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Zit schoonmoe erachter ?  

November is de maand die voor 

het aanloopje naar de Kerstdagen 

zorgt. November is één van de 

maanden waarin op allerlei ge-

bied nog iets wordt gevierd en 

die ook goed is voor sociale en 

culturele activiteiten. En zo gin-

gen ook Geesje en Hendrik een 

avondje stappen. De kalender 

wijst naar 27 november, zij twee-

ën op pad en huis en haard gela-

ten voor wat het is, de jongens 

passen wel op de boel. Geesje 

Middeljans en haar vriend Hen-

drik laten zich amuseren door 

een Drents blijspel waar een 

schoonmoe achter zit en waarin 

een belangrijke rol is weggelegd 

voor een inspirerende huwelijks-

therapeut. Plaats van handeling: 

theater De Viersprong.   

Avondje zonder schoonmoe, ’t 

wordt laat  

Menig lezer die zo af en toe ’n 

avondje uit gaat, die weet hoe 

dat kan gaan. Na de voorstel-

ling blijf je nog even napraten, 

met kennissen pak je nog een 

drankje en vervolgens drijf je 

langzaam maar zeker in de 

kansrijke positie om voor even 

‘plakker’ te worden. En zo ver-

ging dat ook Geesje en Hendrik 

min of meer; Zo rond 2 uur ’s 

nachts zegden ze dorpshuis en 

de mensen daar gedag en be-

gonnen zij welgemoed aan de 

wandeling huiswaarts. Hendrik 

zegt nog tegen Geesje dat het 

een geruststellende gedachte is 

dat Dennis en Mark ‘het fort’ 

bewaken en je eigenlijk zonder 

zorgen even weg kunt. Terwijl 

beiden het huis van de Van Rh-

ee’tjes voorbijlopen, pakt Geesje 

alvast de sleutelbos en zegt Hen-

drik en passant dat het met de 

verbouwingen bij Van Rhee wel 

goed zit. 

 

Nog inspiratie genoeg  

En óf de broertjes Middeljans 

even goed op het huis hebben 

gepast. Alle deuren op de extra 

vergrendeling gezet en daarna in 

diepe slaap verzonken. Geesje 

moest ervaren dat je dan met de 

“Lips”en van voor- en achterdeur 

niet veel verder komt dan de bui-

tenmat. Na de eerste verwonde-

ring over zoiets stoms van de 

beide jongens, wordt er nage-

dacht en gepraat over oplossin-

(Vervolg op pagina 3) 

BUITENGESLOTEN  
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIE 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de volgende dorps-

krant, in 2005 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, 

mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie 

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

deringen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover 

berichten we zo mogelijk bijtijds! 

 

Nummer 1   februari  2005 

Inleveren voor woensdag  2 februari 

Verschijning: eind februari  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor : 

2004: 
17 dec Kerst-Bingo 

  Aanvang 20.00 uur 

2005: 
9 feb.  Vrouwencafé 

12 feb. Bingo 

26 mrt Eieren zoeken 

27 mrt Dansen met band 

  “DAZE” 

16 apr. Bingo 

7 mei  Bingo 

4&5 jun. Feestweekend 

2 jul.  Karaoke 

10 sep. Bingo 

15 okt. Bingo 

19 nov. Griezeltocht, bij 

donkere maan 

17 dec. Kerstbingo 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

 

Tel nummers act. Commisie 

Dennis Middeljans 212232 

Anneke Wubbels  212605 

Huub Pijs   212840 

Harmtje van Rhee 612433 

Lenie Poker  212730 

Jeannet Elting  417735 

 

 

 

Oproep Oproep  

 
Wij van de activiteiten commis-

sie Buinerveen zijn op zoek naar 

commissieleden en eventueel 

een secretaris. Dus lijkt het je 

leuk om je bezig te houden met 

de activiteiten in het dorp of wil 

je meer informatie dan kun je 

bellen met een van de leden. 

Programma jeugd-

werk 2005 
 

05-feb.  Carnaval 

13 apr.  Knutselmiddag 

27-mei  Disco 

06-jul.  Eindfeest 

 

 

Informatie te verkrijgen bij: 

 Inge van Buuren 211918 

 

Hier volgt een opsporingsbericht, 
 

Wij van de dames gymgroep zijn dringend op zoek naar 

dames die het leuk vinden om een keer per week gezel-

lig te sporten. 

Wij maken geen salto’s of andere gevaarlijke sprongen. Wij vinden 

het gewoon leuk om gevarieerd bezig te zijn. Niet elke week hetzelf-

de, maar ook een keer een spel waar nog nooit iemand van gehoord 

heeft of oefeningen op muziek. 

 

We kunnen het zo gek niet bedenken, maar het is altijd gezellig.  

Is uw nieuwsgierigheid gewekt, kom dan eens (vrijblijvend) langs op 

woensdag om 20.00 uur in het zaaltje achter o.b.s. 75. 

 

Tot gauw  
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NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
 

Het was even weer zoeken, maar het is ons gelukt om een nieuwe 

leidster te vinden voor “BEWEGEN OP MUZIEK” !!! (jeugd) 

Het is de zeer enthousiaste Jeanet Helweg uit Stadskanaal. 

 

We beginnen in januari weer met bewegen op muziek voor de jeugd. 

De lessen worden gegeven op de dinsdag, 1e les 11 januari 2005, 

in de gymzaal bij school 75 te Nieuw Buinen. 

 

16.00 – 17.00 uur groep 1, 2, 3 en 4 van de basisschool 

17.00 – 18.00 uur groep 5, 6,7 en 8 (basisschool) + Voortgezet Onderwijs 

(het kan zijn dat door de opkomst de indeling/tijden nog worden veranderd) 

 

Contributie : 8 euro per maand; maand januari gratis !!! 

De contributie wordt geïnd per acceptgiro. 

 

Voor vragen kunt u (altijd) kontakt op nemen met Ina Kunst, tel. 610094. 

 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

gen; Op de ruiten tikken, telefo-

neren, een ruit inslaan, de politie 

bellen, en andere inspirerende 

‘binnenkomers’. Nou, kabaal 

maken op ruiten en deuren haal-

de niets uit, Klaas Vaak moet 

ruimhartig met z’n slaapzand zijn 

omgesprongen. Telefoneren kon-

den de buitengesloten zielenpo-

ten wel vergeten, want het mo-

bieltje was in de oplader blijven 

zitten. Nog een rondje kabaal 

maken op deuren en ruiten bracht 

ook geen leven in de brouwerij; 

En terwijl Geesje en Hendrik 

zich zo’n beetje Maria en Jozef 

begonnen te voelen, die in de 

koude Kerstnacht in een stal na-

bij de os en de ezel moesten sla-

pen, toen kwam er enig licht in 

de duisternis. Als twee sterren uit 

het oosten kwamen Jannie en 

Harm van Rhee voorzichtig in-

formeren wat er toch gaande 

was. 

 

Naast de katten in de keuken  

Kort en (niet) goed: Die twee 

(Vervolg van pagina 1) knullen hebben het onmogelijk 

gemaakt om binnen te komen 

en zijn vervolgens onderge-

dompeld in een roes die het 

beste valt te vergelijken met 

een narcose. Nadat Jannie en 

Harm ook nog een lange ka-

baalactie met hun telefoon op 

het buurhuis hadden losgelaten, 

en opnieuw zonder resultaat, 

namen die twee de taak van 

gastvrouw en gastheer op zich: 

Hotel Van Rhee. Er werden een 

paar matrassen ergens vandaan 

getoverd, lakens en dekens ble-

ken ook in voorraad te zijn, en in 

een handomdraai werd de keuken 

‘omgebouwd’ tot multifunctione-

le ruimte, dus ook om te kunnen 

overnachten. De katten slapen er 

al jaren, maar dat die beestjes 

ooit nog eens die ruimte moesten 

delen met Geesje en Hendrik…  

Alles beter dan in een koude en 

vochtige stal, wat je ook mag 

denken van het gezelschap van 

‘n os en ’n ezel. Ieder z’n eigen 

kerstnacht.       

Martin Snapper 
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LOFAR bij nacht en ontij 

Om half vier in de ochtend van 6 

september 2004 rijdt een gele 

kanarie tergend langzaam over 

de Osdijk. Verradelijke grond-

mist zorgt ervoor dat het zicht 

sterk wisselt tussen 50 meter en 

minder dan 10 meter. Het soort 

mist waar je, wanneer je uit de 

auto stapt, met je hoofd bovenuit 

komt en een kraakheldere ster-

renhemel ziet. In dit geval wordt 

de mist beschenen door laatste 

kwartier maan die de mist ver-

licht tot een witte wieven zee. De 

kanarie is inmiddels linksaf de 

Beeksdijk opgereden. Het is dat 

de bestuurder ongeveer elke 

boom kent vanwege de weidevo-

gelbescherming maar anders zou 

je na enkele minuten absoluut 

niet meer weten waar je zit. Ter 

hoogte van het uilenbosje wordt 

gestopt en wordt er een telescoop 

uitgeladen en opgezet. Een klap-

stoeltje, een tafeltje en enkele 

waarnemin gshu lpmidde len 

waaronder een rode zaklamp, een 

stopwatch, een voicerecorder, 

een tijdseinontvanger, walkie-

talkies en een gps-systeem 

worden uitgestald. Jessica neemt 

plaats achter de telescoop die op 

de maan wordt gericht. Onmid-

dellijk is een heldere ster zicht-

baar in de buurt van de maan. De 

bestuurder neemt afscheid en 

vervolgt zijn weg. Het is inmid-

dels 4 uur, net genoeg tijd om 

een kilometer verderop, net voor-

bij het Lofar-testveld, een tweede 

telescoop op te zetten. Via de 

walkie-talkies is er kort contact 

om te checken of alles goed gaat. 

Het tijdsein wordt aangezet en de 

secondenpiepjes worden opge-

nomen op de voicerecorder. Het 

is inmiddels half vijf en nog en-

kele minuten voordat het eerste 

contact tussen ster en maan een 

feit is. “In” galmt het over het 

land en tegelijkertijd wordt de 

stopwatch ingedrukt. De ster is 

verdwenen achter de maanrand. 

Een paar seconden later klinkt 

een luid “uit” ten teken dat de 

ster opnieuw zichtbaar is ge-

worden. Dit schouwspel her-

haalt zich nog enkele keren kort 

na elkaar. We zijn getuige van 

een rakende sterbedekking. Het 

fenomeen is binnen 2 minuten 

voorbij, voor het gevoel heeft 

het echter vele malen langer 

geduurd. Iedere rakende sterbe-

dekking is anders en omdat je 

van tevoren niet weet wat je 

precies kunt verwachten bouwt 

zich bij de waarnemer een 

spanning op die maakt dat het 

tijdsbesef volledig verandert. 

Vanuit de walkie-talkie klinken 

inmiddels de enthousiaste gelu-

iden van een kilometer 

verderop, ook daar was de 

waarneming een succes. Het is 

de derde succesvolle rakende 

sterbedekking die in Bu-

inerveen werd waargenomen, 

eerder waren er successen op de 

Tweederdeweg-noord en de 

Paardetangedijk. 

 

Na enkele dagen blijkt dat 

dezelfde ster ook is waarge-

nomen in Rekkem, België. Het 

gecombineerde resultaat is te 

zien in bijgaand plaatje, waaruit 

blijkt dat het maanprofiel met 

grote nauwkeurigheid is vastge-

legd. Wat is het nut van dit alles, 

vraagt u zich misschien af. Wel, 

in de eerste plaats is dit een plez-

ierige hobby maar bijkomend 

effect is dat er een bijdrage wordt 

geleverd aan de wetenschap. Een 

nauwkeuriger maanprofiel zorgt 

ervoor dat we de zonsdiameter 

nauwkeuriger kunnen meten ti-

jdens een zonsverduistering. De 

diameter van de zon is namelijk 

niet constant maar varieert in de 

tijd. De zon oscileert met ver-

schillende frequenties en dat zegt 

weer iets over de processen die 

zich in het binnenste van de zon 

afspelen. Kennis daarover is van 

belang voor de telecommunicatie 

en de klimaatverandering op 

aarde. 

Henk Bulder 
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-Magnetiseren 
-Oosterse Massage 
-Voetreflexmassage 
-Voetmassage 
-Lichaamsmassage 

Jos Driessen 
Zuiderstraat 10      
9524 PJ Buinerveen 
 
tel.:  0599-212108 

EnergiePraktijk    De Zonnehof        

Een dikke kans dat u zojuist hebt 

gesproken over de dag dat de 

kerstboom aan de kant van de 

straat moet worden gezet. Meest-

al komt  dat voornemen als de 

huisgenoten zich mateloos begin-

nen te ergeren aan die stomme 

dennennaalden die zelfs door de 

stofzuiger niet meer opgepakt 

worden. Kan ook dat de jongelui 

zich roeren en elke kerstboom 

die bij Oud en Nieuw in de hens 

kan, er één extra is om aan dat 

brandend verlangen tegemoet te 

komen. Tussen de dagelijkse be-

slommeringen door beraadt de 

familie zich ook op de TV pr-

ogramma’s op Oudejaarsavond, 

wat er gegeten zal worden en wie 

er eventueel zal worden uitgeno-

digd. En zeker te weten dat de 

grootste stofzuigerheld af een toe 

hardop roept dat een kunstboom 

veel, heel veel ellende bespaart. 

 

De overstap naar een nieuw ka-

lenderjaar is vanuit een zekere 

traditie een soort van bezinnings-

moment geworden; Er wordt te-

ruggekeken en er wordt gespro-

ken over wat het nieuwe jaar al-

lemaal zal brengen. Bij dat voor-

uitkijken zijn het doorgaans de 

leuke dingen van het leven die op 

de voorgrond komen, wat te den-

ken van een fraaie prijs in een 

loterij, zal de baas dit jaar een 

promotie uit de hoge hoed tove-

ren of worden we dit jaar wéér 

EEN GOED NIEUWJAAR !  

kampioen ? Maar zeker te we-

ten dat achter de ramen van an-

dere huizen de bewoners zich 

moeten schikken in zorgen, te-

korten, slechte gezondheid en 

sombere vooruitzichten; Men 

zegt wel dat de eindjes daar aan 

elkaar geknoopt moeten wor-

den. “Zij hebben mooi en mak-

kelijk praten”, is een verwijzing 

naar die anderen die ’t beter 

hebben, terwijl daaruit ook iets 

valt op te maken van strijdbaar-

heid en ‘kop op’. 

 

Natuurlijk zullen we nog niet 

wakker liggen van wat de Ko-

ningin, de Commissaris van de 

Koningin, onze burgemeester 

en al die commissarissen van 

politie voor nieuwtjes lanceren. 

We kennen vanuit voorgaande 

jaarwisselingen de nogal be-

houdzuchtige en tevens bemoe-

digende inhoud van de meeste 

nieuwjaarstoespraken. De laat-

ste jaren zij het vooral de bazen 

uit politieland die stoere taal in 

ogenschijnlijk creatieve verpak-

king uitslaan. Het zal me niet 

verbazen als er vanuit die hoek 

weer stevig wordt uitgepakt, 

immers onderwerpen als vanda-

lisme, terrorisme en burgervei-

ligheid zijn dankbare aanleidin-

gen om de roepende in de pu-

blieke woestijn uit te hangen. 

Er kunnen ook drie man in ’n 

cel, kinderen van 10 een identi-

teitsbewijs, Schiphol verder op 

slot en de regio’s voor de politie 

kunnen vergroot worden.  

 

Het is gissen naar wat onze bur-

gemeester in haar nieuwjaarstoe-

spraak te berde zal brengen. Feit 

is dat onze gemeente – en wij 

dus ook – er slecht voorstaat in 

financiële zin, dat tal van plan-

nen niet doorgaan of tenminste 

moeten worden uitgesteld en dat 

vele maatregelen nodig zijn om 

het gemeentelijk huishoudboekje 

op orde te krijgen. Het ziet er 

niet naar uit dat de gemeente in 

eigen vlees zal snijden, immers 

vanuit de behandeling van de 

begroting 2005 blijkt het toch 

gemakkelijker te zijn om onze 

portemonnee aan te spreken. Het 

onbegrijpelijke bij die insteek is 

dat achteloos wordt voorbijge-

gaan aan lastenverhogingen door 

andere overheden en organisaties 

als woningcorporaties en ener-

gieleveranciers.   

 

Als u de tekst tot hier hebt ver-

werkt, dan zou uw conclusie 

kunnen zijn dat mijn doorgaande 

optimisme in enige somberheid 

is omgeslagen, en voorts dat mijn 

sympathie voor historie is veran-

derd in spelen met voorspellen 

en peilen. Daar zit wat in, u 

scoort punten. In elk geval wens 

ik alle lezers en inwoners van het 

verspreidingsgebied van dit blad 

een goed en voorspoedig 2005, 

maar vooral wens ik diegenen 

die beladen zijn door sombere 

vooruitzichten ook veel moed, 

sterkte en een begripvolle omge-

ving toe. 

 

                                                                                  

Martin Snapper  
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Ook aan huis verkoop 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

Uitslag enquête 

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Zuiderdiep 167 
9521 AD  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 

. Hoofdpunten zijn: 

1. De opknapbeurt van het Dorpshuis wordt kennelijk als een succes ervaren. Velen zijn tevreden met 

de gerenoveerde zalen (jammer dat de achterzaal niet groter is). De staat van de buitenkant van het 

Dorpshuis is onvoldoende. De gemeente heeft het – ondanks gedane beloften – hier laten afweten. 

Het bestuur neemt hierover contact op met de gemeente. 

2. Meer duidelijkheid is gewenst over de openingstijden.Wellicht een bord achter één der ramen met 

vaste openingstijden. 

3. Tarieven vormen een punt van zorg voor de gebruikers, al realiseert men zich in het algemeen, dat de 

prijzen in verhouding tot andere commerciële gelegenheden niet (te) hoog zijn. 

4. Muziekkeuze: sommigen houden niet van "piratenmuziek". Advies: beheerder bepaalt en houdt reke-

ning met alle gasten. Bezoekers mogen platen, die reeds geprogrammeerd zijn niet meer 

“wegdrukken”. 

5. Sommigen pleiten voor meer activiteiten, anderen vinden dat reeds voldoende wordt gedaan. Conclu-

sie: nieuwe ideeën altijd welkom, mits er belangstelling voor is (blijkt). 

6. Uit ruim éénderde van de ingezonden enquêtes blijkt, dat  men de sfeer gezelliger en vriendelijker 

zou wensen. 

7. Afgesproken is: een evenementenkalender voor drie maanden op te hangen in het Dorpshuis (die 

maandelijks wordt aangepast). Alle verenigingen wordt verzocht hun evenementen (ook als die niet 

in het Dorpshuis worden gehouden) te melden bij, resp. af te stemmen met, de kalender van Geesje 

ter voorkoming van dubbele boekingen.  

Voorts waren er vele ideeën en suggesties, die bekeken worden op uitvoerbaarheid. 

Het Bestuur 

50 Enquêteformulieren zijn ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 7 

 

 

VERZAMELING  POSTAUTO’S 

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

In het verhaal naar aanleiding 

van het huwelijksfeest van Allie 

van de Laan, onze lokale postbe-

zorger, is zijdelings gewag ge-

maakt van diens hobby’s. Vissen, 

fijntimmerwerk en het verzame-

len van schaalmodellen van aut-

o’s die bij het postbedrijf zijn / 

worden gebruikt. 

 

Omdat het om een grote hoeveel-

heid modelauto’s zou gaan en 

voorts qua herkomst internatio-

naal en historisch getint, werd 

onze nieuwsgierigheid alsmaar 

groter. We hebben ons door Allie 

laten uitnodigen en die heeft on-

langs gastvrij en vriendelijk zijn 

huis voor ons open gezet. 

 

Van de verzameling zijn een paar 

kiekjes gemaakt. Enkele ervan 

worden hier afgedrukt. Het gaat 

om honderden postauto’s, af-

komstig uit vele landen van alle 

werelddelen. Van enkele nationa-

le posterijen zijn de auto’s in his-

torisch perspectief compleet, ui-

teraard ook die van Nederland. 

 

Er staan ook heel wat bijzonde-

re exemplaren tussen. Model-

voertuigen op drie wielen, door 

paarden getrokken postkoetsen, 

zijladers en grote vrachtwa-

gens. Nationaliteiten te over, 

waarbij de oude postwagens uit 

Oostenrijk en Groot-Brittannië 

direct opvallen. Heel bijzonder 

zijn ook de wagentjes uit Finland 

en het eiland Guernsey. Ook 

fraai zijn de houten speelgoed-

wagentjes in postkleuren met 

postemblemen. 

 

Allie probeert al vele jaren die 

kleinoden bij elkaar te sprokke-

len, bezoekt markten en beurzen, 

en onderhoudt nationaal en inter-

nationaal contacten met collega 

verzamelaars. En heeft hij van 

één modelauto meerdere exem-

plaren, dan kan er geruild wor-

den. Als u bij de zolderoprui-

ming of bij de grote schoonmaak 

maar het geringste vermoeden 

heeft een mini auto van Tante 

Pos(t) in handen te hebben, dan 

mag u Allie best wel even in zijn 

dagelijkse postronde ‘storen’.  

Martin Snapper  
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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: g.m.g.kwaak@wolmail.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: BruilW@vertis.nl 

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

Grietje Kuik. Tel. 212620 

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

 

In de vorige editie van De Dorps-

krant kon nog op de valreep wor-

den doorgegeven dat bijna 240 

personen aan de prijspuzzel heb-

ben meegedaan. Het gratis kansje 

op een mooie waardering bij het 

beoordelen van 3 gebiedsfoto’s 

heeft in elk geval velen gelokt 

om aan de ‘wedstrijd’ mee te 

doen. Drie interessante fotovra-

gen en de kans om een cadeau-

bon van € 30,- te winnen, zoiets 

laat je niet lopen.  

 

Uit de inzenders met alle drie 

goed, is er één uit de puzzeldoos 

getrokken; En dat bleek te zijn, 

de heer Berend Kuipers, Noor-

derdiep 46 en sinds kort evenzo 

goed bekend als oprichter van 

BeKu Klussenbedrijf. Wij wen-

sen hem van harte geluk met de-

ze prijs, en delen graag een stevi-

ge schouderklop uit aan al die 

anderen die óók de correcte ant-

woorden bij de foto’s hadden. Bij 

deze !   

WINNAAR  PRIJSPUZZEL PLAATSELIJK  BELANG  

De cadeaubon is het resultaat 

van een goede samenspraak 

tussen de penningmeester van 

Plaatselijk Belang (Ko Ensing) 

en de eigenaar van bloemen-

shop (Jan) Hofman in Nieuw-

Buinen. Op maandag 29 no-

vember j.l. is de prijsbon, te 

besteden bij Hofman, aan Be-

rend Kuipers overhandigd. Zie 

bijgaande foto: Ko zet als het 

ware de winnaar in de bloeme-

tjes, en zo te zien kon Hillie Kui-

pers dat wel waarderen.  

Martin Snapper 

(namens bestuur  

Plaatselijk Belang) 

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Klussenbedrijf BeKu 

Bel 0599-212451 of 06-23936692 

voor precies en zorgvuldig werk 
tegen een redelijke prijs 

O.a. voor lassen, timmeren, klein metselwerk, 

tuinonderhoud, sierhekken en bestraten 

Na een poosje dubben waren we het er toch al-

lemaal mee eens, het is het proberen waard. 

Apart een avond te houden voor het voortgezet 

onderwijs en de volwassenen. Er kwamen ver-

schillende meningen naar voren zoals: 

” Je krijgt niet de zaal twee keer vol” en  

“Dat hadden jullie al veel eerder moeten doen.” 

Maar het is gelukt: twee keer de zaal helemaal 

vol. Met ook deze keer heel verschillende ar-

tiesten die geplaybackt werden, zoals ons eigen 

Veenkoar,Village People, K3, Gebroeders Ko 

en nog veel meer.  

Na ieder optreden was er commentaar van de 

drie koppige jury bestaande uit Lammert 

Grooten, Rolf Dijkstra en Tim Maduro. Na alle 

optredens vond de jury het niet moeilijk de win-

naars aan te wijzen. Tenminste dat zeiden ze. 

Winnaars bij de volwassenen: 

 3 Nena en Kim Wilde  door Nelleke en Hanneke 

 2 K3 door Harmtje, Jannie en Jeanet  

 1 Joss Stone  door Henrieke 

Winnaars bij de jeugd 

 3 Kelis door Eline 

 2 Destiny`s Child door Mariët, Rianne en Merijn 

 1 Linkin Park door Melchior en Sander 

 

Het was weer een leuke avond en ik hoop dat het vol-

gend jaar net zo`n succes wordt. 

                             Namens jeugdwerk  Inge van Buuren 

Playbackshow 29 Oktober 
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN (SIER)

HEKWERK 

DE  SCHEURKALENDER 
Enkele maanden geleden zijn er 

tal van Drentse spreekwoorden 

en gezegden in De Dorpskrant 

verschenen.  Onder de noemer 

van “Wat zegt dat nou ?” is de 

lezer gevraagd om mee te denken 

over betekenissen van de in dat 

artikel opgenomen wijsheden. 

Met name werd gevraagd om van 

de minder bekende teksten de 

vertaling door te geven. Of zo u 

wilt, de ondertiteling. Waar-

schijnlijk met alle goede bedoe-

lingen, daar is in de praktijk toch 

maar bar weinig van terecht ge-

komen. Het waren maar een paar 

mensen die echt geprobeerd heb-

ben om met antwoorden te ko-

men. Overigens wél steeds met 

weifelende toevoegingen als 

‘weet niet zeker’, ‘zou kunnen’, 

‘wel eens van gehoord’ en ‘ik zal 

’t mijn opa nog eens vragen’. 

 

Het is niettemin verbazingwek-

kend te ervaren waarop dan wel 

doelgericht reacties los kwamen. 

In “Wat zegt dat nou ?” stond dat 

de scheurkalender heel wat uit-

spraken bevatte die betrekking 

hebben op dieren, vrouwen en 

boeren. Met name de nieuwsgie-

righeid naar de boerenwijsheid 

en de slogans over vrouwen 

bleek groot. Vandaar dat ik op-

nieuw de blaadjes ben gaan sor-

teren; Eerst de groep boeren en 

de daaraan gekoppelde taalkun-

dige hoogstandjes, misschien la-

ter nog eens de ultieme wijsheid 

in spreuken en gezegden over de 

vrouw. Nu dus eerst de boer op ! 

“As er vroger bij de boer een strozeel an de boom hung, har e een 

nuchtern bolle te koop”; 

“De boer is op zien egge”; 

“Het is een Aalsmeer, daor bin ‘k met bedreugen”; 

“Hooje hop, schiet een bultie, dan is ’t op”; 

“De neimoodse boer zeide bij naacht de kunstmest op ’t laand”; 

“Je slaopt maor op de korenleg”; 

“Hie mot eerst oet de bos kommen”; 

“Pisgreet betekent zes week boeren verdreeit”; 

“Niet te dreug en niet te nat, dan vult meert de boer zien vat”; 

“Elk en een hef wat, ik heb mien Trien”; 

“Geef mij maor kloetiesmelk”; 

“Hie jeug zien boer op de achterzolder”; 

“Der is gien meert zo good of het sneitop de boer zien hood”; 

“Dunder op een dreuge tak, dat gef de boer lang ongemak”; 

“Een zachte mei is boeren gerief”; 

“As de haonen broedt, zal de boer wiezer worden”; 

“De boer kan gien lieke voor ploegen”; 

“Boeren binnen bokken en dat steeit in de biebel”. 

 

U mag er iets bij drinken. En dan een boertje laten ook. Succes ! 

                                                                                   Martin Snapper 
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NIEUWS VAN DE NBvP, VROUWEN VAN NU, 

afdeling Buinerveen. 

In 2005 is onze organisatie 75 jaar oud. 

Dit wordt per provincie met behulp van het thema “Bewegen” gevierd. 

Onze provincie is op 17, 18 en 19 mei aan de beurt. 

We ontvangen de fakkel van de provincie Groningen bij Ter Apel/Roswinkel en op 19 mei geven we hem 

door aan de provincie Overijssel bij Meppel. 

 

2 afdelingsavonden zijn alweer achter de rug. 

Op 20 oktober was mevrouw Jo Bosch uit Ter Apel aanwezig bij ons. Vanaf 1986 is zij Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand in de gemeente Vlagtwedde.  Op een leuke humorvolle manier vertelde ze over van alles 

wat met trouwen te maken heeft. Trouwen deden mensen omdat ze zekerheid wilden; zelfs de Egyptenaren 

trouwden al. De trouwring draagt men om de ringvinger, die als enige vinger een zenuw heeft in verbinding 

met het hart. Men moet minimaal 14 dagen in ondertrouw staan en maximaal 1 jaar. Er moeten minimaal 2 

en maximaal 4 getuigen zijn. Iedere gemeente heeft een morgen dat er gratis getrouwd kan worden. 

Trouwen mag tegenwoordig overal plaatsvinden. Mevrouw Bosch vertelde ook hele leuke anekdotes van 

trouwerijen. 

 

Op 17 november bleek de heer Schreiber te zijn verhinderd. Mevrouw Kalksma uit Borger was bereid deze 

avond in te vullen. Zij vertelde over kraamgebruiken. Zo luidt het verhaal dat jongens uit de rode kool ko-

men en meisjes uit de witte kool. De ooievaar was uitgekozen omdat het een beschermde vogel is die heel 

sierlijk is en een lange snavel heeft. Zij pikte vrouwen in de benen en daarom moesten zij in bed blijven na  

een bevalling.  Zwangere vrouwen mochten niet strekken en bukken; geen ramen wassen. Meisjes worden 

vaker eerder geboren, want zij komen op het licht af.  Op een uitgebloeide paardebloem blazen: bij 1 keer: 

zoveel jongens worden er geboren, bij 2 keer: zoveel meisjes worden er geboren. Er worden beschuiten met 

blauwe en roze muisjes gegeven: symbool van vruchtbaarheid. En zo waren er nog heel wat gebruiken door 

haar te vertellen. 

 

Op de PR-morgen in Beilen las iemand in het openingswoord het volgende gedicht voor: 

 

Als je altijd blijft denken 

Wat je altijd al dacht 

Zal het leven je geven 

Wat het eerder al bracht 

 

Als je altijd blijft doen 

Wat je altijd al deed 

Verandert er niets 

Als je dat maar weet. 

 

Vrouwen; kom een keer bij ons kijken. 

Volgende bijeenkomst is op donderdag 16 december; we vieren dan het kerstfeest. 

Onze jaarvergadering is gepland op woensdag 26  januari 2005. 

Na het officiele gedeelte gaan we bingo spelen. 

 

Ina Habing-Mulder, PR-vrouw NBvP, Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen. 

 

Voor meer informatie : 
WWW.VROUWENPLEINDRENTHE.NL 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

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  gesloten 

Dinsdag  18.30 uur 

Woensdag  18.30 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  16.00 uur 

  

Zaterdag  16.00 uur 

Zondag  16.00 uur 

Het Dorpshuis is  

gesloten  
van  

2 t/m 7 januari 2005 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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Zoals het vroeger was…. 

Dit is een opname van de ophaalbrug in Buinerveen. Hier zijn ze bezig met het inladen van 

Op deze foto uit ± 1938 staan aan het Zuiderdiep 2 winkels. Op nr. 271 is de winkel van Jan Haak, 

hij was fietsenmaker en in de winkel waren huishoudelijke artikelen te koop. De winkel op nr. 269 

was van Berend Mulder, hij had een schoenenzaak en ook schoenreparatie. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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Ook Sint en Piet kwamen dit jaar weer een bezoek brengen aan Nieuw Buinen en Buinerveen. Na lang 

wachten in het koude maar toch wel droge weer kwam het gezelschap bij Meubelhuis de Groot een bezoek-

je brengen. De Sint en Piet werden buiten ontvangen waarna er binnen liedjes werden gezongen. 

Intocht Sinterklaas 
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Zoals alle andere jaren kwamen de Pieten ook dit jaar weer bij de 

gymnastiekvereniging op bezoek. Deze Pieten waren echte gym pie-

ten en deden leuk met de kinderen mee. Een van de drie Pieten was 

een luie volgens de kinderen een luie Piet. En meester Jan die vond 

het allemaal maar prachtig. 

Zaterdag 27 november j.l. was 

het dan zover dat Sint met zijn 

Piet weer in het Dorpshuis ver-

scheen. Om precies 2 uur kwam 

de goedheilig man aan op de par-

keerplaats. Bij de deur werden ze 

opgewacht door enige bestuurs-

leden van de sportvereniging. 

Bij het betreden van de grote zaal 

begonnen alle kinderen, in totaal 

45 stuks, luidkeels te zingen van 

Sinterklaasje kom maar binnen 

met je knecht. Nadat de Sint op 

z´n zetel was gaan zitten opende 

hij het grote boek. Hij vroeg ver-

schillende meisjes en jongens 

naar voren om te vragen waar ze 

lid van waren en wat ze allemaal 

deden. Sommigen hadden wel 

iets te vertellen maar er waren 

ook enkele die weinig verhaal 

hadden. Of waren ze misschien 

bang….. Om ± kwart over drie 

namen ze weer afscheid en kreeg 

iedereen een handje vol peperno-

ten en namen 

ze de auto om 

naar een andere 

locatie te gaan. 

De kinderen 

werden alle-

maal nog ge-

trakteerd op 

een flesje drin-

ken en om half 

vier gingen alle 

kinderen met 

een zakje lek-

kers weer huis-

waarts. Ze kon-

den terugkijken 

op een gezelli-

ge middag. 

Groetjes  

de 

Sportvereni-

ging 

Sinterklaasfeest 2004  

Met de “D” van Dorpskrant 
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H. Haaijer   tel. : 0599-211914 

Noorderdiep 52  e-mail: Connect@cnnct.nl 

9521 BE Nieuw Buinen internet: www.cnnct.nl 

De eerste voorstelling zit er op. Bij uitkomen 

van de Dorpskrant heeft de 2e voorstelling 

ook plaatsgevonden. Hier wat foto’s voor 

iedereen die de voorstellingen gemist heeft. 

Toneelvereniging de Schoakel  
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Zaterdag is de F1 van B.B.C. 

kampioen geworden 

Het was een dag om niet te ver-

geten. ’s Morgens vroeg was bij 

het vertrek naar Buinerveen de 

spanning al te voelen. Er moest 

worden aangetreden tegen de F4-

junioren van Emmen. 

Langs de lijn was een grote scha-

re fans op komen dagen. Omdat 

Emmen met zes spelers waren en 

wij met elf zijn we 5 om 5 gaan 

wisselen. Dit pakte goed uit en al 

snel wist B.B.C. op voorsprong 

te komen. Tot de rust werd voor-

sprong uitgebouwd tot 3-0. Na 

een lekker glas ranja gingen we 

weer het veld op. Het was Nick 

die in zijn debuutjaar zijn eerste 

goal wist te maken en gelijk 

ook maar een hele mooie. De 

eindstand was een verdienstelij-

ke 6-0. Na de wedstrijd stonden 

de bloemen klaar die ze na hun 

traditionele penalty in ont-

vangst mochten nemen. Vervol-

gens werd er zeer luidruchtig 

gedoucht. 

Nu was het tijd voor een ere-

ronde op een wagen door Bui-

nerveen met spandoeken en met 

een hoop getoeter werd er dui-

delijk gemaakt dat het kampi-

oenschap binnen was. 

Terug in de kantine was het tijd 

voor patat en drinken. 

Hierna gingen we naar Buinen 

om ook daar een ereronde op de 

kar door het dorp te rijden. Om 

13.30 was het afgelopen en ging 

iedereen met een voldaan gevoel 

naar huis. Volgende week begint 

de zaalcompetitie. Rest ons nog 

een aantal mensen te bedanken: 

Familie Bottelier voor het be-

schikbaar stellen van de kar, 

Fam. Huizing voor het rondrij-

den met de tractor, vv Buiner-

veen voor de patat en de hartelij-

ke ontvangst elke week in de 

kantine, Gerda voor het maken 

van de mooie bossen bloemen, 

en natuurlijk de ouders voor de 

mooie spandoeken (borden) ,het 

leuke presentje voor de leiders en 

de steun langs de lijn  van het 

hele afgelopen seizoen. 

 

Roelf, Piet en Gerard. 

B.B.C. F1 kampioen !!! 
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Volleybalnieuws 

Noad speelt dit seizoen in de B-poule. 

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

Uitslagen: 

11-10-2004  1e Exloermond  – Noad   1 – 2    setstanden 25 – 21 18 – 25   10 – 19 

01-11-2004  Noad – Mussel 2 – 1    setstanden 25 – 22  24 – 25 15 – 11 

15-11-2004  DEKO – Noad 2 – 1    setstanden 22 – 25 25 – 7 25 - 22 

Standen per 15-11-2004 competitie 2004 / 2005 

Team Wedstrij-

den 

Punten voor Punten tegen 

DEKO 6 13 5 

1e Exloermond 6 13 5 

Hofstra-Hulshof 5 11 4 

TSV 6 10 8 

NOAD 6 9 9 

Mussel 6 7 11 

Tyfoon 2 6 5 13 

Lange End 2 5 1 14 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen 

Activiteiten V.V. Buinerveen 
25-12-2004  Kaarten en sjoelen op 1ste kerstdag   14:00 uur 

08-01-2005  BBC D1 – SJS D2   zaalvoetbal    11:00 uur 

08-01-2005  BBC D1 – Borger D2   zaalvoetbal    11:40 uur 

08-01-2005  BBC D2 – HOC D2    zaalvoetbal    13:40 uur 

08-01-2005  Stadskanaal D3 – BBC D2   zaalvoetbal   14:40 uur 

08-01-2005  Stadskanaal F4 – BBC F3   zaalvoetbal   09:30 uur 

08-01-2005  BBC F3 – Gasselternijveen F4   zaalvoetbal  10:45 uur 

09-01-2005  SPW 1 - Buinerveen 1     (mogelijk 11:00 uur)  14:00 uur 

16-01-2005  Buinerveen 1 – Bareveld 1   scheids. A. Veenstra 14:00 uur 

22-01-2005  EEC D1 – BBC D1   zaalvoetbal    09:20 uur 

22-01-2005  BBC D1 – GKC D1   zaalvoetbal    10:20 uur 

22-01-2005  SJS F3 – BBC F2   zaalvoetbal    09:40 uur 

22-01-2005  BBC F2 – Borger F5   zaalvoetbal    10:20 uur 

22-01-2005  Gasselternijveen F4 – BBC F3   zaalvoetbal  09:55 uur 

22-01-2005  BBC F3 – Stadskanaal F4 zaalvoetbal   10:45 uur 

23-01-2005  Buinerveen 1 – Haren 1   scheids. A. Veenstra  14:00 uur 

30-01-2005  Buinerveen 1 – Veelerveen 1   scheids. A. Veenstra 14:00 uur 

06-02-2005  Buinen 1 – Buinerveen 1     14:00 uur 

13-02-2005  Pekelder Boys 1 – Buinerveen 1    14:00 uur 

20-02-2005  Buinerveen 1 – Bato 1      scheids. A. Veenstra  14:00 uur 

Voor het actuele nieuws: 

http://home.wanadoo.nl/vvbuinerveen
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De Hoop is sponsor van de regio-

nale  vol leybalcompet i t i e . 

48 teams uit de Kanaalstreek-

regio strijden fanatiek maar spor-

tief om de overwinning. Ook 

Noad doet hieraan mee. 

 

Verslag regionale volleybal-

competitie 

Op 13 september was voor de 

heren van NOAD de start van 

een nieuw recreatief volleybal-

seizoen. 

Dit jaar wederom in de B poule 

waar wij dit jaar totaal 14 keer de 

strijd moeten aangaan om onze 

doelstelling (boven de midden-

moot eindigen) te halen. 

De eerste wedstrijd moesten we 

tegen het vorig jaar uit de A pou-

le gedegradeerde Hofstra Huls-

hof. 

Al snel werd duidelijk dat we een 

te lange zomerstop hadden ge-

had, waardoor Hofstra Hulshof 

heel eenvoudig over ons heenliep 

(25-14). De tweede set werd door 

ons al een stuk beter gespeeld, en 

kwamen we zelfs op een voor-

sprong, maar helaas konden we 

dat niet vasthouden (25-22). De 

derde set ging vrij lang gelijk op, 

maar ook hier gaven wij met nog 

een minuut te spelen 4 punten op 

rij weg. (18-15). Alle hoop was 

dus gevestigd op de tweede wed-

strijd tegen Tyfoon 2. De eerste 

set leek het erop dat de vormcri-

sis nog even aanhield, door veel 

persoonlijke fouten verloren we 

terecht. (25-21). In de tweede set 

liepen we echter vrij eenvoudig 

weg van onze tegenstander, maar 

in het eind van de strijd lieten we 

ze toch nog gevaarlijk dicht bij 

komen. Toch hielden we het 

hoofd koel en konden we deze 

set winnend afsluiten. (23-25). 

De derde set wisten we zonder 

ook maar een keer op achterstand 

Regionale volleybalcompetitie 
te komen relatief eenvoudig te 

winnen. Onze derde wedstrijd 

speelden we tegen de altijd las-

tige opponent  1e Exloermond. 

De eerste set hadden we duide-

lijk nodig om warm te draaien, 

ondanks ons goed en verzorgd 

spel moesten we toch een te-

recht verlies accepteren. (25-

21). De tweede en derde set 

echter liep alles gesmeerd en 

konden beide vrij eenvoudig in 

winst worden omgezet. (18-25 

en 10-19) 

Inmiddels in november aange-

komen was onze tegenstander 

Mussel. Zelden zijn we zo 

slecht en ongeconcentreerd uit 

de startblokken gekomen. On-

danks het voor de toeschouwer 

rampzalig vertoonde spel werd 

de eerste set wel door ons ge-

wonnen. (25-22). De tweede set 

kamen we heel snel achter met 

redelijk grote cijfers, tot bij de 

stand 10-17 Geert Hilbolling 

zeer ongelukkig terechtkwam 

en daarbij beide enkels bles-

seerde, we geen reservespeler 

hadden en dus met 5 man ver-

der moesten. 

Deze blessure betekende een 

ommekeer in de wedstrijd, ein-

delijk drong het besef door dat 

we een stapje bij moesten zet-

ten hetgeen gelukkig ook ge-

daan werd zodat de grote ach-

terstand zelfs werd wegge-

werkt. 

Helaas werd er toch nog nipt 

verloren. (24-25). De derde set 

wisten we het herstel van de 

tweede set door te zetten, en on-

danks het numerieke ondertal 

toch in winst om te zetten. (15-

11). De laatste wedstrijd tot nu 

toe kwamen we uit tegen DEKO. 

De eerste set liepen we mede 

door een goede serie opslagen 

eenvoudig weg van onze tegen-

stander, toch lieten wij op het 

eind van de set DEKO nog bijna 

terugkomen, maar de voorsprong 

werd niet meer uit handen gege-

ven. (22-25). De tweede set leek 

ongeveer alles fout te gaan en 

binnen no time stonden we al 

met 7-1 achter, en uiteindelijk 

konden we deze set geen vuist 

maken. (25-7). De derde set ging 

vrijwel gelijk op en kwamen we 

bovendien nog op voorsprong, 

maar dit konden we helaas niet 

vasthouden. (25-22). Al met al 

kunnen we niet ontevreden zijn 

over de behaalde resultaten in de 

eerste 5 wedstrijden. Een gemid-

delde score van 1,4 punt per 

wedstrijd moet genoeg zijn om 

onze eerder omschreven doel te 

halen. 

(Bron NOAD clubblad)  
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Nieuwsbrief van de schaatsvereniging “Buinerveen” 
  

Diegene met een lidmaatschapskaart van de schaatsvereniging kunnen op vertoon van hun kaart gratis nog 

schaatsen op de ijsbaan de Smelt in Assen. 

De data’s zijn: 

30 december 2004 van 17.00 – 19.30 uur (dorpentocht voor jeugd en vrij voor leden) 

5 maart 2005 van 17.00 – 19.00 uur vrij voor leden 

Schaatsnieuws 

BEWEGEN OP MUZIEK 
 

Natuurlijk gaan we in januari 2005  ook weer verder met bewegen op mu-

ziek voor dames! Dit is onder leiding van Thea Pot. 

De lessen worden gegeven op de dinsdagavond van 20.00 – 21 00 uur, 

in een blok van 12 lessen.  

De kosten voor dit blok zijn 30 euro per persoon 

 

De eerste les is dinsdag 11 januari 2005 , graag dan ook betalen! 

Tot 11 januari ! 

Kerstbomen gevraagd: 
 

Gooi na de kerstdagen uw kerstboom niet weg, maar berg hem op voor de schaatsvereniging. Nou zult u 

denken bij het lezen van deze zin, wat moet een schaatsvereniging nou met kerstbomen. Wat is hiervan het 

vervolg: Enige jaren geleden zijn wij begonnen om de ijsbaan schoon te houden met het uitzetten van gras-

karpers en dit is een gouden greep geweest, ook zijn toen zeelt, voorn, brasem, stekelbaars door enkele vis-

sers erbij uitgezet en binnen enkele jaren daarna werd besloten om het vissen in de ijsbaan toe te staan voor 

leden en donateurs van de ijsvereniging. 

Bij de eerste wedstrijd werd er op een middag in totaal wel 60 meter vis gevangen, iedere wedstrijd daarna 

werd er steeds minder gevangen en volgens ons zijn de aalscholvers hiervan de grootste boosdoeners, nadat 

dit probleem vele malen op de agenda van een vergadering stond hebben wij besloten om dit probleem eens 

voor te leggen aan de Nederlandse Vereniging van Sportvisserij, toen wij dit probleem bij ze bekendmaak-

te, waren wij niet de enige vereniging die zo’n probleem hadden. Na alles verteld te hebben, de ligging van 

de baan, hoe diep is de baan, wat voor soort vis zit er in, is er veel bebossing om de baan gaven ze ons de 

volgende tips: 

-Zorg dat de bebossing om de ijsbaan verdwijnt 

-Breng kerstbomen onder water aan, bv tussen de lichtmasten, zodat een vis zich kan verstoppen voor een 

aanval van de aalscholvers, want omdat onze ijsbaan nou zo schoon is hebben de vissen geen enkele kans 

tegen deze rovers. 

De bebossing is niet haalbaar, maar punt 2 leek ons wel wat: baat het niet, dan schaad het niet en als wij 

deze bomen tussen de lichtmasten plaatsen, dan heeft niemand er last van en volgens de Vereniging van 

Sportvisserij gingen de kerstbomen onder water minstens 15 jaar mee. 

Dus berg uw kerstboom op of breng de boom naar de ijsbaan. Ook kunt u contact opnemen met de be-

stuursleden van de schaatsverenging. 
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Nieuws van de visclub 
 

De visvergunningen om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor het sei-

zoen 2004-2005 zijn weer af te 

halen bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen.  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35. 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81. Ook dit jaar hebben we 

weer een aantal wedstrijden ge-

organiseerd en op veler verzoek 

hebben we een aantal avondwed-

strijden ingepland. 

De visvereniging 

Visnieuws 

Hieronder de uitslagen van de viswedstrijden. 

Bij alle wedstrijden was de vangst matig 

Wedstrijd 22-05-2004 aantal deelnemers 20 

Wedstrijd 19-06-2004 aantal deelnemers 17 

Wedstrijd 10-07-2004 aantal deelnemers 19 

Wedstrijd 21-08-2004 aantal deelnemers 37 

Wedstrijd 18-09-2004 aantal deelnemers 17, geen jeugd i.v.m. fancy fair school 75 

Jeugd 1e Saskia Jonkman 17 cm 

  2e Joey Kremer 14 cm 

Dames 1e Alie Grelling 28 cm 

  2e Maryska Kremer 15 cm  

Heren 1e Marius Kwaak 207 cm  

  2e Menzo Bos 173 cm  

  3e Hendrik Wanders 43 cm  

Jeugd 1e Saskia Jonkman 42 cm  

Dames 1e Alie Grelling 43 cm  

Heren 1e G. Pals 410 cm  

  2e G. Boekholt jr. 118 cm  

  3e E. Holtjer 98 cm  

Jeugd 1e Saskia Jonkman 34 cm  

  2e Joey Kremer 19 cm  

Dames 1e Alida van de Veen 151 cm  

  2e Alinda Jonkman 63 cm  

  3e Anneke Wübbels 15 cm  

Heren 1e Benny Maatje 99 cm  

  2e Marius Kwaak 67 cm  

  3e Geert Boekholt sr. 28 cm  

Jeugd 1e Melissa Kremer 23 cm  

  2e Aniek Wübbels 15 cm  

Dames 1e Alida van de Veen 266 cm  

  2e Trijnie Alberts 18 cm  

Heren 1e Bert van de Veen 382 cm  

  2e Harm Klasens 86 cm  

  3e Geert Boekholt sr. 66 cm  

Dames 1e Anneke Wübbels 21 cm  

  2e Alie Grelling 10 cm  

Heren 1e Willem Deuring 214 cm  

  2e Sjoerd Zandstra 118 cm  

  3e Geert Boekholt jr. 72 cm  
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S.V. De Veenschutters 

De kogel is door de kerk, oftewel, de beker is weer uitgereikt!. 

Luchtschutters van schietvereniging”de Veenschutters”uit Buinerveen hebben de competitie 2004  opnieuw 

afgesloten met een daverende feestavond in het dorpshuis in Buinerveen. 

 

De trotse winnaars zijn :. 

H. Klasse  1e prijs + wisselbeker  Jochem Lokken. 

A. ,,  1e   ,,                              Jeroen Boelens. 

A. ,,          2e   ,,                              Roy Pepping . 

B. ,,          1e   ,,                              Wubbe Kamies. 

B.      ,,          2e   ,,                              Kasper Peper. 

B.      ,,          3e   ,,                              Willem Heidekamp. 

C. ,,          1e    ,,                             Lambert Pepping. 

C.      ,,          2e   ,,                              Anne Mulder. 

D.      ,,          1e   ,,                              Marius Kwaak. 

Jeugd     ,,          1e   ,,                               Arjan Hilbolling. 

Dames   ,,          1e   ,,                               Sita Hellinga. 

 

Verder ontving een ieder een lint ter herinnering aan deelname en lidmaatschap van de vereniging. 

Gefeliciteerd met het behaalde resultaat!.  

Een nieuwe wisselbeker,  (de Wubbels bokaal) is opnieuw ter beschikking gesteld door bouwbedrijf Wub-

bels te Buinerveen, hiervoor onze dank. 

Schietnieuws uit Buinerveen 

Algemene gegevens   

Het lidmaatschap voor geheel 2005 bedraagt:       € 15,--. 

De wedstrijdkosten, inclusief kaarten en kogeltjes:    € 10,--. 

Losse schietkaarten, inclusief kogeltjes kosten:       € 0,15. 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

Regels 
 Een ieder schiet op eigen risico 

 Géén alcohol voor het schieten. 

 Géén geladen geweer wegzetten c.q. wegleggen 

 Tijdens het verplaatsen van het wapen, deze met de loop naar boven te houden 

 Nooit een wapen op iemand richten. 

 Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen. 

 Op grove 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 bovenge-

noemde data. Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen?  Kom eens langs. Je bent van harte wel-

kom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker dan winnen! 
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DROUWENERVEEN 

DART CLUB BULLS-HIT UIT DROUWENERVEEN IS OP ZOEK NAAR NIEUWE 

LEDEN. 

LIJKT HET JOU LEUK OM IN ONTSPANNEN SFEER TE DARTEN EN BEN JE 

BOVEN DE 16 JAAR. 

KOM DAN EENS KIJKEN OF DOE VRIJBLIJVEND EEN KEER MEE. 

WIJ DARTEN OP VRIJDAG AVOND VANAF 20.00 UUR IN HET DORPSHUIS 

“HET VERTIER” 

 

OOK VOOR DE JEUGD:  

BEN JIJ DE NIEUWE RAYMOND VAN BARNEVELD,  

EN BEN JE TUSSEN DE 8 EN 16 JAAR?? 

KOM DAN EENS KIJKEN OF DOE VRIJBLIJVEND EEN KEER MEE. 

 

WIJ DARTEN OP VRIJDAG AVOND VAN 18.30 TOT 20.00 IN DORPSHUIS “HET 

VERTIER”TE DROUWENERVEEN. 

 

BEL VOOR INLICHTINGEN NAAR: 

ROELOF DE JONG 06-15422858 

OF NAAR HENK WIJERS 0599-238206 

Hieronder treft u een overzicht aan van data van de competitie 2005. tot de zomerstop. 

Wanneer: vrijdagavond Tijd:vanaf 20.00 uur   

Lokatie: in de grote zaal (achterzaal) van Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen 

Schema gehele competitie 2004 – Voor uw agenda of op de kalender!!! 

1.  14 januari  

2.  28 januari  

3.  11 februari 

4.  25 februari 

5.  18 maart 

6.  1 april  

7.  15 april 

8.  29 april 

9.  13 mei 

10.  27 mei  

11.  10 juni 

12.  24 juni 

Verder wenst schietvereniging “De Veenschutters”een ieder een gezond en veilig 2005,  

Namens het bestuur en alle leden, 

Wubbe Kamies tel 0599-212726 
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

Voortgang Kern en Kader 

Beste dorpsgenoten,  

het lijkt erop dat de acties van de 

bevolking bij de presentatie van 

kern en kader het college en de 

Raad tot nadenken heeft aange-

spoord. Kennelijk is er flink lang 

over nagedacht want op 8 no-

vember kreeg het Plaatselijk Be-

lang een brief met daarin nadere 

informatie. De grote lijn is dat 

het college en de Raad erkennen 

dat:  

-er te veel in eens over hoop is 

gehaald, 

 -men de gevolgen voor de leef-

baarheid volstrekt heeft onder-

schat, 

-het tijdspad die men in gedachte 

had veel ruimer moet zijn, 

 -bevoegdheden  voor een slui-

ting/opheffing vaak derden voor 

nodig zijn, 

- het financiële vervolg van de 

plannen niet zijn doorgerekend, 

-er de eerste jaren onvoldoende 

begrotingsruimte is om het uit 

te voeren. 

De verenigingen hebben dit 

voorjaar besloten dat Plaatselijk 

Belang de verbindingsschakel 

moet zijn tussen de gemeente 

en ons dorp. De gemeente is 

bereid om het P.B. een centrale 

rol te laten spelen. Wij zullen 

vertegenwoordigers zoeken die 

namens ons dorp de belangen 

goed kunnen verdedigen, om 

met de gemeente in gesprek te 

gaan  

 

Nog even een geheugensteuntje 

zoals wij deze in het bezwaar 

hebben verwoord :  

-Buinerveen en Nw-Buinen tot 

de mondenweg moet gezien 

worden als een kerngebied. 

-Instandhouding van de be-

staande onderwijsvormen, obs-

bbs en peuterspeelzaal. 

-Dorpshuis moet de centrale 

functie behouden. 

-Sportzaal en de sportvelden heb-

ben een goede bezetting en dus 

blijvend nodig 

-School 59 en 75 willen een mini 

MFA met daarin een sportzaal 

best bespreekbaar maken. 

-Bestaande afspraken over on-

derhoud buitenkant dorpshuis 

dienen uitgevoerd te worden. 

-P.B. vervult een centrale rol in 

de gesprekken met de gemeente  

 

Zoals het tijdschema van de ge-

meente er nu uitziet dan wordt 

het februari 2005 voordat de ge-

sprekken met de dorpen worden 

opgestart. Vol verwachting klopt 

ons hart. 

Wij zullen de tussenliggende tijd 

gebruiken voor overleg met de 

diverse besturen uit het dorp. 

 

Jan Haikens. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 25 

 

 

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief 

eiken 

meubelen 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Januari-februari voordeel: 
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 

Namens de redactie  

de Kerstgroet in verschillende talen.  

 
 Argentine - Felices Pasquas Y felices ano Nuevo 

Brazilian - Boas Festas e Feliz Ano Novo 

Bulgarian - Vesela Koleda i chestita nova godina! 

Japanese - Meri Kurisumasu soshite Akemashite Omedeto! 

Chinese - Sing Dan Fae Lok. Gung Hai Fat Choi  

Chinese - Shen Dan Kuai Le Xin Nian Yu Kuai (Mandarin) 

Chinese - Shen tan jie kuai le. Hsin Nien Kuaile 

Croatian - Sretan Bozic 

Czech - Stastne a vesele vanoce a stastny novy rok! 

Latin - Natale hilare et Annum Faustum!  

English - Merry Christmas and a Happy New Year 

Eskimo - Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! 

Esperanto - Felican Kristnaskon kaj Bonan Novjaron! 

Estonian - Haeid joulupuehi ja head uut aastat! 

Filipinos - Maligayang Pasko 

Finnish - Hauskaa Joulua ja onnellista uutta vuotta! 

Flemish - Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar 

French - Joyeux Noel et Bonne Année! 

Gaelic - Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr! 

Galician - Bo Nadal 

Greek - Hronia polla kai eytyhismenos o kainourios hronos 

Greek - Hronia polla ke eftihismenos o kenourios hronos 

Hawaian - Mele Kalikimaka ame Hauoli Makahiki Hou! 

Icelandic - Gledhileg jól og farsælt komandi ar! 

Indonesian - Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru! 

Iraqi - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 

Irish - Nollaig Shona duit 

Irish - Nollig Shona 

Italian -  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

Norwegian -  

God Jul Og Godt Nytt Aar 

Polish - Vesowe Boze Narodzenie 

Portuguese -  

Feliz Natal e um Prospero Ano Novo 

Serbian - Hristos se rodi 

Slovakian -  

Sretan Bozic or Vesele vianoce 

Spanish -  

Feliz Navidad y Prospero ano nuevo! 

Romanian -  

Craciun fericit si un an nou fericit 

 

Gevonden op internet, en nogmaals 

Vrolijk Kerstfeest en een  

gelukkig nieuwjaar 

 

De Redactie 
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WOONPLAN BORGER-ODOORN  

Kernen   

Nieuw-Buinen / Buinerveen  

Inleiding 

 

Het woonplan heeft de subtitel 

“Duurzaam wonen in vitale ker-

nen” meegekregen en daarin is 

weergegeven hoe het gemeente-

lijk beleid op het gebied van wo-

nen en woonvormen tot 2010 / 

2015 gestalte zal worden gege-

ven. De keuze voor de vitale ker-

nen is ontstaan uit de analyses 

van de nota’s Kern en Kader, 

nota’s die zo hier en daar voor 

maatschappelijke onrust hebben 

gezorgd en die nu het toekomsti-

ge bouwen van woonvoorzienin-

gen koppelen aan een draagvlak 

van bestaande faciliteiten.  

 

Aanleiding  

Het provinciebestuur heeft in het 

vernieuwde Provinciaal Omge-

vings Plan aan de gemeenten 

meer ruimte gegeven om zelf 

accenten te leggen bij de ontwik-

keling van steden en dorpen. Be-

halve de veranderende woning-

vraag door bijvoorbeeld de ver-

grijzing, is het een ankerpunt ge-

worden om die kernen die al 

‘veel in huis hebben’ voor wo-

ningbouw te benutten en daar-

mee die kernen ook verder te 

versterken. En het gemeentebe-

stuur van Borger-Odoorn had 

zich (in Kern en Kader) al bera-

den op de keuze van voorkeurge-

bieden voor woningbouw en 

daarvoor ondersteunende voor-

zieningen: Borger, Nieuw-

Buinen, Valthermond en Exloo. 

Daarnaast heeft het gemeentebe-

stuur in haar besluitvorming be-

trokken de z.g. Agenda voor de 

Veenkoloniën 2002, de Toe-

komstvisie Veenkoloniën en het 

daarbij uitgewerkte plan Drentse 

Horn (1500 woningen), alsook 

de plannen voor de wijk Hun-

zedal / Borger. 

 

Doel  

Duurzame woningbouw op ba-

sis van huidige gegevens  en 

toekomstverwachtingen over 

onder meer bevolkingsgroei, 

samenstelling huishoudens, po-

sitie van jongeren, ouderen, 

zorgvragers en de financiële 

draagkracht van huidige en toe-

komstige inwoners van onze 

gemeente. De plannen voor wo-

ningbouw richten zich op aantal 

en kwaliteit. Inclusief Drentse 

Horn wordt een uitbreiding met 

ongeveer 3000 woningen voor-

zien. De kwaliteit is sterk ge-

koppeld aan het begrip duur-

zaam: gaat lang mee, vraagt 

weinig onderhoud, milieuvrien-

delijk, veilig en energiebespa-

rend. 

 

Rol gemeente  

Bij de verdere uitwerking van 

het woonplan heeft de gemeen-

te zich de rol van regisseur toe-

bedeeld. Die regie wordt be-

paald door de aantallen die de 

provincie voor de gemeente 

toestaat, de actuele behoefte 

van enig moment en de ruimte-

lijke mogelijkheden in of bij 

een z.g. hoofdkern. Tegen deze 

achtergrond wordt overlegd 

met woningcorporaties, huur-

dersverenigingen, ouderenbon-

den, welzijnsinstanties, direc-

ties van verzorgings- en ver-

pleegeenheden, en met instan-

ties die kennis hebben van spe-

cifieke onderwerpen zoals jon-

geren /starters, financiën en 

werkgelegenheid. De rol van 

regisseur houdt in dat de ge-

meente zich als een soort van 

‘spin in het web’ met de woon-

ontwikkelingen zal bezighou-

den.      

 

Ambities gemeente  

Gegeven de knelpunten in hui-

zenland Borger-Odoorn, de op-

vatting dat de hoofdkernen de 

ruimte krijgen en de provincie 

hierbij op afstand een oogje in 

het zeil houdt, stelt het gemeen-

tebestuur een aantal criteria op 

waarop ze haar bouwbeleid wil 

realiseren. Zo wil Borger-Odoorn 

eerst en vooral voor de eigen in-

woners bouwen, daarbij moeten 

de tekorten voor ouderen en star-

ters versneld worden wegge-

werkt. Woningbouw wordt ge-

koppeld aan bestaande vitaliteit 

en leefbaarheid van de kernen, 

hetgeen concreet betekent dat de 

kleine kernen moeten toelaten 

dat de groei in de hoofdkernen 

plaatsvindt. Het accent op wo-

ningen voor senioren brengt met 

zich mee te mikken op woon-

zorgwoningen en vormen van 

beschermd wonen, dus als het 

maar even kan zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wo-

nen. En verder moet er meer en 

meer duurzaam gebouwd wor-

den, terwijl ook rust, ruimte en 

groen hoog op de agenda prijken. 

 

Kern Nieuw-Buinen  

Het kerncluster Nieuw-Buinen 

bestaat uit Nieuw-Buinen, Bui-

nerveen, Drouwenermond en 

Drouwenerveen. Nu wonen er 

6200 mensen, dat mogen er in 

2020 7000 zijn. Het plan Dwars-

kade en Jasmijnstraat is volop 

aan snee, aan verplaatsing van 

sportvelden voor woningen 

wordt gedacht. In Veenlanden 

kunnen er nog 130 huizen bij. En 

Nieuw-Buinen / Drentse Horn is 

goed voor circa 1500 woningen, 

die de gemeente in het Woonplan 

bewust en consequent buiten de 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Evert Hoving 

  Bram van Buuren 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Geert en Tineke 

  Boekholt           

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

Overwegingen  

Het is van harte toe te juichen 

dat er vanuit de hogere overhe-

den beleidsruimte wordt gebo-

den voor de gemeentelijke in-

vulling van woningbouwplan-

nen. Helaas moet ik bij de 

voornemens van Borger-

Odoorn een paar kanttekenin-

gen plaatsen. Ten eerste, het is 

geen goede zaak om alleen die 

kernen met woningen te ver-

sterken die al sterk zijn. Dat is 

de dood in de pot voor de klei-

ne kernen en buitengebieden; 

Indien daar geen vernieuwing/

verjonging wordt gestimuleerd, 

zullen die regio’s minder aan-

trekkelijk worden voor wonen, 

schoolbezoek, onderdak dorps-

huis, lid sportvereniging en 

voor de werkgelegenheid voor 

jongeren. Dit beleid kan het 

begin worden van een zogehe-

ten ‘sterfhuisconstructie’, de 

bestaande accommodaties wor-

den niet of nauwelijks benut en 

het gemeentebestuur roept ver-

volgens “ Zie je nou wel, dit of 

dat is niet rendabel en kan dus 

best opgedoekt worden”. Ten 

tweede, ook kleine kernen zijn 

afhankelijk van jongeren, die in 

de woonomgeving aan hun eerste 

echte baan beginnen en er zo mo-

gelijk ook nog in de buurt daar-

van willen wonen. Daarbij mag 

voor het aantrekkelijk maken van 

het kopen van een woning door 

die jonge starters een schouder-

klop richting gemeente best ge-

geven worden, maar die jongelui 

moeten dan wel naar die grotere 

kernen of te zijner tijd naar het 

Drentse Horn. Daarmee lopen de 

jongelui weg en neemt de ver-

grijzing in de kleine kernen en de 

buitengebieden meer dan nor-

maal toe. Hier en daar een uit-

zondering daar gelaten, bijvoor-

beeld een jong gezin dat een wo-

ning betrekt van mensen die naar 

De Wanne, Borgerhof of soort-

gelijke voorziening vertrekken.  

En ten derde, er is niets positiefs 

te melden over de bouwplannen 

NieuwBuinen / Drouwener-

mond / Stadskanaal (Drentse 

Horn); Beide gemeenten stellen 

de start van de bouw uit en wil-

len gaan praten over een andere 

fasering. De voorbereidingskos-

ten van het plan (Riek Bakker en 

tal van rapporten daaraan vooraf-

gaande), ongeveer € 5.000.000,-, 

zullen voor de gemeente Borger-

Odoorn een jaarlijkse kapitaallast 

opleveren van ruim € 250.000,-. 

Ik zal niet uitleggen wie dat be-

drag moet ophoesten 

 

Martin Snapper 

boeken houdt. Tot 2010 komen 

er in Nieuw-Buinen zonder meer 

nog 200 woningen extra bij, zo-

wel in de koop- als in de huur-

sector. De afgesproken contin-

genten nieuwbouw in de koops-

feer voor Buinerveen (37), Drou-

wenermond (15) en Drouwener-

veen (6) blijven in stand. In de 

sector ‘bijzondere woonvormen’ 

zullen voor Nieuw-Buinen circa 

70 zorg- en verpleegplaatsen 

worden ontwikkeld, e.e.a. in sa-

menspraak met de gemeente 

Stadskanaal. 
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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 

UITNODIGING 

NIEUWJAARSRECEPTIE  

2005 
 

Evenals vorige jaren wordt door de gezamenlijke verenigingen 

uit Buinerveen en Nieuw Buinen tot de Mondenweg een  

nieuwjaarsreceptie gehouden en wel op 
 

ZATERDAG  8  JANUARI 2005 

 

In het dorpshuis “De Viersprong” te Buinerveen 
Alle inwoners van bovengenoemd gebied en alle leden van de  

verschillende verenigingen zijn welkom vanaf 17.00 uur.  

De eerste twee consumpties van elke bezoeker worden aangeboden  

door het verenigingsleven. De nieuwjaarsreceptie duurt tot ongeveer 19.00 uur.  
 

Optreden winnaars Playback Show 2004 

 
We hebben de winnaars van de Playback Show van 2004 gevraagd  tijdens  

de nieuwjaarsreceptie nog eenmaal het lied te presenteren waarmee ze  

de Playback Show 2004 hebben gewonnen. 
 

Gratis suikerspin voor kinderen 
 

Via een lid van Plaatselijk Belang heeft de organisatie de hand we-

ten te leggen op een suikerspinmachine. Aan de kinderen die de 

nieuwjaarsreceptie bezoeken zal dan ook een (gratis) suikerspin 

worden aangeboden. 

 

Mensen die vervoerproblemen hebben kunnen  

contact opnemen met het dorpshuis.  

De organisatie zal dan proberen het probleem  

voor u op te lossen. 


