

 

Lestijden (lessen worden gegeven in de gymzaal bij school 75, uitgezonderd herenvolleybal) 

 

Dinsdag, Bewegen op muziek 

15.45 – 16.30 uur groep 1 t/m 4 van de basisschool  

16.30 – 17.30 uur  groep 5 t/m 7 van de basisschool 

17.30 – 18.30 uur  groep 8 en voortgezet onderwijs 

20.30 – 21.30 uur  dames 

 

Woensdag, gymnastiek  

13.30 – 14.15 uur groep 1/2 

14.15 – 15.00 uur groep 3/4 

15.00 – 15.45 uur groep 5/6/7 

15.45 – 16.30 uur  peuters 

16.30 – 17.15 uur  groep 8 en vo klas 1 

18.45 – 19.45 uur voortgezet onderwijs 

19.45 – 20.45 uur dames 

20.30 – 22.00 uur heren volleybal (in sporthal De Woerd in Buinen) 

 

Contributie (inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar    € 6,00 per maand  

gym (en volleybal)leden vanaf 20 jaar € 9,00 per maand 

bomleden tot 20 jaar       € 8,00 per maand 

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur: 

 

Evelien Wubbels, voorzitter  212004   Theresa Tiemes  212175 

Marja v/d Scheer, penningmeester 212470   Carla Gijzen  618156 

Ina Kunst, secretaris   619004   Marijke Koop  0593 562460 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Schaats/visnieuws 

Nieuws van de schaatsvereniging 
 

De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor het seizoen 2007 zijn weer  

af te halen bij G. Boekholt, Zuiderstraat 1B te Buinerveen. 

 

Nog even voor de duidelijkheid: 

 Een gezinskaart kost € 11.50 

 Persoonlijk lidmaatschap € 6.50 

 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal wedstrijden georganiseerd en op veler verzoeken hebben we een 

aantal avondwedstrijden ingepland en wel op de volgende datums. 

  - 14 juli van 18.00 tot 21.00 uur 

  - 25 augustus van 18.00 tot 21.00 uur,  

    na afloop barbequen onder voorbehoud 

  - 15 september van 13.00 tot 16.00 uur 

 

Ook zijn we van plan om bij voldoende deelname een nachtwedstrijd te organiseren, hier komen we later 

nog op terug. 

De schaatsvereniging 

De Smelt 
De afgelopen winter hebben de 

natuurijsverenigingen weer ge-

bruik kunnen maken van de mo-

gelijkheid te schaatsen op de 

baan van De Smelt in Assen. 

Hiervoor was op 4 zaterdagen ijs 

beschikbaar. 4500 schaatsers van 

52 verenigingen hebben hier ge-

bruik van gemaakt. Daarnaast 

was er eind december 2005 een 

speciale avond voor met name de 

jeugd. Ongeveer 400 kinderen en 

400 volwassenen maakten van 

deze gelegenheid, een toertocht, 

gebruik.   

 

Het komend seizoen kan er weer geschaatst worden op : 

 

Zaterdag 20 oktober 17.00—19.00 uur vrij schaatsen 

Zaterdag 24 november 17.00—19.00 uur  vrij schaatsen  

Zaterdag 22 december 17.00—19.00 uur Alternatieve dorpen-

tocht voor basisschool jeugd  & vrij schaatesen op de binnenring 
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Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 12 jaar en ouder 

4 - 7 jaar 8 - 12 jaar   

vrijdag 17-08 

Sterkste man en vrouw Bonte avond voorbereiden Vlot bouwen 

Vossenjacht Barbecue Vlot varen 

Brandweer demonstratie Bonte avond   Barbecue 

Bootjes te water laten   Bonte avond 

    Dropping 

    Scary movie + kampvuur  
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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 

BIBLIOBUS   

De bibliobus komt op vaste tij-

den in dorpen waar geen biblio-

theekgebouw aanwezig is. In 

Buinerveen staat de bibliobus op 

vrijdagmorgen van 8.55 tot 10.05 

uur bij OBS 75, waar ook vol-

wassenen gebruik kunnen maken 

van de diensten en producten van 

de bibliobus, óók onder school-

tijd.  

Uitgebreid assortiment  De bibli-

obus beschikt over een uitgebreid 

assortiment boeken en tijdschrif-

ten voor jong en oud, in alle mo-

gelijke genres. Voor de jeugd 

zijn er veel spannende, droevige 

of romantische boeken en strip-

verhalen. Ook is er veel keus 

voor peuters, kleuters én begin-

nende lezertjes  

Extra service via internet  Voor 

informatieve boeken over allerlei 

onderwerpen kunt u eveneens in 

de bus terecht. Het is ook moge-

lijk om boeken, dvd’s, cd’s of cd

-roms aan te vragen. Dit kan 

zelfs vanuit uw huiskamer! Met 

behulp van de catalogus op de 

site heeft u toegang tot meer dan 

één miljoen titels, en ook kunt u 

zien wat u in huis heeft - en des-

gewenst de uitleentermijn van 

deze materialen verlengen.  

Lid worden?! Wilt u lid worden 

van de bibliobus? De medewer-

kers van de bibliobus geven u 

graag nadere informatie. Het lid-

maatschap is tevens geldig in de 

andere bibliotheken in de provin-

cie, meestal zonder extra kosten. 

Voor de jeugd – tot 18 jaar – is 

een abonnement zelfs gratis.  

Razendsnel geleverd 

Heeft u snel materiaal nodig? De 

volgende dag al? Maak dan ge-

bruik van de Snelservi¬ce. De 

Snelservice levert razendsnel di-

verse materialen, zoals boeken, 

tijdschriften, fotokopieën, cd's 

en dvd's. U kunt via uw biblio-

theek gebruik maken van de 

Snelservice. Uiteraard kunnen 

in principe alleen materialen 

snel geleverd worden, die in 

collecties op de Provinciale Bi-

bliotheekcentrale Drenthe in 

Assen aanwezig zijn. 

Via de bibliotheek 

U kunt uw wens aangeven bij 

de bibliothecaris. Deze belt 

meteen de Digitale Bibliotheek 

op de Provinciale Bibliotheek-

centrale Drenthe. Wanneer het 

gevraagde daar beschikbaar is, 

wordt het dezelfde dag nog 

naar uw huis (of het door u op-

gegeven adres binnen Neder-

land) gestuurd. Sommige infor-

matie kan via e-mail worden 

verzonden. Als u de aanvraag 

vóór 16.00 uur doorgeeft, kan 

deze nog dezelfde dag worden 

behandeld. 

Vergoeding  

Voor het verzenden per post 

met de Snelservice betaalt u  

€ 4,00. Voor cd's, cd-roms, vi-

deobanden, dvd's e.d. betaalt u 

daarnaast het normale leengeld. 

Voor fotokopiëen betaalt u het 

volgende tarief: 1 t/m 5 kopiëen: 

€ 1,20 ;  elke volgende kopie:  

€ 0,10 

Het geleende materiaal kunt u 

weer bij uw eigen bibliotheek 

inleveren. Fotokopieën mag u 

houden. 

 

Al@din is de gratis vragendienst 

van de openbare bibliotheken op 

internet. Al@din beantwoordt 

vragen over alle onderwerpen die 

u maar kunt bedenken: literatuur, 

kunst, muziek, gezondheid, ge-

schiedenis, natuur, milieu etc. 

Iedereen kan een vraag stellen! 

 

Een deel van de muziekcollectie 

van de Centrale Discotheek Rot-

terdam is met het programma 

DigiLeen gratis en legaal te 

downloaden. Het betreft zo'n 

7.000 cd's met klassiek, jazz en 

w e r e l d m u z i ek .  K i j k  o p 

www.muziekweb.nl voor meer 

informatie.  

NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  
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Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 12 jaar en ouder 

4 - 7 jaar 8 - 12 jaar   

zaterdag 18-08 
Kar versieren  Kar versieren    

Rondrit door dorp Rondrit door dorp   
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

  Marjan Poelman 

 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Jos Driessen 

  Willy Hilbolling 

 

 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur. 
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Wie o wie……. 

 

 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten 

van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name 

over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buiner-

veen. Dus als u op zolder nog een oude schoe-

nendoos 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 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

August/september: 
Iedere vrijdag en zaterdag  

In deze periode  

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 12.50 p.p. 

Bij inlevering van deze advertentie 

€ 1.00 p.p. korting 

(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk) 

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=  

ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf 


