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25 jaar SIVO
SIVO presenteert ieder jaar in de
31e week haar Internationaal
Folkloristisch Dansfestival in het
Drentse dorp Odoorn. SIVO
wordt in het jaar 2009 voor de
25ste keer georganiseerd.
Een schitterend internationaal
folklorespektakel met zang, dans,
kleurrijke klederdrachten en vele
authentieke muziekinstrumenten.
Er zijn zes podia waar tegelijk de

Augustus 2009
dansrondes beginnen. Het publiek kan zelf bepalen langs
welke podia men gaat en welke
dansgroepen men wil zien en
kan zo een eigen programma
samenstellen. Op deze manier
is SIVO vijf dagen genieten
van vele onbekende culturen en
werken aan een indrukwekkend
verbroederingsfeest.
Met jaarlijks 18 tot 20 buitenlandse groepen en meer dan
25.000 bezoekers is SIVO uitgegroeid tot het grootste folklo-
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refestival van Nederland en één
der grootten van Europa, maar
heeft daarbij haar unieke intieme
sfeer weten te behouden.
Het succes is te danken aan de
vele honderden vrijwilligers en
gastgezinnen, die gezamenlijk
het festival tot een jaarlijks cultureel hoogtepunt brengen.
(Vervolg op pagina 14)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
2 sept
5 sept
12 sept
26 sept
17 okt
14 nov
21 nov
28 nov
19 dec

Vrouwencafé
Bingo
Rommelmarkt
OBS
Playbackshow
Bingo
Spokentocht
Toneel
Toneel
Bingo

Dames uit Buinerveen/
Nieuw-Buinen opgelet;
Op woensdag 2 september
2009 is er vanaf
+/- 20.45 uur
weer “Vrouwencafe”.
Gezellig (bij)kletsen rond
de stamtafel in het dorpshuis, onder het genot van
natuurlijk een drankje
( mag ook koffie of thee
zijn), wat nootjes en ter
afsluiting misschien iets
lekkers uit de frituur……?
Zet het op de kalender en
wie weet tot ziens.
Groeten van een stamtafeldame.

Internetsite Buinerveen /
Nieuw Buinen
Over clubs, verenigingen
en actueel nieuws.
Via de site is ook de
Dorpskrant digitaal te bekijken.
Foto’s gemaakt bij diverse
evenementen zijn hier te
downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er
naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen
zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor

7 oktober 2009
2 december 2009

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

OBS 75

BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Rommelmarkt
&
Fancy-fair

5 september 2009
9.00 ~ 12.00 uur
Locatie:
Parkeerterrein naast het
kerkgebouw
Kerklaan 2, Nieuw-Buinen

Dorpskrant Buinerveen
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Jeugdwerk agenda 2009/2010
Datum
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag

16 sept
28 okt
6 nov
9 dec
15 jan
13 feb
17 mrt
23 apr
19 mei
16 jun

2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Activiteit
knutselen
knutselen
disco
knutselen
voortgezet onderwijs
carnaval
knutselen
karaoke
knutselen
eindfeest

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 – 15.00
Groep 4 t/m 8: 15.15 – 16.45
Kosten € 1.50. Inclusief drinken en iets lekkers
Disco
Groep 3 t/m 5: 19.00 – 20.15
Groep 6 t/m 8: 20.30 – 21.45
Kosten € 1.00. Er is mogelijkheid om snoep te kopen.
Gezellige avond voortgezetonderwijs-jeugd
Kosten en activiteiten zijn nog niet bekend.
Via de dorpskrant houden we jullie op de hoogte.
Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 – 16.00
Kosten € 1.50. Inclusief drinken en enkele versnaperingen.
Karaoke
Groep 3 t/m 8: 19.00 – 21.00
Kosten € 1.00.
Er is mogelijkheid om snoep te kopen.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8.
Tijd, kosten en dat soort dingen zijn nu nog
onbekend.

Opgeven en vragen bij:
Els de Roo……0599-212604
Anne Egas……0599-332850

Opgeven voor:
7 september
12 oktober
2 november
30 november
4 januari
8 februari
8 maart
19 april
10 mei
7 juni
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Vrienden van toneel, ….
Hier weer een bericht van toneelgroep ‘de Schoakel’.
Wij zijn weer begonnen met onze wekelijkse repetities.
Dit jaar spelen wij voor u een
blijspel met de titel:
“Een drokke tied”
Het stuk speelt zich af in een café waar op een dag de caféhouder
de benen neemt. Wat er dan allemaal voor rare dingen gebeuren?
Als U nieuwsgierig bent kom
dan kijken naar onze uitvoeringen op:
21 en 28 november in Dorpshuis
de Viersprong in Buinerveen.

26 september 2009
in Dorpshuis De Viersprong
Ben je altijd al gek geweest op het imiteren van je
favoriete artiest/band en zie jij jezelf al op het podium
staan! Grijp dan nu je kans en meld je aan.
Jong en oud mogen meedoen.
De inschrijving sluit op 12 september 2009.
Je kunt je opgeven bij Willem/Greetje Heidekamp,
Zuiderdiep 215 te Nieuw-Buinen of in het Dorpshuis
De Viersprong.
----------------------------------------------------------

Deelnameformulier
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
geeft/geven zich op voor de volgende act:
Artiest/groep: ...........................................................
Lied: ........................................................................
Naam/telefoonnummer contactpersoon: .................................................................
................................................................................................................................

Dorpskrant Buinerveen
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Spelweek 2009 groot succes:
Een record aantal deelnemers van 163
kinderen/jongeren
Spelweek Buinerveen
groepen 1 t/m 4.
Maar liefst 60 kinderen van de
leeftijd 4 t/m 7 jaar deden dit
jaar mee aan spelweek Buinerveen.
Alle kinderen deden enthousiast
mee en wilden liever niet naar
huis.
Op de eerste dag van de spelweek, woensdag 12 augustus,
gingen de kinderen in groepjes
zig zag door het dorp om opdrachten uit te voeren. De opdrachten waren spelletjes met
o.a. blik gooien, een foto puzzel
maken, toren maken van bekers
en bierviltjes en een waterspel.
Met de spelletjes konden de
groepjes punten verdienen. Het
weer leek dreigend, maar het
bleef droog.
Voor donderdag stond er op het

programma een poppenspeler,
pannenkoeken eten en ’s middags een theezakje ruil race.
De groepjes kregen ieder 5
theezakjes mee en moesten deze langs de huizen in Buinerveen ruilen voor een krant, appel, zakdoekje, waxinelichtje
en potlood. Alle groepjes kwamen met de opgegeven producten terug. Goed gedaan!
Op vrijdag was er voor de kinderen levend ganzenbord in het
bos achter o.b.s.75. hier mochten de kinderen wederom weer
spelletjes doen passend in het
spel. Alle kinderen en begeleiders/vrijwilligers deden leuk
mee. Natuurlijk hadden zij allen drinken en wat lekkers verdiend.
’s Avonds was er een pyjama
party. Alle kinderen kwamen in
hun mooiste pyjama naar de
feesttent en dansten er op los.
De 5 kinderen met de opvallendste pyjama’s mochten een
beker mee naar huis nemen.
De laatste dag van de spelweek

was voor de groepen 1, 2, 3, 4, 5
en 6. Zij mochten maskers maken. als dit klaar was konden zij
bij een aantal jongens (die geen
masker wilden maken) drinken
en een koekje halen. Jongens,
bedankt voor jullie hulp!
Rond half 11 waren de karren
voor de rondrit er. De rondrit
ging langs de Noorderstraat, Zuiderstraat, het Zuiderdiep en het
Noorderdiep. Er stonden veel
mensen langs de kant van de
straten om de kinderen te begroeten.
Bij terugkomst konden alle kinderen een ballon op halen voorzien van sticker met eigen naam.
Deze werden allemaal tegelijk
losgelaten en nu maar hopen dat
er een aantal worden
gevonden en retour
gestuurd.
Ter afsluiting van de
spelweek gingen de
kinderen naar Griet in
het dorpshuis voor een
patatje met kroket of
frikadel eten en een
ijsje toe. Om half 2
werden de kinderen
opgehaald en was het
voor ons gelet op de
reacties een succesvol
spelweek met perfect
weer!!

Dorpskrant Buinerveen
Groep 5 t/m 8
53 kinderen deden ermee in de
leeftijd van 8 t/m 11 jaar.
Woensdagmiddag begon met
een spannende kano-estafette
“ijsbaan”, 53 gillende en gierende kinderen probeerden de boot
niet tot zinken te brengen en
voerden hun opdrachten zo goed
mogelijk uit. Er werd gepeddeld,
gezwommen, gerelaxt in de band
en gehoosd in de kano, en vooral
veel gelachen. Voor het eerst dit
jaar was er voor deze groep een
avond- bos spel. Tijdens het levend stratego werd de grote
groep in twee legers gedeeld, ieder leger had twee legeraanvoerders. De vlaggen werden goed
verstopt en het duurde dan ook
wel even voordat voor het eerst
de rode vlag werd gevonden.
Maar we konden nog een keer
het spel gaan spelen, en ook hier
duurde het wel een tijdje voordat,
deze keer, de blauwe vlag werd
gevonden. Alle kinderen gingen
dus tevreden na een gelijk spel
van 1-1 naar de tent om nog iets
te drinken en te eten en dan lekker slapen want de volgende dag
wordt het weer een latertje.
Donderdagmorgen stond er
op het ijsbaanterrein een mega
groot opblaas parcours: een heuse “spetterzwaai” baan. Vanaf
wel 8 meter hoog roetsjten de
kinderen op een band van de
spiegelgladde glijbaan zo een
waterbak in, daarna klauterden
ze over een kussen en moesten ze
via een dik touw zwaaien naar de
overkant van de tweede waterbak. Daarna was er weer een
kussen en belanden ze in een
grote waterbak waarin ze werden
aangemoedigd door de andere
groepen. Iedere 8ste deelnemer
van elke groep moest in de grote
waterbak aan de bel trekken
waarna de tijd werd gestopt. De
kinderen werden steeds sneller
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en fanatieker en waren onuitputtelijk. Na het middageten
waren de kinderen helemaal
klaar voor het forten bouwen in
het bos achter de ijsbaan. Er
werden mooie creaties gemaakt , zelfs met verdieping en
complete inrichting.
De in totaal 8 forten werden ‘s
avonds gebruikt voor het avond
bosspel: vlaggenroof.
8 groepen verdeeld over vier
velden krioelden door elkaar,
vele verhitte en bezwete koppies zorgden voor een geweldig
schouwspel, sommigen waren
zo fanatiek dat een vlag uit een
brandnetelveld halen geen probleem was, daarna wel! Moe
maar voldaan konden de kinderen rond tien uur lekker naar
huis om te slapen want daar zal
de volgende avond/nacht weinig van terecht komen.
Vrijdag waren alle kinderen alweer om 10.00 paraat
voor een BMX-parcours door
de bossen en modder, het was
een zware route, maar iedereen
heeft het door hun sterke benen
en doorzettingsvermogen gered. Een ander gedeelte van de
groep gingen levend tafelvoetballen.
Tussen de strobalen, vasthoudend aan steigerpalen vond er

een spannende wedstrijd plaats.
Heel Buinerveen kon meegenieten als er een doelpunt werd gescoord. ’s Avonds van 22.00
werd Buinerveen overdonderd
door een uitbundige Buinerveen
got’s talent. K2 en Sugar lee Hooper kwamen helemaal hierheen
om ons talent te bewonderen en
te jureren. Michael Jackson was
uitmuntend en werd nummer 1,
ook Lammert was van de partij
en kreeg een welverdiende 2de
plaats. Nummer drie was adembenemend en won dan ook terecht een mooie beker. De gehele
avond was een groot succes, met
veel gezellig en enthousiast publiek. Het geluid en licht was
weer prima verzorgd door onze
Kasper. Kasper had zelfs een
heuse DJ geregeld vanaf 22.00
uur.
Om 22.00 uur ging groep 4 t/m 6
naar huis, groep 7 & 8 bleef slapen, nou ja slapen?? Gewoon
gezellig bij het kampvuur liggen
in hun slaapzak op pallets. Ouwehoeren in de tent of marshmallows smelten boven een
vuurkorf. Kortom alles behalve
slapen.
Na het ontbijt ; broodjes knakworst verzorgd door Liza en Eesha
lekker naar huis, en
juist………..slapen!!!
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Groep 12+
Wel 50 jongeren van 12 t/m 17
jaar deden enthousiast mee aan
de spelweek.
De helft van de groep begon
woensdag met een spectaculaire
zitmaaier race. Met een helm met
daarop een beker met water
moest een pittig parcours worden
afgelegd. Hierbij werd het duidelijk wie thuis het gras maait.
Denderend over de wipwap, inover en door de strobalen en zigzaggend of rondtollend slalommen, het was een geweldig wedstrijd, het was echt lachen geblazen. De andere helft van de
groep moest een afmattende
buikglijbaan race afleggen. Vol
schuim , prikkende ogen en rode
buiken heeft iedere groep zijn
best gedaan voor de snelste tijd.
Voor het eerst was er woensdagnacht een bos spel in het donkere bos van Buinen. Jongeren werden per groep “Ontvoerd” in een
zwarte bus door een maffioso
met een bivakmuts. In het bos
van Buinen werden ze vrijgelaten
en moesten ze in opdracht van
Don Cappuccino smokkelwaar
vervoeren. Het spel verliep niet
zoals verwacht maar was toch
nog spannend voor de jongeren.

Dorpskrant Buinerveen
Voor de vrijwilligers in het bos
was het jammer genoeg iets
minder succesvol en een lange
zit, toch waren zij ook positief.
Donderdagmiddag stond ook
voor de jongeren de mega grote
spetterzwaaibaan klaar en vond
er een spectaculaire competitie
plaats. Donderdagnacht was er
het spel de vlaggenroof.
Vrijdagmiddag stond een zware
mud-camp op het programma.
Levend tafelvoetbal met twee
ballen te gelijk in de blubber.
Achter de tent was het grasveld
omgetoverd tot een heuse modderpoel waar de jongeren in een
vorm van rugby met een jute
zak met blubber de overkant
moesten bereiken en de zak in
een ton met water moesten
gooien om een punt te halen.
Vele blonde meisjes waren brunettes geworden en alle kledingstukken en lichaamsdelen
waren zwart van de modder. De
jongeren waren zeer fanatiek en
helemaal kapot na dit zware
maar geweldige spel. Na het
ploeteren in de modder gingen
de jongeren zwemmend naar de
overkant waar ze gingen volleyballen. Dan even naar huis
om je voor te bereiden voor een

lange tocht; de dropping.
Groepen die goed liepen hebben
+ 16 kilometer afgelegd. Er waren echter groepen die aan de
verkeerde kant het bos uit kwamen. Na een poosje lopen kwamen zij tot hun grote schrik een
bord tegen met : Emmen 2 kilometer! Deze groepen hebben het
dus knap zwaar gehad en waren
pas rond 6 uur bij de ijsbaan. Het
was voor iedereen weer een hele
prestatie waar ze trots op mogen
zijn, ook voor de vrijwilligers die
de groepen hebben begeleidt ;
petje af! Na het ontbijt wisten de
jongeren niet hoe snel ze thuis
moesten komen. Totall los! lekker slapen!

Dorpskrant Buinerveen

Wij als organisatie: Martin &
Maryska Kremer, Rommy Wubbels, Michiel Blok, Lina Gelijk,
Liza Phefferkorn, Sybren ter
Keurs, Martin Evers, Gea Weggemans en Tjerk Habing willen
graag alle vrijwilligers bedanken
voor hun grandioze inzet.
Ook willen wij alle sponsoren
bedanken voor hun bijdrage, mede door hen kon deze spelweek
mogelijk gemaakt worden. Ook
de gemeente Borger-Odoorn willen wij bedanken voor hun subsidiebijdrage.
En natuurlijk willen wij al die
leuke , vrolijke en geweldige kinderen/jongeren bedanken voor
hun deelname aan deze grandioze spelweek. Wij zijn bekaf,
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maar weten weer waar we het
voor gedaan hebben; 163 lachende en tevreden koppies.
Dus in januari gaat de organisatie weer iets nieuws verzinnen
voor de volgende spelweek

2010.
Wij hopen dat jullie allemaal
weer komen ( ook de 16+ ers).
Namens ons allen BEDANKT
De Spelweekcommissie.

Bedankt voor 4 mooie spelweken
Vier jaar geleden hebben wij samen met Evelien & Rommy het initiatief genomen om een spelweek op te zetten. Het doel van ons was
om de kinderen en jongeren van Buinerveen en Nieuw- Buinen (tot
de mondenweg) een leuke en actieve week te bezorgen in de laatste
week van de zomervakantie. Wij kijken terug op vier geweldige spelweken, wij hebben er erg van genoten. Vorig jaar hebben wij aangegeven om nog één jaar een spelweek mee te organiseren.
Dit jaar heeft de organisatie er drie nieuwe leden bij gekregen, ze
hebben dit jaar enthousiast meegedraaid en kunnen ons nu volgend
jaar vervangen. Wij stoppen met het organiseren maar zullen ons in
2010 zeker aanbieden als vrijwilliger. Wij willen iedereen bedanken
die ons al die jaren hebben geholpen en vooral de kinderen/jongeren
die voor een geweldige sfeer hebben gezorgd, waar we veel plezier
aan hebben beleefd.
Wij hopen dat er nog vele spelweken komen en wensen de organisatie veel succes de komende jaren.
Martin & Maryska Kremer

Pagina 10

Dorpskrant Buinerveen

Sponsoren Spelweek Buinerveen 2009
B&B Buinerstee
Wals Schilder- en Spachtelwerk
Jan Boeve Hekwerkmontage
Elting / Cowetra
Middeljans Sport en Reclame
Jeannet Elting Oriflame & Fotografie
Parkcamping De Paardetange
Scheveco
Bouwbedrijf Hofstra Hulshof
Imkerij De Bijenhof
Kapsalon Stefanie
De Homoeopaath H. Haaijer
Hoefsmederij/Siersmederij Tjerk Mulder
Hofman Notenbar
Loonbedrijf Timmermans
Kinderopvang Partou
Roelof Wanders
Vlieghuis installatietechniek
Re-Base
Landbouw & Loonbedrijf Simon Berends
Meubelhuis De Groot

VOF Sloots
Harry Meijer Transportbedrijf
Chinees Restaurant De Nieuwe Ster
Wubbe Kamies
Schipper Kraanbedrijf
Schaatsvereniging Buinerveen E.O.
Schipper Transport
KPG Shipping
Ratering Isolaties
Egbert Egberts Rijwielen
NOAD
Alberts Bestratingen
V.V. Buinerveen
Dorpshuis de Viersprong
André Trip
Les Chevaux
Rabobank Borger-Klenckeland
Hoornstra
Bouwbedrijf Wubbels
SITA
Willem Wanders
Casper Peper

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 11

Nieuws over het dorpsomgevingsplan
BEZOEK B & W en GEMEENTERAAD en
COMMISSARIS TICHELAAR AAN BUINERVEEN
Vrijdagmiddag 19 juni heeft een
werkbezoek van burgemeester
Marco Out, alle wethouders en
gemeenteraadsleden plaatsgevonden in Nieuw-Buinen en Buinerveen.
In een bus is men door NieuwBuinen gereden om de reconstructie van het Zuiderdiep, de
plaats van het nieuwe voetbalveld en clubgebouw en van de
Multi Functionele Accommodatie vlakbij De Wanne te bekijken.
In het Aailand werd verteld over
de aanpak van o.a. wijkschouw
en steunstee.
Later op de middag is het
DorpsOmgevingsPlan Buinerveen/Nieuw-Buinen aangeboden
in Dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen. Burgemeester Marco Out en wethouder Meedendorp ontvingen elk een groot
exemplaar die niet in een bureaulade kan verdwijnen.
Burgemeester Out onthulde tevens een nieuw plaatsnaambord:
Ons Dorp: Buinerveen / Nieuw-

Buinen (tot aan de Mondenweg). De bewoners die in het
deel Nieuw-Buinen tot de Mondenweg wonen, maken voor
een heel groot deel gebruik van
de voorzieningen en verenigingen in Buinerveen. Ons dorp
bestaat dus niet uit 400, maar
uit zo’n 1400 inwoners!
Als aangekondigde mystery
guest kwam als klap op de
vuurpijl de nieuwe commissaris
van de koningin van Drenthe,
de heer J. Tichelaar in Buiner-

veen langs. Ook hij ging met een
exemplaar van ons DorpsOmgevingsPlan naar huis. Alle aanwezige politieke partijen konden
een onderwerp aangeven dat hen
vooral bezig hield. De commissaris gaf hier op een heel ontspannen manier antwoord op.
Het boek DorpsOmgevingsPlan
Buinerveen/Nieuw-Buinen tot de
Mondenweg is te koop voor
12,50 euro. Het is te verkrijgen
bij de voorzitter van onze werkgroep, Wim Bruil. De inkomsten
van het DorpsOmgevingsPlan
komen ten goede als financiële
bijdrage voor de ontwikkeling
van ons dorp.
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Adverteren werkt!!
Dat adverteren werkt wordt nog
al eens in twijfel getrokken. Echter met de Website en de vermelding in de gemeentegids, waarmee de Dorpskrant dus adverteert, zijn wat bijzondere berichten binnen gekomen die zonder
te adverteren niet bekend zouden
zijn. Zo is een verzoek tot plaatsing geweest waarbij de vraag
was wie de mensen op de foto
zouden kunnen zijn. Zij hebben
in de 2e Wereldoorlog contact
gehad met een Engelsman, private Bertie William George Baker,
en hem geholpen in die tijd. Family van de militair was op zoek
naar de Nederlanders. Via verschillende Dorpskranten is bekend geworden dat Bertie waarschijnlijk in de regio Arnhem
verbleef.
Verder kreeg ik de vraag of naast
geplaatste advertentie een plekje
kon krijgen in de Dorpskrant.

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Wegens groot succes zoeken wij
Gastdocenten (m/v) voor het schoolpreventieplan
Het schoolpreventieplan is een groei & ontwikkelingsproject
voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Op de
23 basisscholen die onze gemeente rijk is worden themalessen
gegeven over alcohol, roken, drugs en/of kies hart voor sport,
maar ook lessen van bijvoorbeeld de politie en de brandweer.
Het doel van deze lessen is; kinderen voor te bereiden op thema’s
waarmee zij, in de toekomst, te maken krijgen.
Vind jij het leuk om met kinderen te werken, ben je enthousiast
en wil jij met kinderen in gesprek gaan over onderwerpen als
alcohol, roken, drugs of sport,
dan zijn wij op zoek naar jou!
.
Is dit het vrijwilligerswerk wat jij zoekt?
Maak dan een afspraak met Esther van der Linden van welzijngroep Andes, zij kan je meer vertellen over dit project.
0591-585554

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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Publieke, politieke en private beweging voor
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling
Bolsterlaan 19 7876 GA Valthermond 0599 663 063 pro-werelddorp.nl info@prowerelddorp.nl

Nieuw dorp opnemen in
Toekomstvisie Borger-Odoorn
In de gemeente Borger-Odoorn
wordt deze weken veel gesproken over de Toekomstvisie 2018.
Een vernieuwend onderdeel
daarvan zou de stichting van een
nieuw dorp kunnen zijn.
Al ruim twee jaar wordt er in
kleine kring gepraat over Hunzedorp. In het kader van HunzEco,
het plan voor de vernieuwing van
de Hunzevallei, zijn er reeds positieve gesprekken gevoerd met
de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.
Hunzedorp zal het meest duurzame dorp van Nederland kunnen
worden. De gemeente BorgerOdoorn kan met dit voorbeeld-

dorp een bijdrage leveren aan
het oplossen van meerdere crisis.
Hunzedorp is een initiatief van
PRO-Publieke, politieke en private beweging voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling, dat
gevestigd is in Valthermond.
PRO werkt samen met Architectenbureau Alberts en Van
Huut, bekend van het gemeentehuis van Borger-Odoorn in
Exloo en het hoofdkantoor van
de Gasunie in Groningen, aan
de realisering van VrEdestad
bij Ede en de Zeven Werelddorpen van Noordland. Hunzedorp
zou het eerste werelddorp van

Nederland kunnen worden.
Een Werelddorp heeft als hooffdthema’s duurzaamheid, gemeenschap en spiritualiteit. De
minimale omvang van een Werelddorp is 10 ha. waar ongeveer
150 volwassenen en kinderen
wonen in plm. 100 huizen met
kleine bedrijven en een tuinderij.
Het is ook mogelijk dat er b.v. 6
kleine dorpen komen van 1.5 ha,
op loop/fietsafstand, met ongeveer 25 volwassenen en kinderen
in plm. 15 huizen.
In een Werelddorp staan huizen
uit de hele wereld. Er wonen
mensen uit de hele wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.pro-werelddorp.nl
(Ingekomen via de website)
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In Buinen, Buinerveen en Nieuw
-Buinen zijn 17 gastgezinnen die
dit jaar meedoen. Wij zijn er een
van. Inmiddels voor de 8e keer,
en ook dit jaar was fantastisch.
Servië dit jaar. Een Folk ensemble met de naam “Stari Dusanovac”. Uit Beograd, of Belgrado
zoals ik dat vroeger geleerd heb.
Zij dansen als hobby en niet professioneel. De gemiddelde leeftijd van de dansers is net onder
de 20, van de muzikanten rond
de 50. Regelmatig treden zij op
in het buitenland, waaronder
Wismar, een festival voorafgaand aan SIVO.
Enkele dagen voor het festival
was reeds bekend dat de groep
op maandag al zou arriveren, in
plaats van de gebruikelijke dinsdag. Dit betekent dat we een dag
extra hebben om elkaar beter te
leren kennen. Echter is niet bekend hoe laat de groep arriveert,
dus als de voorbereidingen klaar
zijn is het afwachten tot gebeld
wordt. Onze hosten Nienke
Moek en Valentina Dijkstra bellen zodra de groep komt, en hiervoor wordt de telefoonketen gebruikt. Dit betekent dat zij een
gastgezin bellen, die vervolgens
ook weer een gastgezin bellen,
tot iedereen gebeld is. Rond 12
uur kregen wij te horen dat de
groep rond 2 uur zal aankomen,
maar dan wordt nog gebeld. Als
wij om half vier nog niets gehoord hebben en toch zitten te
wachten, wordt besloten dat Inge
vast naar Odoorn rijdt. Het kan
tenslotte niet zo lang meer duren.
Inge zou ongeveer in Odoorn
zijn als ik word ik gebeld. “De
gasten zijn er!” Na een introductie en toewijzing van gasten aan
gastgezinnen gaat iedereen met
gasten naar huis. Zoals inmiddels
gebruikelijk wordt afgesproken
de eerste avond een klein feestje
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te organiseren, waarbij we de
gasten beter kunnen leren kennen. Wij hebben ooit onze
voorkeur uitgesproken voor een
jong stel of 2 meisjes, en in dit
geval zijn onze gasten 2 meisjes van 16 jaar, Bojana en Zoja.
Bojana spreekt redelijk Engels,
Zoja verstaat het wel een
beetje. Gelukkig, want ik
spreek geen Servisch. Zij kunnen het goed met elkaar vinden,
en de hele groep is ook wel een
hechte groep. In Duitsland sliepen zij in een schoolgebouw,
wat met een paar matrassen
omgetoverd was tot “hotel“.
Eten was ook niet zo best, er
waren vaste tijden om eten te
halen, en weinig keus. Buiten
die tijden was het niet mogelijk
te gaan eten. Dat is bij ons iets
anders, de eerste avond aten wij
spaggetti. Doordat dit al wat
plakkerig was geworden schepte Zoja naar mijn idee veel op.
Het bord was nu al vol, en daar
moest nog saus bij. Ik gaf nog
aan dat zij wel wat af kon
schuiven, maar ze had echt
honger. En ze heeft het allemaal opgegeten en nog een
toetje ook. We hebben in elk

geval gezonde eters.
Rond 8 uur kwamen overige
gastgezinnen met hun gasten,
allen met stoelen, tafels, hapjes
en drankjes. Omdat SIVO met
z’n allen gevierd wordt, neemt
ook iedereen wat mee. De avond
vloog voorbij, waarbij afspraken
gemaakt werden voor de volgende dag. Sommigen wilden naar
Groningen, met de bus op eigen
gelegenheid. Dit heb ik voor
mijn gasten afgeraden, omdat dit
nog een hele onderneming is. Er
werd gesproken over de eigen
bus te nemen, maar dit werd de
volgende dag door de leiding niet
toegestaan. Wij hebben samen
met de gasten van Karl en Tjarda
besloten naar Emmen te gaan,
naar de vlindermarkt. Zij hebben
2 jongens, waarvan 1 wat heeft
met Zoja. Wat was het druk in
Emmen, rond 11 uur was bijna
geen plek meer de auto te parkeren. Ik zeg bijna, want wij hadden nog wel een plekje kunnen
vinden buiten het centrum. En
nog gratis ook. Na gezamenlijk
winkels te hebben bekeken en
wat gegeten te hebben, konden
de gasten nog even bij de winkels kijken die zij onderweg ge-
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zien hadden. Om half vier verzamelen bij de ingang. Zij waren
keurig op tijd, en hebben genoten
van het winkelen. ’s Avond hebben we een Zweeds gerecht gegeten met bietjes. Omdat de
meisjes het niet kenden hebben
ze eerst een beetje geproefd
waarna de borden gevuld werden.
Beiden hebben heel goed gegegen, met ook weer een toetje. Na
het eten vraag ik altijd, ieder jaar
weer: “Toetje?”, in de hoop dat
zij er eind van de week zelf om
vragen en dan toch Nederlands
geleerd hebben. Natuurlijk werd
ik de eerste keer raar aangekeken, maar na enig uitleg en het
daadwerkelijke toetje vinden ze
dit geweldig. Van hun kant
moest ook wat uitgelegd worden,
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want in Servisch klinkt het bijna als :”Vechten?” Konden we
allemaal om lachen en heb ik
ook wat geleerd.
Gesprekken aan tafel gaan over
vergelijkingen, hoe gaat iets in
Servië en hoe gaat iets in Nederland. Bijvoorbeeld schoolsystemen, opleidingen en toekomst. Natuurlijk wordt ook
over familie gesproken, Bojana
heeft een zus die ook in de
groep danst. Zij is ondergebracht in Buinen. Of ze daar
even heen mag fietsen, want
fietsen wilden zij allebei heel
graag. En paardrijden, of wij
niet iemand kenden die paarden
had waar zij even op mochten
zitten voor de foto. In Beograd
zijn in de omgeving geen paarden te bekennen, dus dit zou

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

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

speciaal zijn.
In Nieuw-Buinen zijn gasten ondergebracht waar paarden zijn,
en daar wilden Bojana en Zoja
ook wel naar toe. Gezien de
planning en steeds korte tijden
die hiervoor beschikbaar zijn valt
het niet mee dit te organiseren in
de loop van de week.
Woensdag wat cultuur bijbrengen en dus hunnebedden bekijken. Ze vinden het wel interessant, maar niet boeiend. Gelukkig hebben zij zich heel goed
vermaakt door overal foto’s van
te maken. Woensdag is de eerste
dag van Sivo, het dansen gaat
beginnen. Om 5 uur komt de bus,
dus voor die tijd nog even eten,
nog wat snacks en drinken inpakken en dan zijn ze zo ver. Half
acht wordt Sivo geopend door
o.a. de burgermeester. Half negen 1e dansronde op podium 6.
Wij zijn er natuurlijk ook, om te
zien welke cultuur zij brengen.
En ook om ze toe te juichen,
want zij zijn natuurlijk wel onze
gasten. Prachtig schouwspel van
Servische dansen, maar ook zijn
Arabische en Turkse invloeden te
zien. Zij waren de heersers enkele honderden jaren geleden en dit
is in de dansstijlen en kleding
nog zichtbaar. De 2e dansronde
op podium 4, welke overdekt is
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begon om half 10. Onder kunstlicht ziet het er allemaal weer
anders uit. Rond half 12 waren
zij weer thuis, even wat eten
want door al dat dansen hadden
zij trek gekregen. Daarna douchen en slapen.
Donderdag is de excursie gepland, dit jaar naar Bourtange.
Om 10 over half 9 was de bus
er, om 10 uur werden wij verwacht in Bourtange. Omdat we
als grote groep gaan is een rondleiding georganiseerd, waarbij
een gids een en ander toelicht in
de vesting. Allemaal in het gebrekkig Engels, maar gelukkig
wel te begrijpen. Daarna koffie
met cake en tijd om zelf even
rond te kijken. Ook hier werden
weer veel foto’s gemaakt, de molen en de kanonnen waren het
meest interessant.
’s Avonds werd er weer gedanst,
dit keer op podium 5. Rond half
12 waren zij weer thuis, waarna
de dag nog besproken werd, en
de planning voor de volgende
dag. Natuurlijk onder het genot
van een hapje en een drankje.
Vrijdag “Bal der Naties”, met dit
jaar een hoekje speciaal ingericht
met oud-hollandse spellen. Echter dit hoekje was zo ver verwijderd van de grote tent dat hier
bijna geen gebruik van werd gemaakt. Bij het Bal der Naties, de
naam zegt het al, wordt gedanst
door iedereen, en alle groepen
dansen met en door elkaar. Een
wirwar van dansstijlen en muziek
vulde de tent.
Rond 2 uur waren zij weer thuis,
en om half vier heb ik de barbecue aangezet. Om 4 uur zou patat
klaar zijn, en daar hoort natuurlijk wel wat bij. De families uit
Buinerveen, en een gedeelte uit
Nieuw-Buinen kwamen samen
met de gasten voor, ja, alweer
een feestje. Enkele gasten hadden thuis vlees voorbereid, ge-
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marineerd en wel. Mals vlees,
kippenlevertjes met spek, gekruid zoals zij dit thuis gewend
zijn. Drijvend in de olie. Nu
weet ik dat je olie niet op het
vuur moet gooien, en dat bleek
ook wel toen ik aan het eind
van de middag de barbecue uitzette, want hij bleef gewoon
aan. De bodem brandde nog, de
lavastenen zaten nog vol en het
begon naar plastic te ruiken.
Uitblazen, en daarna maar goed
schoonmaken, zodat deze op de
laatste avond ook weer gebruikt
kon worden. Vrijdag avond gala-avond, dit betekent dat de
beste kostuums uit de kast getrokken worden voor een dansavond in de gala tent. Speciaal
voor de gastgezinnen is een
deel gereserveerd zodat je niet
vroegtijdig al in de rij moet
gaan staan voor een plekje in de
tent. Rond half 9 kwamen wij
in de tent die al voor meer dan
de helft gevuld was. Vooraan
zitten was er niet meer bij,
maar we hebben toch een goed
plekje kunnen vinden. De
avond wordt geopend door een
Nederlandse groep, die volksdansen uit Nederland laat zien.
Daarna Hongarije, Nepal en
dan Servië. Een goede show,
perfecte belichting in de zaal,
en alles goed zichtbaar. We
hebben genoten. Na Servië
kwamen nog China en Boerjatië. Om kwart over 12 waren
Bojana en Zoja thuis, en na wat
tosties te hebben gegeten, gingen zij douchen en naar bed.
Zaterdag moesten wat boodschappen gedaan worden, Bojana en Zoja wilden wel wat fietsen. Kim is met ze meegegaan
zodat ze niet verdwalen. Een
vriendin van Kim was aan het
paardrijden en dit was de ideale
gelegenheid om wat foto’s te
maken. Zij hebben genoten, van

de paardjes en van het fietsen.
Op zaterdag wordt om 2 uur al
gedanst, tot 4 uur. Omdat ’s
avonds ook gedanst wordt is er te
weinig tijd om naar huis te gaan
om te eten. Dit is opgelost door
de gastgezinnen uit te nodigen
om te picknicken op het Sivo terrein, samen met de gasten. Dit is
ook de dag dat de groepfoto’s
gemaakt worden, en de ideale
gelegenheid om foto’s te maken
van de kledij. Voor de picnick
neemt iedereen wat mee, en de
bedoeling is dat iedereen ook bij
iedereen wat kan snoepen. Voor
de picknick is wel mooi weer
vereist, en dat hadden we gelukkig ook. Droog, niet te heet, en
een beetje wind. Perfect. Om half
8 stond weer een dansronde op
het programma, en na het vuurwerk, wat in Buinerveen te horen
was, zijn de gasten weer huiswaarts gekeerd. Deze keer heb ik
hamburgers gehaald en dit werd
zeer gewaardeerd. Na het programma doorgenomen te hebben
voor zondag, de groep zou naar
de kerk gaan, zijn ze gaan slapen.
Op tijd het bed uit, uitgebreid
ontbijten en zoals inmiddels gebruikelijk hebben wij onze dank
uitgesproken door de meisjes te
verrassen met cadeau’s. Dit vonden zij geweldig en veel te veel.
Bojana vluchtte naar boven om
even later met een fles Sljivovica
te komen, had haar vader gebrouwen. Pruimenjenever, en ik
moest meteen een slokje nemen
om de vriendschap te bezegelen.
Het brandt wel een beetje.
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Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Indien u niet beschikt over
een logo of een plaatje
waarmee u wilt adverteren, bestaat de mogelijkheid dat deze aangemaakt
wordt, uiteraard volgens
uw wensen en onze mogelijkheden.

4

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Ook aan huis verkoop

INSPIRALING

Praktijk
voor

Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel:
0599-212949
06 21 524 729
Consulten vinden plaats op
afspraak.
Tel. spreekuur: ma, wo en vr
van 9.15 tot 9.45 uur
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl
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In de middag was de laatste
dansronde en slotdefilé gepland.
Vanwege de regen viel dit allemaal in het water. Wij konden
het niet opbrengen om de afsluiting van Sivo te zien, geen regenpak of paraplu mee, en nergens
plek om te schuilen.
Zondagavond afscheidsavond,
deze keer in de boerderij van
Karl en Tjarda. Daar staan we in
elk geval droog. Er was voldoende eten en drinken voor iedereen,
er is gedanst, adressen uitgewis-
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selt en het was ook nog de hele
avond droog. Een geweldige
avond.
Maandagmorgen nog even ontbijten, en met een brok in de
keel afscheid nemen van Servië.
Met een lach en een traan is
vanuit Buinen de bus vertrokken om via Amsterdam huiswaarts te keren.
Servië bedankt.
Bram van Buuren

Heeft u na het lezen van dit verhaal het gevoel van:
Dat wil ik ook eens proberen, neem dan gerust contact op met de redactie.
U kunt ook bellen met Els de Roo, die de huisvesting in onze regio organiseert.
Els de Roo
Zuiderdiep 30
tel 212604
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Op 18 juni is er een fietstocht
naar Eesergroen naar Elsje keramiek gemaakt. Els Fikkert ontwerpt en vervaardigt (ook voor
opdrachten) gebruikskeramiek,
huis-, tuin- en wanddecoraties,
zowel unica als multiples. De
hele dag, met prachtig weer, is
er voor uitgetrokken met onderweg tijd voor koffie en koek.
www.elsjekeramiek.nl+

Op 6 augustus zijn de dames opnieuw op de fiets gestapt naar de
Kijltuin in Stadskanaal.
De fam. Schepers leidde ons
rond door deze prachtige tuin. 2
vijvers, een heidetuin, een rotsheuvel, een kruidentuin en een
kas zijn in deze tuin te vinden.
Wederom was het prachtig weer.
www.dekijltuin.nl

Foto’s van beide fietstochten zijn
te zien op:
www.vrouwenpleindrenthe.nl –
vrouwenorganisaties – NBvP,
Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen – Op reis.
Onze avond bijeenkomsten beginnen op:
Woensdag 9 september: De Wereldwinkel uit Borger komt bij

ons op bezoek.
40 Jaar geleden ging de eerste
Wereldwinkel ter wereld open
en wel in Breukelen. Nu, 40
jaar later, zijn er bijna 400 Wereldwinkels! 12.500 Vrijwilligers zetten zich dagelijks in
voor fairtrade en verkopen
prachtige cadeauartikelen. En
dat is een cadeautje voor de
makers. Zij verdienen op deze
manier een inkomen en zijn zo
in staat een beter bestaan op te
bouwen.
Donderdagmiddag 10 september: middag Museumbezoek;
we gaan naar Zandpol en varen
met de snikkeboot naar het Van
Goghmuseum in Veenoord.

Woensdag 14 oktober is het de
beurt aan het eendagbestuur om
een avondprogramma te maken.
Woensdag 18 november is er een
lezing over sledehonden.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. Informatie is ook te verkrijgen bij
Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552.
http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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Nieuws CBS 59
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Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen, maar we blikken nog even
terug naar het einde van het vorige schooljaar.

Afscheid groep 8
Op dinsdag 30 juni namen de
kinderen van groep 8 (en twee
kinderen van groep 7) afscheid
van onze school. 's Middags was
er speciaal voor hen een open
podium, waarin de kinderen van
groep 1 t/m 7 afscheid van groep
8 namen. 's Avonds gingen de
leerkrachten als afsluiting met de
schoolverlaters barbecueën. De
avond kreeg nog een officieel
tintje toen ook de ouders op
school kwamen. Als afscheidscadeau ontvingen de kinderen traditiegetrouw een bijbel.
Op de foto staan de kinderen die
onze school hebben verlaten:
Frederike Sturing, Iris Musch,
Anne Meijer, Rafaël Onrust,
Fenny Chen, Dylan Vos en Patrick Sanders.
Wenochtend groep 3
De kinderen van groep 2 die na
de vakantie naar groep 3 gaan,
hebben alvast een morgen meegedraaid bij juf Albertine. De
nieuwe derde-groepers mochten
's morgens direct op het grote
plein spelen. Nadat de bel werd
geluid, gingen de kinderen netjes
in de rij van groep 3 staan. In de
klas werd eerst een kring gemaakt en daarna hebben de kinderen “echte” groep 3 dingen
gedaan, zoals het aanleren van
een letter, schrijven en rekenen.
Het was een hele gezellige morgen.

Laatste schooldag
Een goede traditie op School 59
is de vossenjacht op de laatste
dag voor de grote vakantie. De
kinderen van groep 8 hebben
zich die morgen bijna onherkenbaar verkleed en hebben
zich in de omgeving van de
school verspreid. De kinderen
van groep 1 t/m 7 gaan in kleine groepjes, onder leiding van

een aantal ouders, op zoek naar
de “vossen”. Eenmaal gevonden
zet de vos zijn handtekening op
een kaartje. Halverwege de wandeling kunnen de kinderen even
uitrusten bij de familie de Roo,
waar een glaasje limonade en
wat lekkers klaar staat. Na afloop
is er op school voor iedereen een
ijsje en kan de grote vakantie beginnen.

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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Lucas Poelman
Zoals U wellicht gezien heeft
was redactielid Marjan Poelman
zwanger van haar 2de kindje. Op
26 juni 2009 was het dan zover
en werd Lucas Henk Jan Jans
Trip geboren, zoon van André
Trip en Marjan Poelman. Henk
Jan is genoemd naar de vader
van Andre en Jans naar de vader
van Marjan. Velen van U hebben
Lucas, zoals zijn roepnaam is, al
wel gezien. Met Marjan al wandelend door Buinerveen of tijdens de spelweek in Buinerveen
met Willy Hilbolling achter de
kinderwagen. Lucas woog bij de
geboorte 4050 gram. Op wie het
lijkt? Dat kunt U het beste zelf
even bekijken. Ook zus Carleen
is heel trots op haar broertje.
Ook zal het niet ontgaan zijn dat
hun huis aan de Zuiderstraat 21
in Buinerveen versierd was. Een
ooievaar die door het raam
vloog, een in het gras, vlaggetjes, “hoera een jongen” en de
naam Lucas groot in het gras.
Nee aan niets ontbrak het.
Gefeliciteerd!!

Kasper Peper jarig
Kasper is 50 jaar geworden, en
voor de gelegenheid is zijn huis
versierd. Dit zal hij ongetwijfeld
niet zelf gedaan hebben, maar
mensen die hem waarderen.
Mensen die er blij mee zijn dat
Kasper er is, en om wat hij doet.
Als er muziek verzorgd moet
worden is Kasper de man. Hij
regelt dit , Playback show, Sinterklaas, Noad, spelweek, noem
maar op. Ook zit Kasper in het
bestuur van de Veenschutters.
Een beetje waardering is hier
dan ook volledig op zijn plaats.
Gefeliciteerd!!, en nog vele jaren
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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

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….
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(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar
stellen van zijn fotomateriaal)

Deze foto uit september 1941 is juffrouw Jansen, zij gaf les aan school 75. De fam. Jansen woonde aan de
Hoofdkade 5 in Buinerveen.
De heer Jansen was van beroep timmerman. Waarom juffrouw Jansen tussen de bloemen zit is onbekend.

Op deze foto staat de
werkplaats van fam.
Smit aan het Noorderdiep 34 in NieuwBuinen. Smit had een
stelmakerij.
Naast de werkplaats op
nr. 32 stond de woning
van fam. Smit waarin
ook een kroeg aanwezig
was.
Van deze woning hebben we geen foto.
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Van de bestuurstafel

Verzekering voor vrijwilligers
Door de gemeente BorgerOdoorn is ingaande 1 januari
2009 een algemene vrijwilligersverzekering afgesloten met
een vrij ruime dekking. Dat
houdt in dat het dorpshuisbestuur niet meer zelf een dergelijke verzekering hoeft af te
sluiten en dus de bestaande
verzekering kan opzeggen. Helaas was een en ander te laat
bekend zodat voor het jaar
2009 nog wel een verzekering
is afgesloten. Voor 2010 zal de
bestaande verzekering worden
beeindigd.
Het bestuur is hier blij mee met
name omdat de dekking erg
ruim is en je al snel valt onder
de dekking van de verzekering.
Vooraf aanmelden hoeft niet; je
bent als vrijwilliger automatisch verzekerd door het afsluiten van deze verzekering. Ook
hoef je niet vooraf alle activiteiten op te geven die worden
gehouden. Het doel van de verzekering is om de risico’s voor
de vrijwilliger zo goed mogelijk af te dekken en de administratie voor de organisatie ( bv
verenigingen of stichtingen) te
verminderen. Men hoopt hiermee het aantal vrijwilligers te
vergroten.
Aanmelding hoeft dus niet. Een
vrijwilliger is verzekerd als hij
of zij onder de definitie
“vrijwilliger” valt. Je bent vrij-

williger als je in enig organisatorisch verband onverplicht en
onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen
en/of de samenleving waarbij
een maatschappelijk belang
wordt gediend. Dat is een hele
mond vol. Hieronder vallen bv
ook vrijwilligers die helpen bij
buurtactiviteiten of die helpen
bij collecteren.
Iedere vrijwilliger is dus automatisch verzekerd zonder dat er
administratie of registratie van
vrijwilligers nodig is. Maar het
moet wel gaan om iemand uit
de eigen gemeente. Een inwoner van een buurgemeente die
hier vrijwilligershulp verricht
valt dus niet onder de verzekering van de gemeente BorgerOdoorn.
Het aanmelden van schade gaat
ook eenvoudig. Als iemand

schade heeft kan een formulier
wo rd en ge do wnl o a d van
www.borger-odoorn.nl of afgehaald bij het loket van de gemeente. Na invulling kan het formulier weer worden teruggestuurd naar de gemeente, ook
digitaal. Na ontvangst zal de gemeente allereerst de organisatie
waarvoor de vrijwilliger heeft
gewerkt om een verklaring vragen waardoor er controle is of de
schadeclaim terecht is. Vervolgens wordt de schade rechtstreeks met de vrijwilliger afgewikkeld.
Wij zijn als bestuur blij met deze
verzekering omdat hieronder alle
vrijwilligerswerk valt wat onder
de vlag van het dorpshuisbestuur
wordt verricht. Maar ook alle
werk wat door vrijwilligers voor
de verenigingen of scholen in
ons dorp wordt verricht.
G. Plat, secretaris

***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

Dorpskrant Buinerveen
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Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat, secretaries 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719.
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Betsy Martens
06-55381657
Kees Broekhof
211722
Marion de Leeuw
211959

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
Wim.Bruil@centric.nl
hilann12@hetnet.nl
jmartens2@home.nl
kees.broekhof@home.nl
marion_de_leeuw@home.nl
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Streekiefeest 2009
Met stralend weer was het
Wubbe die het Streekie langs
ging om uit te zoeken of er nog
gegadigden waren voor de
Streekie bbq. Zoals ieder jaar
wordt dit feest gehouden op de
2e zaterdag voor de bouwvak.
Er van uit gaande dat de bouwvak op een maandag begint.
Risico wat hierbij gelopen
wordt is dat mensen al op vakantie zijn, of al dusdanig in de
vakantiesfeer zijn dat een barbecue er niet meer bij kan. Hoe
dan ook, zij hebben de barbecue gemist. Zij hebben de sfeer
niet geproefd, en vooral het
heerlijke vlees niet. Want vlees
was er voldoende, en salades,
en saus.
Wubbe heeft de avond geopend
met een speech, waarbij hij en
de andere leden afscheid hebben genomen van het bestuursschap. Wubbe heeft toch gauw
15 jaar de organisatie gedaan.
Eerst met Ciska, en nadat zij
verhuist is met Jacob en Yvonne. Wubbe bedankt. Ondanks
dat ongetwijfeld een vrijwilliger zich gemeld zou hebben,
hebben Inge en ik de organisatie voor volgende jaren op ons
genomen.
Na het welkomstwoord van
Wubbe, waarbij nieuwe bewoners verwelkomd werden, heeft
Inge de spelletjes uitgelegd die
voor de gelegenheid gehuurd
zijn. Behendigheidspelletjes
die door iedereen gedaan konden worden. Hoeksjoelen,
waarbij je om een hoekje moest
sjoelen om de hoogste punten
te krijgen, een valspel waarbij
je stokken moet vangen die onverwachts naar beneden vallen,
een balbalansspel, waarbij je
een balletje via enige hindernissen naar een gaatje moet

lokken voor de punten. Een ander gat leverde minder of helemaal geen punten op.
En als laatste een kegelbak,
waarbij je een bal aan een
touwtje rond moest draaien om
zoveel mogelijk kegels om te
gooien. Dit alles werd in groepjes uitgevoerd, waarbij iedereen
er nogmaals op werd gewezen
dat valsspelen niet de juiste manier was om te winnen. Uitein-

delijk heeft Brian gewonnen, met
350 punten.
De barbecue was al warm en
werd goed gebruikt, speklappen
die garen in de vlammen, hamburgers die het al lekker warm
kregen en steeds beter van kleur
werden, en tussentijds salade en
stokbrood. Al met al een zeer
geslaagde avond.
Bram van Buuren

Dorpskrant Buinerveen
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen

Eind mei zijn we bij de notaris
geweest en hebben de desbetreffende papieren getekend. We zijn
nu geregistreerd als een Vereniging. Zo kunnen we ons verder
gaan bezig houden met het verzamelen en het vastleggen van
historische gegevens van onze
dorpen Nieuw-Buinen en Buinerveen. We zijn dan ook alweer
druk bezig als bestuur om enkele
voorbereidingen te maken voor
bijeenkomsten in het nieuwe seizoen.
Via de media, folders en de
dorpskranten zullen wij u op de
hoogte houden van onze plannen
die we al aan het maken zijn. Inmiddels hebben we al rond de
125 mensen die zich hebben aangemeld als belangstellende voor
onze vereniging en ook hebben
zich al sponsoren opgegeven die

ons ook financieel ondersteunen. Verder werken we onze
plannen uit van samenwerking
met de Harm Tiesing Stichting van het gezamelijk uitgeven van het tijdschrift “de
Zwerfsteen” welke 4 keer per
jaar verschijnt. Het 1e deel is al
verschenen en heeft ook onze
bijdrage opgenomen met een
artikel over de Zonnekloppers
van Nieuw-Buinen en een oude
foto van de familie Boekholt uit
Buinerveen op de midden pagina. Ook zullen we aanwezig
zijn op de open dag op 26 september a.s. in 't Aailaand aan de
Rozenlaan in Nieuw-Buinen.
Daar zullen we iets laten zien
van onze Vereniging en ons
verder bekend maken met wat
onze plannen zijn.

Als u meer informatie wilt of interesse heeft in onze Vereniging
kunt u contact opnemen met
Jacco Pranger, Noorderdiep 264,
9521 BK, Nieuw-Buinen,
0599-621767
of
pranger@nieuwbuinen.com
Bovenstaande foto laat ons een
deel van Buinerveen zien met de
Buinerstraat in de jaren 50 van
de vorige eeuw
Foto is genomen vanaf de hoek
Hoofdkade ( Streekje ) en de
Zuiderstraat.
Jacco Pranger
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Het Voorwerp
Ondanks het hartstikke duidelijke fotomateriaal waarmee we
het voorwerp van deze zomervakantieperiode hebben gelanceerd, hebben slechts 8 lezers
gereageerd. Twee ervan hadden
het goede antwoord. De rest
bleek geen benul te hebben van
het gebruiksdoel van het
‘apparaatje’.
Kijk nog even goed naar de
foto: veel prikkers op een iets
gebogen metaalplaatje.
Willem Wanders uit NieuwBuinen schrijft ons dat de boer
dit voorwerp op de neus van
die koe vastmaakt, die er een
slechte gewoonte van maakt
om bij een collega koe de uier
te bereiken en dan lekker verse
melk af te tappen. Nou, simpel,
de lopende melkfabriek laat
zich niet te grazen nemen; De
aanraking van de ‘naalden’ met
de uier doet pijn, de melkkoe
geeft meteen niet-thuis en
draait de kont naar de dorstige
collega.
Einde drinkgelag.
Een grote melkveehouder uit
onze regio (die niet met naam
en adres vermeld wil worden)
bevestigt de visie van Wanders.
Maar hij vertelde dat de uierprikker ook uit de kast werd
gehaald om kalfjes van de
borstvoeding weg te houden.

Dorpskrant Buinerveen
Op een bepaald moment moet
een jonge koekalf over op ander
voedsel (óf melk- óf vleesgericht) en dan heeft de zwartbonte
of roodbonte jongedame niets
meer bij de moeder te zoeken.
Moederkoe heeft zoiets als
‘leuke dochter, maar dit prikt !’
Dus wegwezen.

Dit voorwerp heeft een diameter van ong. 16 cm.
en een hoogte van 11 cm.

Dorpskrant Buinerveen
De lezers die met alle goede wil
er iets anders van maakten, zaten
er dus naast. Iemand uit Drouwenerveen dacht dat het een onderstel was voor een grote en
dikke kaars, een Buinervener
vond het een aardig ding om met
korte touwtjes Kerstkaarten aan
op te hangen. Iemand anders kon
het wel gebruiken om er steekschuim op te bevestigen en er
dan een soort van wandboeket
van te maken. De leukste maar
tevens de onnozelste: een
vlooienkam voor kamelen. Ooit
een vlo van 1 centimeter gezien ?
Beste lezers, na ongeveer 10 jaren in deze Dorpskrant over ‘van
alles en nog wat’ te hebben geschreven, en daarna gedurende
ruim 4 jaren tal van voorwerpen
op de onderzoekstafel te hebben
gelegd, worden er –helaassteeds minder voorwerpen aangeleverd. Bij mij is het aanleveren van voorwerpen bijna
‘opgedroogd’ en daarmee voorzie ik binnen een klein jaar zoiets
als einde verhaal van deze rubriek. Let wel, ik prijs me gelukkig met de gedachte dat er dan
voldoende talent in ons dorp aanwezig is om de rubriek
“Voorwerp” voort te zetten.
Voor nu, wie wat aardigs ter beoordeling heeft, kom er mee.

Deze editie: Zie de foto. Wat is
het ? Wie gebruikte het ? Ooit
zelf gezien ? Reageer naar Redactie of naar
Martin Snapper
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Misschien iets voor u?, Eens in de 2 weken op een vrijdag avond,
met een gezellig enthousiast team een paar kaartjes schieten op 5 meter afstand?
De data voor het 2e deel van de competitie zijn als volgt.
14 augustus
28 augustus
11 september
25 september
9
oktober
23 oktober
6
november
Aanvang: telkens om 20.00uur
Jeugd schiet v.a.19.00 tot 20.00 uur.
In de achterzaal van dorpshuis de Viersprong in Buinerveen.
Algemene informatie
Het lidmaatschap voor geheel 2009, van januari tot december, bedraagt € 20.-Stapt u tussentijds in, dan is het lidmaatschap 1 euro per schietavond,tot einde competitie.
De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2009, bedraagt €10.-Als je niet met de wedstrijd meedoet, alles is geheel vrijblijvend, dan kosten de kaarten incl. de kogeltjes,
€0.20 per stuk, je mag zoveel kaarten schieten als je zelf leuk vind.
Restitutie van betaalde contributie is niet mogelijk.
Regels:
Een ieder schiet op eigen risico
Geen alcohol voor het schieten
Geen geladen wapen wegzetten c.q. wegleggen
Tijdens het verplaatsen van het wapen, moet deze met de loop naar boven gericht zijn
Nooit een wapen op iemand richten
Aanwijzing van de baancommandant dient direct te worden opgevolgd
Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen
Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook
Vrijdag 20 november om 20.00uur is de prijsuitreiking van
competitie 2009 in de kleine zaal van het dorpshuis.
Tot slot,
Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, om er een leuke en (ont)spannende competitie van te
maken. Verenigingswapens zijn aanwezig, kom gewoon eens kijken en een kaartje schieten,een instructeur
is altijd aanwezig, en heel belangrijk!, Meedoen is belangrijker dan winnen.
Voor informatie kunt u terecht op telefoon nummer (0599)-212331 en/of 212726.
Namens het bestuur,
Wubbe Kamies en Kasper Peper.

Dorpskrant Buinerveen
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NOAD & Volleybalnieuws
Oproep:
Om de volleybal trainingen op
woensdagavond meer continuiteit te geven, zijn wij op zoek
naar heren die 1 keer in de week
willen volleyballen.
Op te geven bij bestuursleden,
zie onderaan deze pagina.

Praktijk voor klassieke Homoeopathie
H. Haaijer
Noorderdiep 52
9521 BE Nieuw-Buinen

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

Email
info@dehomoeopaath.nl
Internet www.dehomoeopaath.nl

Consulten volgens afspraak.
Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur.

Gymles
Wij zijn als bestuur nog steeds op zoek naar een nieuwe gymleerkracht. Helaas hebben we tot nu toe nog niemand kunnen vinden.
Vandaar ook nogmaals deze oproep:
Mocht u iemand kennen, die bevoegd is en het leuk vindt om bij
NOAD gymles te geven,
neem dan zo snel mogelijk contact op met
Theresa ten Have (tel. 0599-212175).
LESTIJDEN
Dinsdag:
Kidsdance
16.00 – 17.00 uur
Fundance
17.00 – 18.00 uur
Streetdance
18.00 – 19.00 uur
Aerobics
19.00 – 20.00 uur
Alles onder leiding van Natasje Berendsen

Contributie
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
V.O
groep dames

Vanaf woensdag 2 september :
Volleybal 20.30 – 21.30 uur
Heren
(in sporthal de Woerd in Buinen)
Leden en toekomstige leden graag aanmelden bij een van de bestuursleden:
Voorzitter: Theresa ten Have:
0599-212175
Secretaris Anja Uchtman:
0599-212420
Penningmeester Marja van de Scheer:
0599-212470
Algemeen lid Trix van Kooten:
0599-212743

(inclusief bondscontributie);
gymleden tot 20 jaar
€ 6,50 per maand
gymleden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
volleyballeden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
(Zoals u ziet is de contributie
verhoogd, dit is besloten op de
jaarvergadering)
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Stratenvolleybal NOAD 2009
Na een jaar wachten was het
weer tijd voor het jaarlijkse volleybaltoernooi, die gehouden
werd op het sportpark van V.V
Buinerveen. Nadat we 2 jaar achter elkaar het hoofd moesten buigen voor de weergoden, die in
een slecht humeur waren hadden
we dit jaar geluk. Het was stralend mooi weer, zodat iedereen
kon genieten van vele sportieve
wedstrijden. Met de opgaven van
14 teams hadden we dit jaar niets
te klagen, zodat we lekker van

slag konden gaan. De wedstrijden lieten zien, dat het toernooi
naar hogere sferen gestegen is.
De volgende teams namen met
veel genoegen deel aan het stratenvolleybaltoernooi:
-Altied Goud
-Springerteam
-Skippy 1
-Deurzakkers
-Buurtjes
-Zuiderstraat
-Poedersuker 1

-Fris en fruitig
-Poedersuker 2
-Streekje
-Dut niks
-Skippy 2
-Vlieghuis
-Buinerveentjes

De uitslag was als volgt:
NR 1 Springerteam
NR 2 Deurzakkers
NR 3 Altied goud
Het volleybaltoernooi was een
groot succes, en hierbij danken
wij iedereen die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Het NOAD bestuur.

Ina Kunst
Ina is benoemd als erelid
van Noad. Zij heeft besloten
om het bestuur van Noad te
verlaten.

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

Dorpskrant Buinerveen

Schaats/visnieuws
Visvergunning om te mogen
vissen op de ijsbaan voor het
seizoen 2009 zijn weer af te
halen bij G. Boekholt, Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid:
Gezinskaart € 11.50 voor het
gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap kost
€ 6.50
Ook dit jaar hebben we weer
een aantal viswedstrijden georganiseerd en op veler verzoek
hebben we een aantal avondwedstrijden ingepland en wel
op de volgende data:
26 sept.
13.00-16.00 uur
Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.
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Nachtvissen bij de ijsbaan Buinerveen.
Ik (Marc Evers) heb mee gedaan met het nachtvissen
7 augustus 2009. Het begon om
21.00 uur en duurde tot 0.00
uur. Er waren ongeveer 7 kinderen, 5 vrouwen en 7 mannen.
Ik heb gevist met mijn vaste
hengel en werphengel. Na 1 uur
had ik een klein snoekbaarsje
gevangen, die ik maar niet in
mijn leefnet deed, zo klein was
hij/zij. 8 cm groot. Ik heb hem
toen bewaard in een emmer met
water. Om half elf ging het onweren. Veel lichtflitsen en gerommel eerst. Een kwartier later kwam de regen met bakken
uit de hemel. Ik had geen regenspullen bij me, dus alles
was zeiknat. Het water stond in
mijn viskar en de maden kregen
zwemles hihihi.
Ik ben toen met mijn vader en
moeder naar huis gegaan om

ons om te kleden. Ik ben toen
terug gegaan om te wachten tot
0.00 uur, en de wedstrijd was
afgelopen.
Ik bleek met de prijs uitreiking
ook nog een prijs te hebben gewonnen. Ik had van de jeugd de
grootste visje gevangen. Mijn
moeder was met een zeelt van 42
cm de winnaar van de vrouwen
en bij de mannen had Dhr Hadders gewonnen met 1 meter 7 in
totaal gevangen vis.
Het was erg leuk en ik verheug
me op 22 augustus, want dan is
er weer een vis wedstrijd van
19.00 tot 21.00 uur met daarna
een barbecue.
Marc Evers

Geachte leden en donateurs van de schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Zoals gewoonlijk komt in oktober de bode weer bij u aan de deur voor lidmaatschapskaarten en donateurskaarten. Mochten er mensen zijn die geen lid cq donateur meer willen zijn, maar alsnog bij een ijsperiode
weer lid cq donateur willen worden betalen zij 100% extra.
Hopelijk heeft u begrip voor deze regeling. Ondanks wel of geen schaatsperiode hebben wij als vereniging
wel de noodzakelijke uitgaven om als vereniging te blijven bestaan.
Het bestuur Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN

In Drenthe zijn iedere dag vijf
bibliobussen op pad. Ze stoppen
overdag bij scholen in de dorpen
en wijken die wat verder van een
'vaste' bibliotheek afliggen. Zo
zijn de kinderen toch in de gelegenheid om iedere week boeken
en tijdschriften te ruilen. Daar
wordt dan ook druk gebruik van
gemaakt.
Ook voor volwassenen Voor hen
heeft de bibliobus bijvoorbeeld
streek- en familieverhalen, romantische boeken, thrillers, tuinboeken, kookboeken en tijdschriften. Is wat u zoekt niet aanwezig? Dan kunt u het altijd aanvragen, en neemt de bus het een
volgende keer voor u mee.
Geen apart abonnement nodig
Een abonnement van de bibliotheek is ook in de bibliobus binnen dezelfde gemeente te gebruiken. Omgekeerd is een abonnement van de bibliobus in de bibliotheek geldig.
Halteplaatsen
Plaats // Dag // Tijd
Buinerveen (OBS 75)
vrijdag 08.55-10.05 uur
Nieuw-Buinen (CBS 59)
Vrijdag 10.10-10.40 uur
Nieuw-Buinen (OBS 24)
Vrijdag 10.50-11.25 uur
Nieuw in de bibliotheek :
“mail mij”
Raakt u niet uitgelezen over tuinieren, koken of genealogie?
Bent u meer geïnteresseerd in

thrillers of juist verslaafd aan
romantische verhalen? Wilt u
weten welke dvd's en luisterboeken er net verschenen zijn?
Met een gratis abonnement op
de service die u iedere twee weken attendeert op de nieuwe
titels in de bibliotheek blijft u
op de hoogte!
Aanmelden / Onderwerpen wijzigen / Afmelden
Vink aan over welke interessegebieden u geïnformeerd wilt
worden en u ontvangt de overzichten met nieuwe aanwinsten
in uw mailbox. Desgewenst
kunt u direct titels reserveren.
Wilt u over een onderwerp
geen mail meer ontvangen, dan
klikt u 'Opzeggen' aan. Wanneer geen enkel onderwerp
meer is aangevinkt, bent u afgemeld.
info@bibliotheekborger.nl //
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl

Uitreiking prijs “Moordspel”
in Borger In juni konden leden
van de bibliotheek en lezers
van Dagblad van het Noorden
meedoen aan een prijsvraag in
het kader van de Maand van het
Spannende Boek. De auteur
Lieneke Dijkzeul had speciaal
hiervoor een Moordverhaal geschreven, lezers moesten aangeven wie de dader is en waarom men de persoon verdenkt.

In de gemeente Borger/Odoorn
hebben diverse bibliotheekleden
aan de prijsvraag meegedaan. De
gelukkige winnaar is mw. E.N.
van der Veer uit Borger. Op bijgaande foto ontvangt mevrouw
Van der Veer (links) van Gea Uil
namens de bibliotheek een gesigneerd exemplaar van het boek
Koude lente van Lieneke Dijkzeul.
Oplossing:
De weduwe is de moordenaar.
Motivatie: ze zegt dat ze op haar
fiets de wekelijkse boodschappen
heeft gedaan, maar daar zit een
klein mandje op waar niet veel
boodschappen in passen. Haar
alibi klopt dus niet.

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

Redactie:
Bram van Buuren
brammes@hetnet.nl

211918

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

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
dorpkrant-buinerveen.nl

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

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

Website:

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT

Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697
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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

SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag speelgoed kan lenen.
De speelotheek is
gevestigd in
Jeugd-en jongerencentrum“
De Bunermonder”
NOORDERDIEP 526 C
9521 BS NIEUW BUINEN
Openingstijden :
Woensdagmorgen 9.30-11.30
Vrijdagavond
18.30-20.00
Voor inlichtingen kunt u bellen 0599 650476 tijdens onze
openingstijden of mail uw
vragen naar
speelotheekkiekeboe@lycos.nl.
Natuurlijk kunt u ook gewoon
langskomen.
Onze vrijwilligers zullen u
graag helpen.

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

