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Op zaterdag 26 november en 

10 december 2005 heeft ge-

speeld:  toneelgroep “de Scho-

akel”  

het toneelstuk:   

 

“ELK HUUSSIE 

HEF ZIEN 

KRUUSSIE!”  

 
Lees verder op  

pagina 14 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2006 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mede-

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

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

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

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer  1  inleveren voor  1 februari 2006 

Nummer  2  inleveren voor  5 april 2006   

Nummer  3  inleveren voor  7 juni 2006   

Nummer  4  inleveren voor  16 augustus 2006  

Nummer  5  inleveren voor  4 oktober 2006  

Nummer  6  inleveren voor  6 december 2006  

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor : 
17 dec. Kerstbingo 

25 jan.  Vrouwencafe 

 

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 

Tom Ottens   212473 

Thom Martens  212993 

Klaas Hummel  212729 

Programma jeugdwerk 2005 
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet 

helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet 

worden maar hier komen ze vast. 

18 jan. Knutsel  opgeven voor 9 januari  

18 feb. Carnaval 

5 apr.  Knutsel  opgeven voo27 maart  

17 mei knutsel  opgeven voor 8 mei  

5 jul.  Eindfeest  opgeven voor 26 juni  

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

 

De tijden van de knutsel-  

middagen zijn voor groep  

1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur  

en voor groep 5 t/m 8 van  

15.15 tot 16.45 uur. 

De disco is voor groep 3 t/m 5 

van 19.00 tot 20.15 uur en voor 

groep 6 t/m 8 van 20.30 tot 21.45 

uur. 

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden 

worden van de activiteiten die 

de activiteiten commissie Bui-

nerveen organiseert, mail dan 

naar het volgende emailadres:  

activiteitenbuiner-

veen@hotmail.com en vermeld 

je naam, adres en telefoonnum-

mer( tel. nr. is niet verplicht ). 

geef dit ook door aan personen 

die buiten het verspreidingsge-

bied van de dorpskrant wonen 

en toch en band hebben met Bui-

nerveen. Zo kunnen we iedereen 

op de hoogte houden van alle 

activiteiten. 

 

de activiteiten commissie  

buinerveen 
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NIEUWJAARSRECEPTIE  2006 

 
 

 

Evenals vorige jaren wordt door de gezamenlijke verenigingen uit Buinerveen en 

Nieuw Buinen tot de Mondenweg een nieuwjaarsreceptie gehouden en wel op 
 

ZATERDAG  7  JANUARI 2006 

 

In het dorpshuis De Viersprong te Buinerveen 
 

Alle inwoners van bovengenoemd gebied en alle leden van de verschillende verenigin-

gen zijn welkom vanaf 17.00 uur. De eerste twee consumpties worden aangeboden 

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

 

Optreden Veenkaor  
 

Het bestuur heeft het fameuze Buinerveense mannenkoor Het Veenkaor gevraagd om 

tijdens de nieuwjaarsreceptie enkele van hun bekendste liederen  

ten gehore te brengen.  
 

Winnaars Playbackshow 2005 
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen enkele winnaars van de Playbackshow 2005 nog-

maals hun winnende liedje ten gehore brengen  
 

Gratis suikerspin voor kinderen 
 

Aan de kinderen die de nieuwjaarsreceptie bezoeken zal ook dit jaar een (gratis) sui-

kerspin worden aangeboden. 

 

 

 

Mensen met vervoersproblemen hebben  

kunnen contact opnemen met  

het Dorpshuis.  

De organisatie zal dan  

proberen het probleem voor u op te lossen 
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Persbericht november 2005 

Familie Tamming laat dertiger jaren herleven 

BORGER - Theatergroep familie 

Tamming uit Borger laat de der-

tiger jaren terug komen. Hun 

nieuwe productie 'Spirit' van No-

ël  Coward wordt geheel in de 

dertiger jaren stijl uitgevoerd. 

Door de kleuren van de kleding, 

het decor, belichting en de mu-

ziek krijgt het publiek het gevoel 

alsof er naar een film uit de oude 

doos wordt gekeken. Met deze 

derde productie komt theater-

groep Familie Tamming verras-

send uit de hoek. Vrijdag 20 ja-

nuari 2006 is de eerste voorstel-

ling te zien in De Viersprong in 

Buinerveen. De 

voorstelling begint 

om 20.30 uur. Kaar-

ten zijn verkrijgbaar 

in het dorpshuis. 

 

Het stuk Spirit is een 

bewerk i n g  van 

Blithe Spirit. Noël 

Coward schreef dit 

in 1941 tijdens de 

tweede wereldoor-

log. Toen zijn huis 

in Londen platge-

bombardeerd was 

door de Duitsers, 

vertrok Coward naar 

Hotel Portmeirion in 

Gwynedd, Noord 

Wales, en schreef 

daar in zeven dagen 

deze onwaarschijn-

lijke farce. 

In juli 1942, tussen 

de luchtaanvallen 

door, was de premiè-

re van Blithe Spirit 

op West End in Lon-

den. Het werd één 

van de grootste suc-

cesvoorstellingen in 

de geschiedenis van 

West End; maar liefst vieren-

eenhalf jaar lang werd Blithe 

Spirit opgevoerd, in totaal 

1.997 keer. 

 

Het verhaal gaat over de suc-

cesvolle schrijver Max van 

Keulen die inspiratie op wil 

doen voor zijn nieuwe misdaad-

roman over een moordlustig 

medium. Hij nodigt daarom de 

helderziende Arcati uit om bij 

hem thuis een seance te komen 

houden, puur voor de research 

natuurlijk want hij gelooft niets 

van die flauwekul. Door toe-

doen van Arcati verschijnt de 

geest van Elvira, de overleden 

eerste vrouw van de schrijver. Ze 

is alleen zichtbaar voor haar man 

en niet voor diens tweede vrouw 

Ruth. Elvira opent bij haar terug-

komst onmiddellijk de jacht op 

Max om die voor eeuwig met 

haar te verenigen. Een spirituele 

avond vol komische en geestdrif-

tige gebeurtenissen is het gevolg. 

 

In het seizoen 2002/2003 bracht 

de groep een bewerking van het 

stuk "How the other half loves' 

van Alan Ayckbourn op de plan-

ken. Het seizoen daar-

op schreef regisseuse 

Tineke Endema de 

'Tammingsrevue' waar-

bij Noël  Coward's een-

akter 'Red Peppers' uit 

1935 de inspiratiebron 

vormde. Voor de derde 

productie heeft de thea-

tergroep Harry Wol-

dendorp, Anka Staal en 

Greet Norder als nieu-

we spelers aangetrok-

ken. Zij maken naast 

Frank Ivens, Geeske de 

Jong, Wim de Kok en 

Marjan Buring de cast 

voor Spirit compleet. 

Tineke Endema neemt 

de regie voor haar reke-

ning. De techniek 

wordt verzorgd door 

André  Rosing en Lu-

cas Eefting. Vanaf 20 

januari speelt de groep 

twintig voorstellingen 

in de provincies Dren-

the en Groningen. Meer 

informatie valt te lezen 

op: 

 

www.tamming.nl 

file:///F:/Dorpskrant/December%202005/Ingekomen/www.tamming.nl
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Nieuws van OBS 75 

Inleverpunt lege Cartidges 

 
Sinds 1 november zamelen we 

als school behalve batterijen nu 

ook lege cartidges in. 

In de gang staat een doos waarin 

U ze kunt deponeren. 

De lege cartidges worden per 

volle doos opgehaald en ze leve-

ren, evenals de batterijen geld 

op. Dit geld wordt dan besteedt 

aan schoolmateriaal. 

De afgelopen weken hebben de 

kinderen van school 59 een 

schoenendoos versierd en gevuld 

met speelgoed. De schoenendo-

zen gaan naar kansarme kinderen 

in ontwikkelingslanden. 

 

De maand december is voor veel 

kinderen in Nederland een 

maand van veel cadeautjes en 

lekker eten. Om kinderen er be-

wust van te maken dat deze luxe 

niet voor alle kinderen is wegge-

legd hebben we in november 

meegedaan aan operatie schoe-

nendoos. 

 

Bij deze actie is het de bedoeling 

dat kinderen een schoenendoos 

versieren en vullen met school-

spullen, speelgoed, zeep, tanden-

borstel, tandpasta, knuffeltjes. 

Dit mogen nieuwe spullen zijn, 

maar kinderen mogen ook van 

hun eigen speelgoed dingen weg-

geven. 

De kinderen mochten zelf bepa-

len of ze hun doos voor een jon-

gen of een meisje wilden maken. 

Ook moest op de doos aangege-

ven worden voor welke leeftijds-

categorie de doos bedoeld was. 

 

Operatie schoenendoos op school 59 

Tijdens de handenarbeidlessen 

op school hebben de kinderen 

hun doos versierd. Daarna gin-

gen de dozen mee naar huis. De 

gevulde dozen kwamen weer 

terug op school. Er kon ook 

nog een bijdrage geleverd wor-

den aan de verzendkosten. 

 

Het was een geslaagde actie. Juf 

Jeannette kon maar liefst 44 do-

zen naar het inleverpunt in Mee-

den brengen. Ook is er €135,00 

ingezameld als bijdrage in de 

verzendkosten!  

 

Pauline Bokhorst 

Voor batterij-

en inleveren 

kunt U ook in 

het Dorpshuis 

terecht. 

Namens de 

ouderraad, 

Marja  

van der  

Scheer 
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Gezond de winter door. 

 

Kan dat?… ja dat is mogelijk , 

mits u daar zelf iets aan doet. 

Mensen klagen zo vaak dat ze 

kou vatten, dat dit aan ons zelf 

ligt komt niet in ons op. 

Zorg ten eerste voor de juiste 

kleding en vooral voor warme 

voeten, b.v door het dragen van 

wollen sokken en warme schoe-

nen. De basis voor een goede 

gezondheid is: houdt warme voe-

ten en een koel hoofd. 

Iemand die de hele dag zit heeft 

eerder last van koude voeten dan 

iemand die in beweging is. Voor-

al gebrek aan beweging is de 

oorzaak van koude voeten, de 

overgang van een oververhitte 

kamer naar buiten de kou in, 

vraagt van het lichaam een te 

grote aanpassing. 

De slijmvliezen worden ver-

zwakt, dit is een ideale omstan-

digheid voor een infectie met de 

zogenaamde verkoudheidsvirus-

sen. 

“ De  Zonnehof “  vertelt over…… 

Het gevolg is hiervan, neusver-

koudheid, slijmvliesontsteking 

en uiteindelijk zelfs longontste-

king o.i.d. 

We moeten niet de kamertem-

peratuur opvoeren om ons te 

warmen, het is veel beter war-

me kleding aan te trekken, en te 

zorgen voor de nodige bewe-

ging om de bloedsomloop te 

verbeteren.  

Zijn we eenmaal aan de kou 

gewend, dan zijn we ook min-

der vatbaar. Een gezonde wan-

deling in de buitenlucht of als 

dit niet mogelijk is vanwege het 

werk, zet de auto wat verder 

van de werkplek en loop de 

laatste 10 minuten. Een flinke 

dosis lichaamsbeweging en een 

overvloedige ademhaling, het 

werkt verfrissend en is uitste-

kend voor de bloedsomloop. 

Wie makkelijk kou vat, moet er 

aan denken dat hij voldoende 

kalkrijk voedsel eet. Als de 

kalkspiegel daalt neemt de kans 

op een verkoudheid toe. 

Het is daarom goed om wat bio-

logische kalk, b.v Urticalcin in te 

nemen. Dit verbetert bovendien 

de bloedsomloop en u heeft min-

der snel kans op kou vatten. 

Kalkrijke voeding is nodig voor 

een goede weerstand. Dit kunnen 

wij proberen, wat groente betreft, 

te doen elke dag wat wortelen te 

eten. Ook selderij, peterselie, 

tuinkers en vooral vruchten zo-

als, vijgen, krenten, paranoten en 

amandelen zijn erg belangrijk. 

Bovendien zijn ook voedings-

middelen die vitamine A en C 

bevatten onmisbaar om een goe-

de weerstand te kunnen opbou-

wen om ons zo tegen ziekte en 

kou vatten te beschermen. 

Zorg ook voor voldoende nacht-

rust, slapen in een frisse slaapka-

mer onder een warm dekbed. 

Met deze tips zult u vast en zeker 

de winter gezond door kunnen 

komen. 

 

Marijke Driessen-Vogel. 

 

De vereniging BOKD (Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen in 

Drenthe) organiseert begin vol-

gend jaar tezamen met Land-

schapsbeheer Drenthe snoeicur-

sussen voor zowel beginners als 

gevorderden. Wie belangstelling 

heeft, die is welkom. Het gaat 

om drie soorten cursussen, t.w. 

een beginnerscursus over de 

snoei van hoogstamvruchtbo-

men, gevolgd door een gevorder-

dencursus, en over een cursus 

Bomen, struiken en groensingels. 

De cursusplaatsen liggen niet al 

te gek ver van Nieuw-Buinen en 

Buinerveen vandaan: Zie hierna 

de cursusinformatie, de cursusda-

ta en de plaatsen waar het te 

doen is. 

In de “Beginnerscursus snoei 

hoogstamvruchtbomen” gaat 

het om de grondbeginselen van 

het snoeien bij zowel jonge als 

oude bomen. Dat alles tegen de 

achtergrond van een algemene 

landschapsvisie. De theorie is 

door iedereen te volgen in twee 

avonden (19.30-22.00 uur)  en 

verder komt de praktijk van het 

snoeien uitgebreid aan de orde 

op ’n zaterdag (10.00-15.00 

uur). De kosten bedragen 

slechts € 40,- per persoon, en 

dat is inclusief een cursusmap 

die ook ‘n functie als naslag-

werk heeft. 

Hier volgen de dagen, data en 

locaties van de hoogstambegin-

nerscursus:  

donderdag 12 en 19  

en zaterdag 21 januari 2006  

in De Wijk; 

donderdag 2 en 9  

en zaterdag 11 februari 2006  

in Gieten. 

In de “Gevorderdencursus snoei 

hoogstamboomvruchten” wordt 

dieper ingegaan op de achter-

gronden van het snoeien, bemes-

ting en het herkennen van ziek-

ten en plagen. Het gevolgd heb-

ben van de beginnerscursus is ’n 

vereiste.  

De dagen, data en locatie van 

deze cursus: 

Wéten hoe je snoeien moet  
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Afdeling Buinerveen 

 

Dit najaar hebben we al weer 3 

bijeenkomsten gehad 

Die nu even worden samengevat 

21 september kwam mevr. Grijp-

ma vertellen 

Dat ze soms haar man ging ver-

gezellen 

Op verschillende zeeën op een 

groot containerschip 

Door de vele dia’s en bijbehoren-

de verhalen hingen wij aan haar 

lip 

 

12 Oktober was het eendagsbe-

stuur aan de beurt 

Voor zelfverdediging kregen we 

een instructeur 

In de benen moesten we met z’n 

allen 

En met bepaalde grepen konden 

we elkaar aanvallen 

 

16 november hoorden we een 

vertelling over het Ronald Mc-

Donaldhuis 

Ouders van zieke kinderen loge-

ren hier naast het ziekenhuis 

Sinds 1990 in Nederland bij UM-

C’s te vinden 

Samen met veel vrijwilligers 

alle ellende overwinnen 

 

De museumgroep ging in Bel-

lingwolde op stap 

Lodwijk Bruckman toonde hier 

zijn vakmanschap 

Prachtige schilderijen hingen 

aan de muur 

En ook over de streekgeschie-

denis vertelde de gids vol vuur 

 

In november naar de bronsgie-

terij in Nieuwe Schans 

Deze kreeg hier een nieuwe le-

venskans 

Ook gingen we naar bakker 

Timmer op excursie 

Daar kregen we een vruchten-

taart maken onder de knie 

We konden zien hoe brood 

werd gebakken 

Het taartje konden we zelfs 

meenemen en inpakken 

 

Donderdag 15 december komen 

we opnieuw bij elkaar 

Kerstavond vieren we elk jaar 

Het bestuur wil ons verrassen 

deze avond 

Volgende keer meld ik wat er 

plaatsvond 

 

Het nieuwe jaar starten we op 18 

januari met de jaarvergadering 

En Willy Windt  uit Buinerveen 

komt vertellen over haar cam-

ping 

22 februari is Fre Schreiber te 

gast 

Hij schrijft in het Gronings on-

vervalst 

 

Iedereen is bij ons welkom 

Een avond vliegt altijd weerom 

Wij beginnen om kwart voor 

acht 

En om kwart over tien is de 

avond volbracht 

 

We wensen een ieder prettige 

feestdagen en een goed begin 

Kom bij de NBvP, Vrouwen van 

Nu met veel plezier het nieuwe 

jaar in. 

 

Ina Habing, PR-vrouw NBvP, 

Vrouwen van Nu    

afd. Buinerveen 

NIEUWS VAN DE NBvP, VROUWEN VAN NU  

donderdag 2 en 9  

en zaterdag 11maart 2006  

in Westerbork. 

De cursus over het beheer van 

“Bomen, struiken en singels” 

richt zich op  algemene boom-

verzorging, assortimentskeuze en 

onderhoud van dit groen. Ook 

aanleg en het dunnen komt aan 

de orde. Nadere gegevens over 

deze cursus: 

donderdag 16 en 23  

en zaterdag 25 maart 2006  

in Ruinen.  

Voor méér informatie en aanmel-

ding, bel het BOKD kantoor in 

Assen, 0592-315121.  

Daar kan ook ’n informatiefolder 

worden opgevraagd, waarin een 

aanmeldingskaart is opgeno-

men. Schriftelijk opgeven voor 

een van de cursussen kan dus 

ook. 

Plaatselijk Belang ondersteunt 

het volgen van deze cursussen; 

Leden krijgen € 5.- op de cur-

suskosten terug, mits zij hun 

‘diploma’ kunnen tonen.  

 

Namens het bestuur van Plaatse-

lijk  Belang, 

                                                          

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 

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Januari-februari: 
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 

Zoals elke keer als de Dorpskrant uitkomt heb ik ook nu 

weer contact gezocht met de makelaars die de verkoop van 

de nieuw te bouwen woningen in Buinerveen organiseren.  

Smit en de Jong adviseerde mij contact op te nemen met fa 

Nijhuis, de projectontwikkelaar. Zoals eerder aangegeven 

zal een en ander veranderen. Wat precies kon of wilde 

niemand mij vertellen. Losse kavel verkoop zit er in elk 

geval niet in. De verkoop is niet gegaan zoals gehoopt was, 

aldus fa. Nijhuis Tot op heden is er niets verkocht. De oor-

zaak zou misschien aan de lokatie of de prijs kunnen lig-

gen.!? Mogelijke oplossingen aangedragen door fa Nijhuis 

zijn de prijs te verlagen, wat betekent dat kleinere wonin-

gen gebouwd zullen worden, of andere oplossingen waar-

over nog niets definitief gemeld kan worden. Er gaat in elk 

geval een andere aanpak komen.   

 Bram van Buuren 

KOLONIE BUINERVEEN 

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


Dorpskrant Buinerveen Pagina 9 

 

 

 

 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

VAN DE BESTUURSTAFEL 

BOKD  Ruimtelijke  Ordening 

Zo aan het einde van 2005 is het 

fijn te constateren dat de Ge-

meente Borger-Odoorn nog een 

mogelijkheid heeft gevonden om 

de buitenkant van het Dorpshuis 

(deels)  op te knappen. 

In oktober werd ons meegedeeld, 

dat nog dit jaar de Firma Huite-

ma opdracht was gegeven de 

voorzijde aan te pakken en in 

november/december is dit ge-

beurd. 

Met name de serre was hard aan 

een goede opknapbeurt toe en het 

resultaat mag er zijn.  

Komend jaar zal getracht worden 

in de gemeentefinanciën ruimte 

te maken voor het overige bui-

tenonderhoud. 

 

De peuterspeelzaal heeft ver-

zocht de deur naar de grote zaal 

te mogen afdichten. 

Het Bestuur is akkoord gegaan 

op voorwaarde dat toegang tot 

de zaal voor het Bestuur altijd 

mogelijk blijft. 

 

Tot onze vreugde heeft Albert 

Poelman toegezegd per 1 janua-

ri a.s. toe te treden tot het Stich-

tingsbestuur. Wij heten hem 

hierbij van harte welkom en re-

kenen op een goede samenwer-

king. 

Als we nu ook nog één of twee 

dames voor het Bestuur zouden 

kunnen vinden, zou dat een uit-

stekend begin van 2006 beteke-

nen!  

Dus......zijn er nog dames, die 

gemiddeld één avond per maand 

zich willen inzetten voor het 

Dorpshuis??? Neem dan s.v.p. 

contact met één van ons op! 

 

Tenslotte nog een huishoudelijke 

mededeling.  

Gezien de sterk gestegen ener-

giekosten, heeft het Bestuur 

moeten besluiten een energiebij-

drage te vragen van € 5,- per 

dagdeel bij gebruik van de ach-

terzaal. 

 

Namens het Stichtingsbestuur 

wens ik U allen een voorspoedig 

en vooral gezond 2006. 

 

Marius Kwaak 

Meer weten over Ruimte-

lijke Ordening ?  
 

De BOKD (= Vereniging Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen in 

Drenthe) gaat in samenwerking 

met het stedenbouwkundig Bu-

reau VIJN twee cursusavonden 

verzorgen over dit onderwerp. 

Een veelomvattende en niet altijd 

even gemakkelijke materie, die 

door Ton Hoekstra van genoemd 

bureau bij de kop zal worden ge-

pakt. Er wordt ingegaan op be-

stemmingsplannen en woonplan-

nen, op herstructureringen en 

ook het woud van procedures 

komt aan de orde. In twee avon-

den wordt geprobeerd de deelne-

mers zo ver wegwijs te hebben 

gemaakt dat beter gereageerd kan 

worden op bijvoorbeeld bouw-

plannen van de gemeente. Ac-

tuele situaties betreffende het 

eigen dorp kunnen worden be-

sproken. 

Voor wie interesse heeft om op 

dit BOKD initiatief te reageren, 

die moet de woensdagavonden 

van 11 en 25 januari 2006 vrij-

houden. Van 19.30 tot uiterlijk 

22.00 uur wordt men in het 

BOKD kantoor te Assen ver-

wacht, dat is Oostersingel 21A. 

De cursuskosten bedragen € 

37,50 p.p en die prijs is inclu-

sief een Handboek RO en con-

sumpties. Het aanmelden voor 

deze scholing is simpel: bel 

naar de BOKD, 0592-315121 

en vraag naar Dirk-Jan Keeg-

stra of stuur hem ’n E-mail 

d.j.keegstra@bokd.nl . De cur-

susleiding ziet graag dat twee of 

drie personen uit één dorp mee-

doen, en dat de cursusgroep uit 

meerdere dorpen kan worden ge-

formeerd. 

 

De vereniging Plaatselijk Belang 

Buinerveen / Nieuw-Buinen (tot 

Kerklaan) is lid van de BOKD, 

ze schat de kwaliteit van deze 

cursus hoog in en beveelt daarom 

belangstellenden aan om er op in 

te schrijven. Leden van Plaatse-

lijk Belang ontvangen na 

‘diplomering’ € 5,- als tegemoet-

koming in de kosten. Dus: even 

laten weten dat je aan de studie 

gaat !  

                                                                   

Namens Plaatselijk Belang 

 

Martin Snapper 

mailto:d.j.keegstra@bokd.nl
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klaas komen, ze had haar schoen 

ook al gezet en had een my little 

pony gekregen. Haar schooljuf-

frouw heet Annelies en die is wel 

lief. 

Nu weer een liedje: Zwarte Piet 

ging uit fietsen, en viel over een 

banaan, een heel nieuw liedje. 

Er waren ook kinderen die voor 

diploma zwemmen moesten, Ar-

jan en Jesse, Sinterklaas vroeg 

zich af waarvoor, diploma H / G, 

nee diploma A en B. Je moet dui-

ken en door een groot gat zwem-

men. 

De gymvereniging NOAD kwam 

aan het bod. Waar staat dat dan 

voor? Nooit opgeven altijd door-

gaan. Er kwam een dansje, die 

werd gedaan door Sandra, Simo-

ne, Iris, Hilde, Sanne, Laura en 

Melissa. Ze deden allemaal hun 

hoedjes af. Een dansje van K3. 

De zwarte pieten probeerden ook 

mee te doen, maar die bakten er 

niks van. 

De Sinterklaas had gehoord dat 

Wilko goed kon knutselen, Wil-

ko kon zijn verhaal even vertel-

len aan de Sinterklaas. Hij knut-

selde met theedoosjes, maar dat 

bedoelde de Sinterklaas niet. Hij 

had vernomen dat Wilko een 

keer op een zondagmorgen naar 

beneden mocht van zijn ouders 

om te knutselen. O ja dat wist 

Wilko nog wel, hij had een stof 

nodig voor het knutselen, toen 

dacht Wilko ik knip maar een 

stukje uit mijn pyjama, dat was 

wel handig bedacht, maar daar 

was mama niet zo blij mee, Wil-

ko zou het niet weer doen. 

Er waren ook clubkampioenen 

bij NOAD, Leonie van der 

Scheer en Kendra de Vries heb-

ben meegedaan, ze hebben he-

laas geen medaille gewonnen 

maar wel een diploma gekregen, 

beiden waren niet aanwezig, dat 

Sinterklaasfeest in het Dorpshuis te Buinerveen 

Op 26 november 2005 kwam de 

goede heer even langs om de 

kleintjes van alle verenigingen te 

begroeten. De kinderen kwamen 

om 2 uur ’s middags binnenstor-

men en mochten dan hun eigen 

hoed versieren. Evelien en Betsy 

zette de namen van de kinderen 

op de hoed en zo konden de kin-

deren hun eigen hoedje versieren 

met behulp van stiften. Dit was 

ook iets makkelijker voor Sinter-

klaas want ja alle namen onthou-

den is ook best wel lastig. De 

opkomst van de kinderen was 

matig, maar dat mocht de pret 

niet drukken. De kinderen waren 

lekker druk bezig met het versie-

ren van hun hoedje en sommigen 

zaten al klaar en wachten totdat 

de Sinterklaas kwam, maar op-

eens bewoog de gordijn, het was 

zwarte piet. Hoe kwam die daar 

nou. De kinderen enthousiast en 

vroegen direct naar de Sinter-

klaas, maar die was er nog niet. 

Dus ging er iemand even de gor-

dijn open doen om te kijken of 

de zwarte piet er nog was, maar 

nee hij was alweer verdwenen. 

Iedereen was bijna klaar met de 

hoedjes, nu was het wachten op 

Sinterklaas en de zwarte pieten. 

En ja hoor daar kwam de Sinter-

klaas aan, met maar 1 zwarte 

piet. De Sinterklaas ging zitten 

op zijn stoel en de zwarte piet 

bleef even staan, want het boek 

van Sinterklaas was er niet, die 

had de andere zwarte piet, maar 

waar was die dan. De kinderen 

zeiden direct op de wc op het 

toneel (dit was een wc die ge-

bruikt werd door het toneel, die 

nl ’s avonds een voorstelling 

hadden). En ja hoor daar zat de 

andere zwart piet met het boek 

van Sinterklaas. Eerst vertelde 

Sinterklaas wat over het voetbal-

len en vroeg zich af waarvoor 

BBC stond. Sanne wist wat 

BBC betekent, nl Buinen – Bui-

nerveen – Combinatie. De voet-

ballers waren Kimberly, Fabi-

an, Nick, Jordy, Brandon, Hein 

en Dylan. De een stond als po-

sitie in het veld, de andere was 

verdediger. Dus Sinterklaas 

kreeg diverse verhalen inzake 

het voetballen. Toen stelde de 

Sinterklaas voor om een liedje 

te zingen, zie ginds komt de 

stoomboot. Iedereen zong en-

thousiast mee. 

Toen had de Sinterklaas over 

de schaatsvereniging, maar ja 

daar hadden we niet zoveel aan, 

weinig ijs, maar je kan op de 

ijsbaan wel goed vissen. Saskia 

Jonkman kon goed vissen zei 

de zwarte piet, dus Saskia 

mocht even haar verhaal doen 

bij de Sinterklaas. De boeken-

piet had het over een dikke vis, 

de walvis, domme domme piet, 

die zwemmen niet in de ijs-

baan. 

Martin Kremer gooit de vissen 

erin, had de Sinterklaas ge-

hoord. Saskia gaat met haar va-

der en moeder vaak vissen. Te-

vens kunnen de kinderen wel 

schaatsen in de Smelt in Assen, 

dus kinderen ga daar gezellig 

met z’n allen heen riep de Sin-

terklaas. 

Sinterklaas vroeg of Tineke 

Hulshof wel even bij hem wilde 

komen. Ze had de schoen al 

gezet zei ze tegen de Sinter-

klaas. Van Sinterklaas mocht ze 

’s avonds weer de schoen zet-

ten. Tineke kreeg lekker een 

paar pepernoten van de zwarte 

piet. 

Iedereen viel op dat de Sinter-

klaas zijn toverring niet om 

had, dit was de Sinterklaas ver-

geten, hij had het nogal druk. 

Jolien Gelijk mag bij de Sinter-
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was wel even jammer, want Sin-

terklaas had graag gehoord, wat 

zij hadden moeten doen om club-

kampioen te worden. Hilde 

Grooten was clubkampioen van 

NOAD, dat vond Sinterklaas 

heel goed. Iedereen ging klappen 

voor Hilde. De zwarte piet pro-

beerde ook nog te gymmen, op 1 

been staan, dat werd dus niks. 

Ze gingen weer een liedje zin-

gen; zwarte piet ging uit fietsen, 

toen knapte zijn band (dit kwam 

door een pepernoot). 

Nick wil Sinterklaas een verhaal 

vertellen. Hij was met zijn papa 

meegeweest. Papa vervoert rot-

zooi zei Nick voor Gansewinkel. 

Ilka had ook een mooi verhaal 

voor de Sinterklaas. Ze kon goed 

voetballen. Ze gaat ook met haar 

papa mee, borden tillen, bij traf-

fic service naar Duitsland. Ze 

had een mooie muts gemaakt, dat 

heb ik zelf gedaan zei Ilka trots. 

De dames Simone, Melissa, 

Laura en Iris zongen een liedje 

voor Sinterklaas, Wie is hier zo 

stout, club Sinterklaas, alles 

gaat fout. 

Janine, Annemiek, Silke, Joli-

en, Demi mochten even bij de 

Sinterklaas komen. Janine had 

een witte pony, nee een bruine 

genaamd Murvin. Sinterklaas 

kon het niet goed horen. Vol-

gens mij is het Murvin. 

Annemiek vertelde Sinterklaas 

even dat ze naar Duitsland wa-

ren geweest naar een zwembad, 

ze ging dan onder water zwem-

men. Dylan is haar grote broer. 

Ze had het over Tinka Tyger-

kind. Wat dat is? 

Silke haar broer is vandaag ja-

rig vertelde ze, volgens ons gaf 

hij ’s avonds zijn feestje en was 

hij die week jarig geweest, 

maakt ook niet uit, Silke was 

trots op haar broer. Jolien had 

geen verhaal meer voor de Sin-

terklaas. Demi had A en B ge-

haald, nu zeven jaar, knap hoor. 

Ze heeft een broertje genaamd 

Jesse. 

Sinterklaas moest weer weg, 

iedereen zong dag Sinterklaasje, 

daag daag! De pieten riepen dat 

kan harder!!!!!!!!!!!!!! 

Daarna hebben we met zijn allen 

de stoelendans gedaan en toen 

was het al weer half 4, iedereen 

kreeg een lekker zakje snoep en 

de ouders stonden al te wachten 

op de kinderen. Het was een ge-

zellig kinderfeest. Alle vrijwilli-

gers bedankt voor deze dag! 

 

Tot volgend jaar! 
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van  

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

Uw advertentie? 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

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 

 

 

Zij informeren u graag 

over de mogelijkheden 

 

Ook logo’s kunnen inge-

voegd, gescand of gemaakt 

worden. 
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Zoals het vroeger was…. 

Op deze foto het cafe Kroeze te Buinerveen, thans ons dorpshuis. De dame die er voorstaat is Grietje Mid-

deljans. Hendrik Kroeze zijn eerste vrouw Grietje is op dertigjarige leeftijd overleden. Kroeze is later her-

trouwd met Gezientje Speelman. 

Dit is nog een 

mooie foto van 

de kruideniers-

winkel van 

Roelof Hebels 

aan het Zuider-

diep 119 te 

Nieuw Buinen. 

Voor jaren te-

rug is dit pand 

afgebroken, het 

erf daarvan is 

nu in het bezit 

van firma Ba-

bylon, de zaak 

er naast. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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Circa 12 weken geoefend en dan 

moet je het maar allemaal in je 

hoofd hebben zitten. 

En dan was het eindelijk zover, 

de 25ste november hadden we een 

generale voor de kinderen, de 

generale was een ramp. Het ging 

heel slecht, maar dat is meestal 

in alle gevallen, dus geen paniek. 

Zaterdagavond de 26ste waren de 

toneelspelers om 5 uur aanwezig 

om gezellig samen te eten, voor-

dat Sandra de mensen ging 

schminken. Het liep een beetje 

uit, maar we waren op tijd. De 

opkomst was matig + 65 perso-

nen, maar de gezelligheid was er 

wel en dat is toch het allerbe-

langrijkste. Wim Bruil opende de 

avond. In de 2e pauze zou er een 

verloting plaatsvinden. Het doek 

ging open en het begon. Het 1e 

bedrijf ging geweldig en iedereen 

kende de tekst heel goed en de 

souffleuse had weinig of bijna 

niks te doen. Zo moet het ook. 

Het publiek was wel enthousiast 

er werd hier en daar gelachen. 

Het toneelstuk ging over een 

schiethuussie wat naast een café 

stond en waar de caféhouder last 

van had. Het kwam er eigenlijk 

op neer dat dat helemaal niet 

kon, omdat het schiethuussie he-

lemaal niet gebruikt werd door 

de buren, want er zat helemaal 

geen tunnigie in. Daar werd de 

krant alleen gelezen en de buur-

vrouw en haar zoon deden dit 

alleen om de caféhouder te treite-

ren. 

Het decor van het toneel is ge-

heel door René Drent verzorgt, 

dit zag er prachtig uit. Bedankt 

René. Het was een gezellige 

avond. De verloting vond na de 3 

bedrijven plaats. Er waren ge-

weldige prijzen. Er zijn een aan-

tal prijzen geschonken door di-

verse mensen. Tevens zijn de 

spelers goed verzorgd door 

Grietje en de crew. Bedankt 

daarvoor. 

De 10e december hadden we 

nog een avond. De opkomst 

was grandioos. Er waren + 140 

personen en er moesten stoelen 

uit de voorzaal bij gezet wor-

den. Lekker druk dus. Sommige 

mensen vonden het stuk niet zo 

Op zaterdag 26 november en 10 december 2005 heeft gespeeld:  toneelgroep “de Schoakel”  

het toneelstuk:  “ELK HUUSSIE HEF ZIEN KRUUSSIE!”  

geweldig als het jaar daarvoor, 

maar dat is altijd persoonsgebon-

den. De mensen vonden dat de 

spelers het  wel goed hebben ge-

daan. Toch willen wij iedereen 

weer bedanken voor de aanwe-

zigheid en alle vrijwilligers die 

dit weer hebben neergezet. Be-

dankt iedereen en tot volgend 

jaar. 

Geertje Boekholt  

Een vrolijk stuk in 3 bedrijven, geschreven door Ulla Kling, in het 

Drents vertaold en bewarkt deur Henk Karstens. 

 

De rolverdeling:  

Rieks Deuring,  caféholder en roadslid  Wim Bruil Marie 

Deuring, zien vrouw     Janny Hoving 

Willy Deuring, heur dochter    Theresa Ten Have 

Stien Gerrits, buurvrouw    Gea Jansen 

Bert Gerrits, heur zeun     Hans Marskamp 

Sjoerd Heering, vaste klant van Rieks  Jan Wiekens 

Annie Haarsma, vakantiegaste   Geertje Boekholt 

Teun Haarsma, heur man    Kobus Uchtman 

Harm Helpman, pelitieagent    Arie v.d. Scheer  

 

De regie was dit jaar in handen van Willeke Deen en de souffleuse 

is Sandra Florusse. 
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Oproep 

Nogmaals doen wij de oproep 

dat bezorgers van de Dorps-

krant nodig zijn, eenmaal in 

de 2 maanden, om fijn een 

stukje te fietsen of te wande-

len. Aanmelden kan bij al  

onze redaktieleden. 
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

ZUIDERSTRAAT 2
9524 PJ  BUINERVEEN
TELEFOON 0599-212603

EN WAT IS DIT 

DAN?  

Er zijn heel reakties binnengeko-

men. Het juiste antwoord moet 

zijn: een aardappelmaat. Aan de 

beginjaren van de vorige eeuw 

werd deze aardappelmaat ge-

bruikt om aan de hand van de 

grootte van de aardappel de han-

delsnaam en -waarde te bepalen. 

Voor patat werd de grote maat, 

65 en voor krieltjes de kleine, 25 

gehanteerd. In de volgende 

Dorpskrant gaan we hier verder 

op in, en zullen weer foto’s van 

gebruiksvoorwerpen getoond 

worden.    
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Sportnieuws 

Voetbalnieuws V.V. Buinerveen 

Voor het actuele nieuws 

http://www.buinerveen.nl.nu 

Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

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

Onze vereniging is dringend op zoek naar één of meerdere personen die op zondag een wedstrijd van het 

2e of 3e elftal wil leiden. 

Mocht u hiervoor een cursus willen volgen, dan wordt deze kosteloos aangeboden door de club. 

U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden. 

 

Al enige jaren bestaat er de club van vijftig. Deze club doet ieder jaar een kleine bijdrage aan de vereni-

ging voor het ondersteunen of aanschaffen van zichtbare benodigdheden, o.a. een elektronische kassa, een 

nieuwe bar en een bijdrage bij de lichtmasten. Deze club van vijftig wil dit graag blijven doen en daarom 

hebben wij wel leden nodig om dit te kunnen realiseren.  

Er zijn momenteel nog ± 45 mensen die hier een steentje aan bijdragen, hartelijk dank hiervoor.  

 

Daarom vragen wij u om aan te sluiten bij de Club van vijftig, voor € 22,70 per jaar doet U ons en de  

vereniging hier veel plezier mee!!  

Vriendelijke groet van de commissie! 

 

Voor inlichtingen of opgave: 

J. Boes tel.: 212714 

G. Boekholt tel.: 212869 

J.L. Boekholt tel.: 616234 
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Ook aan huis verkoop 

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Volleybalnieuws  

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

Regionale volleybalcompetitie 

 
48 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning. Er doen 26 dames-

teams en 22 herenteams aan deze kompetitie mee. Zoals andere jaren doet Noad hier ook weer aan mee. 

Doordat Noad vorig jaar in de middenmoot is geëindigd spelen ze dit seizoen ook weer in de B-poule. 

Het begin van de kompetitie is voor Noad slecht begonnen met nog maar slechts 3 gewonnen sets. En staan 

dan in de stand bijna onderaan. 

Uitslagen: 
19-9-2005 Mussel 1 – NOAD 3 – 0 setstanden 25 – 16 25 – 10 25 – 22 

3-10-2005  DEKO – NOAD  3 – 0 setstanden 25 – 17 25 – 22 19 – 16 

17-10-2005 TSV – NOAD 2 – 1 setstanden 25 – 20 25 – 20 12 – 22 

24-10-2005  Tyfoon 2 – NOAD 2 – 1   setstanden 20 – 25 25 – 16 22 – 15 

7-11-2005  NOAD – 1e Exloermond 1 – 2 setstanden 8 – 25 16 – 25 25 – 22   

Standen per 28-11-2005 competitie 2005 / 2006 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

Mussel 1 6 16 2 

TSV 6 13 5 

1e Exloermond 6 12 6 

DEKO 6 11 7 

Tyfoon 2 6 7 11 

Lange End 1 5 5 10 

NOAD 5 3 12 

Lange End 2 6 2 16 
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Visnieuws 

Schaatsnieuws van de vereniging 

In het voorjaar hebben we + 75 

kerstbomen onder het water in de 

ijsbaan geplaatst om de aalschol-

vers het moeilijker te maken om 

de vissen te vangen. 

Deze bomen liggen tussen lan-

taarnpaal 2 en 3. Op de jaarver-

gadering van 25-11-05 kwam het 

idee naar boven om ook tussen 

paal 1 en 4 bomen te plaatsen, 

daarom doen wij een beroep op 

alle inwoners om de kerstboom 

voor ons op te bergen. Wij halen 

deze dan op op 

zaterdag 31-12-2005 om 13.00 

uur beginnen we te rijden, dus 

gooi U kerstboom niet weg, maar 

berg het voor ons op. U mag het 

natuurlijk ook zelf naar de ijs-

baan brengen. Wist U trouwens 

dat we deze zomer + 2000 vissen 

hebben uitgezet in de ijsbaan, dit 

hebben we gedaan in samenwer-

king met B.v.d. Veen, eigenaar 

van viszaak Hollandia, die vanaf 

juni iedere woensdagavond een 

viswedstrijd organiseerde, waar-

na wij na afloop de gevangen vis 

meenamen en in de ijsbaan weer 

lieten zwemmen, zelfs een tiental 

palingen waren erbij. 

Nieuwsbrief  

28-5-2005 Dames 1e Elly de Gooijer 86 cm  

  Heren 1e G. Boekholt sr. 50 cm 

    2e Marius Kwaak 40 cm  

    3e Engel Holljer 37 cm  

26-6-2005 Dames 1e Alida v.d. Veen 130 cm  

    2e Alie Grelling 23 cm  

    3e Mariska Kremer 11 cm  

  Jeugd 1e Saskia Jonkman 64 cm  

    2e Joey Kremer 11 cm  

  Heren 1e Bert v.d. Veen 210 cm  

    2e 
Jan Darwinkel / Willem 

Wanders 
140 cm  

    3e Willem Deuring 126 cm  

16-7-2005 Jeugd 1e Saskia Jonkman 79 cm  

    2e Michael de Gooijer 23 cm  

  Dames 1e Alida v.d. Veen 61 cm  

    2e Alie Grelling 50 cm  

    3e Rita Maatje 13 cm  

  Heren 1e Bert v.d. Veen 238 cm  

    2e Jan Darwinkel 192 cm  

    3e Evert Hoving 124 cm  

28-8-2005 Jeugd 1e Saskia Jonkman 22 cm  

    2e Joey Kremer 12 cm  

  Dames 1e Alida v.d. Veen 99 cm  

    2e Trijn Alberts 38 cm  

    3e Alie Grelling 29 cm  

  Heren 1e Bert v.d. Veen 212 cm  

    2e Bennie Maatje 88 cm  

    3e Egbert Grelling 80 cm  

24-9-2005 Heren 1e Egbert Grelling 130 cm  

    2e G. Boekholt jr. 85 cm  

    3e G. Boekholt sr. 61 cm  

Hier volgen de uitslagen van de viswedstrijden van het afgelopen sei-

zoen, totaal deden over die 5 wedstrijden 115 personen mee. 

Denkt U ook aan de opdagen op de ijsbaan de Smelt in Assen. 

Hier kunnen leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart van 

dit jaar gratis schaatsen. 

De data zijn: 30 december 2005 van 17.00 – 19.00 uur (Dorpentocht) 

en 4 maart 2006 van 17.00 – 19.00 uur. 

 

Bestuur schaatsvereniging Buinerveen 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 20 

 

 

NOAD ALTIJD IN BEWEGING 

BEWEGEN OP MUZIEK 

 

In januari start gymnastiekvereniging NOAD weer met een nieuw blok bewegen op muziek voor dames. 

Het wordt gegeven op de dinsdagavond, van 20.00 uur tot 21.00 uur in de gymzaal bij school 75, o.l.v. 

Thea Pot. 

Dit blok bestaat uit 20 lessen (tot half juni), kosten zijn 50 euro p.p.  

(graag voldoen op de 1e les!) 

Dus heb je zin om lekker bezig te zijn op muziek kom dan mee doen op de dinsdagavond!   

Het blok start op 10 januari 2006. 

 

Natuurlijk hebben we ook bewegen op muziek voor de jeugd, dit wordt ook op de dinsdag gegeven, onder 

de deskundige leiding van Jeanet Helweg.  

De lestijden zijn (let op m.i.v. januari 2006 nieuwe tijden!!!!) 

16.30 – 17.30 uur groep 5,6 en 7 van het basisonderwijs 

17.30 – 18.30 uur groep 8 en het Voortgezet Onderwijs 

Zit je in groep 1, 2, 3 of 4 en heb je ook zin in bewegen op muziek geef het dan door aan iemand van het 

bestuur, bij voldoende belangstelling starten we dan hier ook weer mee! 

 

PEUTERGYMNASTIEK 

We willen begin 2006 starten met peutergymnastiek. Het is de bedoeling dit te geven op de woensdagmid-

dag o.l.v. Jan Wiering.  Jan geeft ook peutergymnastiek bij een andere gymnastiekvereniging.  

Ouders/begeleiders mogen natuurlijk bij de lessen aanwezig zijn en meedoen. 

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten neem dan kontakt op met een van de bestuursleden. 

 

Bij voldoende belangstelling zullen wij zo spoedig mogelijk aanvangsdatum en -tijd bekend maken. 

 

Het bestuur van NOAD 

Evelien Wubbels   voorzitter    tel. 212004 

Wim Bruil     penningmeester  tel. 212949 

Ina Kunst    secretaris   tel. 610094 

Marijke Koop   bestuurslid   tel. 212794 

In het vorige clubblad berichtte 

ik over een aantal nieuwe activi-

teiten bij Noad. We hadden graag 

mee willen doen met de avond-4-

daagse, maar vanwege te weinig 

animo konden we dat helaas niet 

door laten gaan….Maar er is ook 

goed nieuws, want op 30 septem-

ber jl. hebben we een heuse 

dropping georganiseerd voor de 

jeugdleden vanaf groep 7. Dit is 

volgens ons zeer geslaagd. We 

hadden een groep jongelui van 

25 die mee wilden lopen en 

voor de liefhebbers kon er ook 

nog overnacht worden in de 

gymzaal. Wij van het bestuur 

vonden het erg gezellig en ho-

pen dat jullie er ook van geno-

ten hebben. Maar er is meer 

nieuws, zo hebben we op 15 

oktober jl.  clubkampioen-

schappen gehad in samenwer-

king met gymnastiekvereniging 

OKK in de Splitting. Onze leden 

hebben de eer van de vereniging 

goed verdedigd. Maar liefst twee 

medailles waren voor Noad. (Dat 

is niet het belangrijkste, maar 

toch wel leuk…). NOAD gaat 

een nieuwe start maken daarom 

zijn we begonnen met    BODY 

FIT. Een nieuwe formule waar-

mee we hopen meer dames in 

beweging te krijgen. 

 

Evelien Wubbels 

Noad nieuws 
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

 

Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 

Om 9.00 uur verzamelen het be-

stuur en leiding van OKK en 

NOAD zich in de sporthal “de 

Splitting”. Hier hebben we alle 

toestellen klaar gezet voor de 

wedstrijd. 10 uur zijn we begon-

nen met een demonstratie van de 

bommers van OKK, op muziek 

van K3 en Chipz. Daarna was het 

tijd voor Leonie en Kendra, de 

kleuters van NOAD die mee de-

den. Ze moesten gymmen op de 

lange mat,  evenwichtsbalk en 

trampoline. Het ging allemaal 

erg goed, ze vielen net niet in de 

prijzen. Hierop volgde de de-

monstratie van de bommers van 

NOAD, dit op muziek van Gwen 

Stefani. Aan de kleding was dui-

delijk de herkomst van de groep 

te zien!  De beurt was hierna 

voor de kinderen uit groep 3, 

Lisette en Frank. Zij moesten, 

behalve de drie al genoemde toe-

stellen, ook hun kunsten verto-

nen aan de ringen. Ook hier wa-

ren de prestaties boven verwach-

ting, al viel er weer geen NOAD-

15 OKTOBER 2005 “clubkampioenschap” 

er in de medailles. 

Ruim binnen het tijdschema 

was dit onderdeel afgerond. 

Om ongeveer half één begon 

het middagblok. Omdat de 

streetdancegroep van OKK al 

mooi op tijd compleet aanwezig 

was, werd hiervan een extra 

optreden ingelast. Daarna was 

het de beurt aan groep 4, 5 en 6. 

En wat al in de lucht hing: we 

hadden een medaillewinnaar: 

Noortje Schultz ! Zij haalde 

met gemak een bronzen medail-

le. Daarop volgde een zeer 

swingende demonstratie van de 

2e BOM-groep van NOAD, op 

muziek van Luna. Was het 

daarvoor wat praat- rumoerig 

op de tribune, hierna zat de 

swing er echt in! Tijd voor de 

laatste gymgroep 7 en 8. En 

hier had NOAD dan de lang-

verwachte kampioen. Met het 

hoogste puntentotaal van de 

hele dag werd Gerjanne Kamps 

glorieus winnaar! 

De dag werd om ca 14.30 uur 

afgesloten met een demo van de 

OKK streetdancers 

Nog even de zaal opruimen en 

om 15 uur konden wij, als be-

stuursleden, ook weer huiswaarts 

keren. 

Na deze wedstrijd hebben we 

dan de clubkampioen van NOAD 

aan kunnen wijzen: 

1e plaats : Gerjanne Kamps !!! 

Van harte gefeliciteerd !!! 

2e plaats: Noortje Schultz 

3e plaats: Hilde Grooten 

 

Mochten we in de toekomst deze 

activiteit herhalen hopen we dat 

dan iedereen mee doet van 

NOAD!   

Evelien Wubbels 
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Schietnieuws uit Buinerveen 

  
    S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  
 
 
Het seizoen 2005 is weer ten einde. Op 18 november werd dit op feestelijke wijze afgesloten met een prijs-

uitreiking. 

Hier volgen de uitslagen: 

 

Damesklasse 

1e Sita Hellinga 

 

Herenklasse 

1e  D-klasse Marius Kwaak 

5e C-klasse Anne Mulder 

4e C-klasse Lambert Pepping 

3e C-klasse  Arjan Hilbolling 

2e C-klasse Kasper Peper 

1e C-klasse Willem Heidekamp 

1e B-klasse Roy Pepping 

2e A-klasse Jeroen Boelens 

1e A-klasse Wubbe Kamies 

1e H-klasse Jochem Lokken  (tevens wisselbekerwinnaar) 

 

 

Hieronder treft u de nieuwe data voor 2006 aan: 

 13 januari 

 27 januari 

 10 februari 

 24 februari 

 10 maart 

 24 maart      Aanvang: telkens om 20.00 uur 

 7 april      Waar: in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong 

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

 5 mei 

 19 mei 

 2 juni 

 16 juni 

Algemene informatie 

Het lidmaatschap voor geheel 2006, dus van januari tot en met december, bedraagt  €  20,--  

De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2006, bedraagt:          €  10,-- 

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

 

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op uw komst rekenen. 

Langs deze weg wens ik iedereen fijne feestdagen toe! 

Wubbe Kamies 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Bram Riensema 

  Jos Driessen 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

De redaktie 
van de Dorps-
krant wenst 
iedereen een 
heel voorspoe-
dig en vooral 
gezond 2006 

Buinerveen is ook niet Stadska-

naal. Buinerveen is Buinerveen. 

Niet de middel of nowhere 

maar een vriendelijke dorp met 

een echte leven: een dorpskrant, 

een dorphuis, knutselmiddag, 

playbackshows en gastgezin-

nen. Gastgezinnen voor de Sivo 

in augustus of voor mij en an-

dere buitenlandse studenten 

voor 4 maanden of meer. 

Wat een verschil tussen Buiner-

veen en Brussel! Brussel is een 

druk stad, met veel winkels, 

restauranten, veel verschillende 

vermaakte activiteiten…maar 

niemand zwaait of zegt ‘Hoi!’ 

wanneer je fietst. Niemand ken 

je. 

In Buinerveen dankzij mijn 

gastgezin, de familie Van 

Buuren, heb ik een zo leuk en 

leergrip ervaring gehad. Ieder-

een denkt dat het ontzettend 

moeilijk is om je familie, vrien-

den te verlaten. Ik dacht het 

ook…Maar hier, op hoofdkade 

4, was het helemaal niet moe-

lijk! 

Ik heb nooit Bram en Inge als 

ouders beschouwd maar liever 

als vrienden. Ze waren altijd 

aanwezig om oplossingen aan 

problemen te vinden, om advies 

te geven, om te lachen, om me te 

leren naaien… 

Wat leuk…nooit ruzies! Behalve 

soms met de kinderen maar dat 

hoort bij met broers en zussen! 

Op school was het iets anders. 

De jongeren van mijn leeftijd 

zijn vaak wantrouwig als ze niet 

iemand kennen. Wie is dit meisje 

met een rare accent? Heb ik zo 

vaak gehoord in september. Maar 

met de tijd, heb ik echt vrienden 

ontmoet. 

Nu, na 4 manden, ik zou tegen 

i ed e r een  w i l l en  z eggen 

(klasgenoten, familie, vrien-

den…) : Waarom komen jullie 

niet in België wonen? 

De moeilijkste was niet om mijn 

Belg omgeving te verlaten maar 

nu om mijn nieuwe en tijdelijke 

leven te moeten verlaten. 

Ik zal nooit Buinerveen en Co-

menius vergeten! 

Prettige feestdagen, 

Valentine Rousselle 

Uitwisseling student bij familie 

Van Buuren 

Buinerveen is niet Amsterdam 
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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 ou-

de 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 

***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 

Er worden mij regelmatig vragen 

gesteld over slapen. Heel wat 

mensen vertellen mij dat ze zo 

slecht slapen, ze gaan naar de 

dokter en vragen om slaappillen, 

maar die mag je echter niet te 

lang gebruiken want ze werken 

verslavend. Wat hier belangrijk 

is: wat is de oorzaak van slecht 

en/of onrustig slapen. 

 Voor we daar op ingaan is 

het van belang te weten wat het 

betekent voor ons lichaam, de 

slaapperiode. Het lichaam rust 

uit in de slaap, de lever en de 

nieren kunnen  tijdens deze rust 

het lichaam ontgiften. Kortom 

het lichaam bevindt zich in een 

herstelperiode, alles in het li-

chaam komt tot rust. 

 Hoe komt het dat veel 

mensen slecht of onrustig sla-

pen? Laten we even een doorde-

weekse dag doornemen. 

We staan op kleden ons aan, ont-

bijten en ondertussen zijn we al-

weer bezig wat we allemaal moe-

ten gaan doen vandaag. 

We stappen in de auto en gaan 

naar ons werk, alle aandacht 

heb je nu nodig in het verkeer 

op je werk wordt ook veel van 

je gevraagd en ben je ook  ge-

concentreerd bezig. Na een 

drukke werkdag weer door het 

verkeer naar huis, daar wachten 

je vrouw en kinderen met hun 

verhalen. Werkt je vrouw ook 

dan praat je over en weer over 

je werk, de kinderen over hun 

belevenissen op school. Dan 

kijken we nog even naar de tv, 

telefoneren of gaan op bezoek 

en laten we vooral de mobiele 

telefoon en onze computer niet 

vergeten. Ik weet het zijn zege-

ningen van deze tijd, maar ver-

geet niet dat ze een inbreuk zijn 

op onze privacy. 

Onze arme geest moet al deze 

indrukken verwerken en op-

slaan, als dit allemaal te veel 

wordt gaat het langzaam aan 

fout. Het geestelijk welzijn 

heeft grote invloed op je licha-

melijk welzijn. 

 We raken geïrriteerd, we 

komen niet meer tot rust en gaan 

slechter slapen. 

Totdat we op een bepaald mo-

ment overspannen raken of nog 

erger een burn-out krijgen. 

Een burn-out is een ernstige 

vorm van overspannen zijn dat 

kan wel 1 tot 4 jaar duren voor-

dat je daarvan hersteld bent. 

 Wat kunnen we doen om er 

voor te zorgen dat onze geest niet 

overbelast raakt. 

Neem niet teveel verplichtingen 

op je hals , maak niet teveel af-

spraken tegen je zin. 

Neem de tijd voor je gezin en 

maak tijd voor jezelf vrij, kijk 

wat minder vaak tv en luister 

voor je ontspanning eens naar 

rustige muziek voor je naar bed 

gaat. Dan ben je een stuk rustiger 

in je hoofd en slaap je veel beter. 

 

Bel voor meer informatie 

212108. 

Jos Driessen 

Slapen vraagt onze aandacht… 


