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Toneeluitvoering wederom succes 
Na vele avonden met plezier re-

peteren, op elkaar inwerken, en 

continue herhalen is het gelukt 

om een toneelspel neer te zetten 

van de bovenste plank. De bewo-

ners van Landgoed Rommel-

stein hebben zich goed voorbe-

reid, en hebben er zeker plezier 

in gehad dat iedereen er plezier 

in had. “Het was goed vertoe-

ven op het landgoed dit jaar”, 

aldus een van de spelers. “De 

sfeer zat er goed in tijdens de 

repetities en er is heel wat afgela-

chen”.  

Die gezelligheid van de club zat 

er ook bij de toeschouwers wel 

in, ook daar is heel wat afgela-

chen. Wij hebben met plezier 

voor jullie gespeeld en wij hopen 

jullie op een volgend jaar weer te 

mogen begroeten op een van on-

ze uitvoeringen.   

 

De hartelijke toneelgroeten van 

alle spelers en medewerkers van 

toneelgroep de Schoakel.   

Arie vd Scheer & Marian Darwinkel als Martin en Hetty  
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

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

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

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

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

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer  1  inleveren voor 7 februari 2007 

 

Nummer 2  inleveren voor  4 april 2007 

Nummer 3  inleveren voor  6 juni 2007 

Nummer 4  inleveren voor  15 augustus 2007 

Nummer 5  inleveren voor  3 oktober 2007 

Nummer 6  inleveren voor  5 december 2007 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor : 

 

16 dec. Kerstbingo 

31 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 

Lenie Poker  212730 

Jeannet Elting  417735 

Tom Ottens   212473 

Thom Martens  212993 

Klaas Hummel  212729 

Programma jeugdwerk 2006/2007 
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. 

31januari     knutselen 

24 februari     carnaval 

28 maart     knutselen 

9 mei     knutselen 

13 juni     eindfeest 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

Linda Luppens 212301 

Annemarie Egas 332850 

 

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. 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
Op dit moment ben ik be-

zig met een internetsite 

over de plaats Buinerveen 

en Nieuw Buinen tot de 

Mondenweg. Hierop plaats 

ik diverse zaken over clubs 

en verenigingen en actueel 

nieuws.  

Ook foto gemaakt bij di-

verse evenementen zijn 

hier te bewonderen en te 

downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Kinderen geef je op!!!! Want 19 

januari is het zo ver, dus je hebt 

de kerstvakantie nog om te oefe-

nen. Je kunt je opgeven tot 8 ja-

nuari bij Inge van Buuren 0599-

211918. 

Maar ook de groten kunnen vast 

aan de slag zij kunnen zich opge-

ven tot 29 januari, voor hen is het 

10 februari showtime. De entree 

is €1,50 maar zij die meedoen, 

hoeven niet te betalen. We hopen 

dat jullie in grote getale meedoen 

of anders komen kijken. Zijn er 

nog vragen dan kun je gerust ie-

mand van jeugdwerk bellen. 

 

                                 

Namens Jeugdwerk  

Inge v.Buuren 

0599211918 

 

Videoavond     Videoavond     Videoavond     Videoavond 
verzorgd   door Jan Weits 

 
Op woensdagavond    31 januari  2007 

Aanvang 19.30 tot c.a. 22.30 uur 

In dorpshuis ,, de Viersprong ,, 

Programma  

Boerderijen in het Groningse land 

Drentse dorpen kwis 

Verrassingfilm 

Film over een heel aparte familie 

 

Gratis entree 
Voor informatie Jan Weits         tel: 0878739163 

Mobiel: 0621935026 

E-mail: jweits@xs4all.nl 

Of  dorpshuis                             tel: 212813 

 

Videoavond     Videoavond     Videoavond     Videoavond 

mailto:jweits@xs4all.nl
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Nieuwsflits OBS 75 

Deze keer wil ik  graag het één 

en ander over de ouderraad ver-

tellen. 

De ouderraad is een groep van 

actieve ouders die zich geduren-

de het schooljaar inzet om extra 

aktiviteiten te organiseren. Met 

het geld wat deze aktiviteiten 

opbrengt, worden leuke dingen 

voor de kinderen gedaan, zoals 

kerstmaaltijd, paasbrunch, aan-

schaffen duurzaam speelmateri-

aal, kado voor Sint Maarten enz. 

Om deze activiteiten te kunnen 

blijven doen, zijn we op zoek 

naar ouders die het ook leuk vin-

den om op een aktieve manier 

mee te denken en te werken aan 

de voorbereiding van diverse ak-

tiviteiten. Een aantal keren (8 á 

9) wordt er hieromtrent verga-

derd, samen met een afvaardi-

ging van het team van school. 

Dus als u het wat lijkt aarzel niet 

en meldt u aan of kom eens een 

keertje een vergadering bijwo-

nen. 

Wanneer u vragen hebt kunt u bij 

één van de OR-leden terecht. 

De ouderraad bestaat op dit mo-

ment uit;  

 Margret Hoving 

 Marjon de Leeuw 

 Jannet Boven                      

 Andrea van der Aa 

 Ina Blaak 

 Marja van der Scheer 

 Greetje Heidekamp                                   

Wanneer u denkt, de ouderraad is 

niets voor mij, maar  u  wilt toch 

wel iets doen voor de school.? 

Dan is er ook nog een klussen-

lijst (verkrijgbaar op school). 

Denk hierbij aan timmer-en/of 

schilderwerk, naaiwerk, begelei-

ding van sportdagen en externe 

bezoeken, hulp bij bv feestelijke 

ouderavond of rommelmarkt, 

oud papier lopen. 

U zult begrijpen; wij zijn erg blij 

met alle hulp die we krijgen. 

 

Voorts nog een terugblik op de 

Jantje Beton aktie. Er is een 

geweldig bedrag opgehaald na-

melijk 1380 euro. De helft van 

dit bedrag gaat naar Jantje Be-

ton en de andere helft (690 eu-

ro) is besteed aan het klimklau-

tertoestel.  

 

Het hekwerk achter de school is 

weer helemaal hersteld, dankzij 

de inzet van een aantal vaders, 

die er in september, een paar 

weekenden mee bezig zijn ge-

weest. Het ziet er weer keurig 

uit. 

 

Ook dit jaar moest er weer een 

rooster gemaakt worden voor 

het inzamelen van het oud pa-

pier voor volgend jaar. Er moet 

gezegd, dat er een goede op-

komst van aanmeldingen  was. 

Waarbij ook een aantal nieuwe 

vaders zich hebben opgegeven. 

Toch konden we niet voorko-

men dat er een aantal vaders 

vaker dan 1 keer lopen, 

(sommigen hebben dit zelf aan-

gegeven), mede daardoor is het 

rooster wel sluitend geworden. 

Onze hartelijke dank hier-

voor!!! 

 

Op 19 oktober was er de fiet-

senkeuring voor de groepen 5 t/

m 8. Er zijn 32 fietsen gekeurd 

en daarvan waren er 17 goed 

gekeurd en 15 afgekeurd. Op-

vallend was dat de meesten het 

mankement hadden van het ont-

breken van een fietsbandenre-

flector en loszittende handvat-

ten.  

 

30 oktober was er de start van 

het groente- en fruitproject 

Schoolgruiten. Door een en-

thousiast team zijn er allemaal 

leuke groene fruit- cq broodtrom-

meltjes uitgedeeld en daarbij ook 

een kalender, waar dagelijks een 

opdracht, een oefening of een tip  

verwerkt zit, die ze op school 

uitvoeren of bespreken. 

 

Ook is er in de maand oktober 

aandacht besteed, door leerlingen 

en ouders aan de zgn schoolen-

quête. Hiermee geven ze aan wat 

ze vinden van de school, het on-

derwijsaanbod,  inhoud van on-

derwijs enz. Alle gegevens van 

ouders, leerlingen, teamleden en 

directie worden gebruikt om het 

nieuwe schoolplan 2007-2011 te 

schrijven. In zo’n schoolplan 

wordt systematisch gewerkt aan 

het verbeteren van de kwaliteit 

van onderwijs. Dit schoolplan is 

ten alle tijde op school in te zien. 

 

Op 2 november heeft onze 

school meegedaan aan het lande-

lijk initiatief van schoolontbijt, in 

het kader van de week van het 

brood. Dit is als heel leuk erva-

ren door de kinderen. Door velen 

is er zelfs meer gegeten dan dat 

ze thuis zouden doen. “Hoe kan 

dat?” vroeg ik sommigen.  “Het 

is gezellig om met elkaar te eten 

en de tafel was gedekt” en “er 

waren lekkere dingen bij”. Ja, het 

oog wil ook wat natuurlijk. Wat 

er over was mochten de kinderen 

mee naar huis nemen. 

 

Dit jaar hebben alle kinderen van 

de school, de mogelijkheid ge-

had, om een schoenendoos te 

vullen, voor kinderen in arme 

landen. Hierin mochten ze spul-

letjes doen die ze wel weg willen 

geven bv een knuffel, potloden, 

schrift of ander speelgoed. De 

spullen hoefden niet perse nieuw 

te zijn maar moest er natuurlijk  

wel netjes en schoon uitzien. De-

ze aktie liep tot 30 november en 
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was heel leuk doch niet verplicht.  

 

Op maandag 6 november was er 

voor de groepen 1 t/m 4 een 

voorstelling van het Podiumplan 

in OBS Parklaan. Op school was 

er al het één en ander over ver-

teld. “Het huisje dat ging verhui-

zen”. Het was het grappig uitge-

beeld en sprak de kinderen aan. 

Voor deze aktiviteit hadden zich 

gelukkig genoeg ouders aange-

meld om de kinderen daarheen te 

vervoeren. 

 

Ook is er op school hard gewerkt 

aan het maken van de lampions. 

De kleuters hadden dit jaar het 

thema rond Moffel en Piertje. Er 

moest in ieder geval door ieder-

een  flink geprikt, geknipt en ge-

plakt worden.  

Als traktatie van de OR kregen 

de kinderen allemaal een houten 

deurhanger, daarmee kun je aan-

gegeven dat je b.v niet gestoord 

wilt worden of er een andere 

boodschap op schrijven.  Boven-

dien is het van onbehandeld hout, 

zodat ze het zelf kunnen kleuren 

of verven. 

Na dit feest is men ondertussen 

ook alweer volop bezig met de 

voorbereidingen voor Sinterklaas 

en het Kerstgebeuren. Daarover 

ongetwijfeld meer in de volgende 

krant. 

 

Tot slot kan ik melden dat we nu 

op 497 STIBATpunten staan 

voor wat betreft de batterij inza-

meling. 

En dat de oud papier opbrengst 

van het 3e kwartaal 314,02 euro 

is. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de ouderraad OBS 75 

Marja van der Scheer.  
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NIEUWS VAN DE  NBvP, Vrouwen van Nu; 

 afdeling Buinerveen 
 

 

Onze museumgroep is al weer 2 keer op stap geweest. 

 

Op 12 oktober zijn we met zo’n 16 personen naar de vestingstad Bourtange geweest. 

We werden ontvangen in een gerestaureerd gebouw, waar we een film hebben gezien over de historie van 

Bourtange. Daarna zijn we rondgeleid door een gids. Ook in de synagoge was een mevrouw die zeer en-

thousiast sprak over de Joodse gemeenschap die in Bourtange heeft gewoond. Tot slot kon een ieder zijn 

gang gaan om te winkelen of een museum te bekijken. 

 

Op 23 november gingen we met zo’n 20 personen naar het Kookmuseum in Appelscha.         

 Heel veel oude kookspullen zijn hier te bekijken en tevens heel 

 veel kookboeken en bewaarblikken. Er waren weckpotten met 

 ingeweckte spullen, waarvan de verzamelaarster de leukste verha

 len vertelde. 

 

 Iedereen kan met de museumgroep mee, als je maar lid bent van 

 onze afdeling. 

 Als je lid bent, kun je er ook voor kiezen om alleen met deze 

groep mee te gaan. Ook kan je als je lid bent heel goedkoop cursussen volgen op het gebied van omgaan 

met de computer, persoonlijke ontwikkeling, digitaal foto’s bewerken, enz. 

U kunt dit bekijken op www.opleidingshuisdrenthe.nl. 

 

Intussen hebben er 2 afdelingsavonden plaatsgevonden. 

 

Op 18 oktober  was het de beurt aan het eendagsbestuur om een avond te verzorgen. 

Zij hebben mevr. Gea Drenth uit Emmen  uitgenodigd om te vertellen over het pottenbakken. 

Na een uitleg over allerlei technieken, liet ze veel verschillende potten zien, die er stuk voor stuk prachtig 

uitzagen. Zij deed dit op een zeer humoristische wijze. 

 

Op 15 november  heeft de heer Weits (komt oorspronkelijk uit Buinerveen)  dia’s laten zien van Gronin-

ger boerderijen; van Westerwolde, via het Hogeland naar het Westerkwartier. 

Daarna kregen we nog dia’s te zien van een opmerkelijke familie. Na de pauze hebben we korte filmpjes 

van verschillende Drentse 

dorpen gezien, waarvan wij 

de naam moesten raden. 

 

 

 

Op donderdag 21 december gaan we met een broodmaaltijd onze kerstavond 

vieren. 

Wij wensen U  plezierige feestdagen en een goed en gezond nieuw jaar toe. 

 

In het nieuwe jaar starten we met onze jaarvergadering op 17 januari. 

De heer Jos Driessen gaat ons iets vertellen over voetreflextherapie. 

 

Op 14 februari gaan we koken voor Moeder en dochter. 

http://www.opleidingshuisdrenthe.nl/
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De site van de NBvP, Vrouwen van Nu op www.vrouwenpleindrenthe.nl  wordt  veranderd. 

Van onze afdeling zijn 3 dames hiermee bezig. Vanaf 16 januari is de nieuwe opzet te zien op het internet. 

Onze site is dan ook via Google te vinden. 

 

 

 

Er is een jubileumboek uitgebracht over 75 jaar NBvP, Vrouwen van Nu. 

Ter gelegenheid hiervan werd op 16 november 2006  in de Hertenkamp in Assen 

het eerste  exemplaar van dit unieke boek, overhandigd aan dhr. A.L.ter Beek , 

Commissaris van de Koningin in Drenthe.   

 

 

 

De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. Infor-

matie is ook te verkrijgen bij Thea v.d. Teems, tel. 0599-354620. 

 

Iedereen heeft het tegenwoordig druk met van alles, maar wat is het nu om 1 avond in de maand een bij-

eenkomst bij te wonen (en je hoeft ook niet bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn). De onderwerpen zijn 

vaak erg interessant en het bestuur staat open voor nieuwe/andere ideeën die we dan weer kunnen gebrui-

ken in het programma van het volgend jaar. 

 

Tot ziens, Ina Habing-Mulder, PR-vrouw; afd. Buinerveen. 

Geertje Boekholt   Zuiderstraat 9a   Buinerveen 

Martin & Maryska Kremer,  Zuiderstraat 12  Buinerveen 

Rommy & Evelien Wubbels  Noorderdiep 27   Nieuw-Buinen 

Martin Evers    Hoofdstraat 7  Buinerveen 

Sybren ter Keurs   Zuiderstraat 39  Buinerveen 

Conny Ottens   Zuiderstraat 14c  Buinerveen 

Carina Pepping   Noorderdiep 32a  Nieuw-Buinen 

 

In het februarinummer zal het opgaveformulier geplaatst worden.  

Rectificatie sponsoren Spelweek 2006 
 

In de vorige editie van de dorpskrant hebben we alle vrijwilligers en sponsoren die bijgedragen hebben 

aan de totstandkoming van de succesvolle spelweek benoemd en bedankt. Tot onze grote spijt is een van 

de sponsoren niet genoemd.  

Via deze weg willen we alsnog de heer Arend Onrust van Handelsonderneming Onrust te 

Drouwenermond hartelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van materiaal. 

 

Organisatie Spelweek Buinerveen 

 

PS: Mede door de vele positieve reacties zijn de voorbereidingen voor de Spelweek Buinerveen in 2007 

al weer in volle gang welke plaats zal vinden in de laatste week van.de zomervakantie (basisschool). 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/
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Wel en wee in Buinerveen??  
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.  

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

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

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

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

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

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

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

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

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

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl 

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

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

Ab Poelman Tel: 212857  

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

Presentatie fotoboek Buinerveen. 

‘Buinerveen een dorp met een 

viersprong’. Dit is de titel van 

het uitgebrachte fotoboek, op-

gesteld door Henk Niezing 

over ons dorp Buinerveen. In 

vorige edities van onze dorps-

krant hebt u de verschillende 

oproepjes kunnen lezen aan-

gaande de vraag naar foto’s. 

Woensdagavond 29 november 

was de presentatie van voor-

noemd boek in ons Dorpshuis.  

Een ieder die meegedaan had 

met de voorintekening had 

hiervoor een uitnodiging ont-

vangen, samen met de beta-

lingsgegevens van het bestelde 

boek. De opkomst was goed te 

noemen, ca 100 personen 

woonden de presentatie bij. Dat 

aantal had de schrijver van het 

boek ook wel verwacht, citeer-

de Hans Post, voormalig ge-

meente secretaris van de ge-

meente Borger-Odoorn in zijn 

opening.  Henk Niezing had de 

heer Post gevraagd om de 

avond te openen en er een pret-

tige bijeenkomst van te maken. 

En daarin is hij wel geslaagd. 

De zaal werd om half acht ver-

zocht zich nog een half uurtje 

met elkaar te vermaken, want 

de burgemeester werd pas rond 

acht uur verwacht. Zij zou het 

eerste exemplaar in ontvangst 

nemen. Dat vermaken was geen 

probleem voor het grootste gros 

aanwezigen in de zaal. Veel 

oud-Buinerveners waren geko-

men om hun boek op te halen. 

Het leek soms een ware reünie. 

Bea Boonstra liep glunderend 

rond met de koffiepot, zoveel 

oude bekenden als ze tegen 

kwam. En ze was niet de enige. 

Buinerveen bestond vroeger 

voornamelijk uit families Plat, 

Boekholt en Sanders en die wa-

ren ook flink vertegenwoordigd 

en familiebanden werden nog 

eens uit de doeken gedaan. 

Toen uiteindelijk de burge-

meester binnenkwam kon het 

officiële gedeelte beginnen. Hans 

Post begon zijn verhaal door uit 

de doeken te doen hoe het kwam 

dat Henk Niezing hem gevraagd 

had de presentatie aan elkaar te 

praten. Samen hebben ze ooit 5 

jaar met elkaar te maken gehad 

toen Niezing raadslid was voor 

onze gemeente.  Daarnaast zou 

hij de presentatie doen van een 

eerder door Henk Niezing ge-

schreven boek over Exloërveen 

en Boermastreek, maar dat was 

er niet van gekomen. Vandaar 

dat er nog iets stond dat veref-

fend moest worden. Daarnaast 

vertelde Post dat hij lid was van 

de Harm Tiesing Stichting en zo 

werd zijn historische interesse 

ook voor het daglicht gelegd.  De 

naam van de Stichting werd wel 

zo vaak genoemd dat zelfs de 

burgemeester in haar dankwoord 

de heer Post nog een sneer gaf 

door te melden dat hij in zijn 

diensttijd bij de gemeente ook 

maar zoveel reclame had moeten 

maken voor de gemeente als dat 

hij nu deed voor de Harm 

mailto:ilsekwaak@versatel.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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Tiesing Stichting. 

Vervolgens werd verteld hoe het 

kwam dat Buinerveen een eigen 

boek heeft gekregen. De opzet 

was dat er een fotoboek zou ko-

men van Buinerveen-Nieuw Bui-

nen. Maar doordat er zo veel ma-

teriaal beschikbaar kwam werd al 

gauw besloten om Buinerveen 

een eigen boek te geven. De be-

doeling was om in dit boek de 

eigen sfeer van Buinerveen weer 

te geven. Die was toch wel bij-

zonder. De Buinerveners horen 

b i j  d e  z o g e n a a m d e 

‘zanddrenten’, de Nieuw Buiners 

daarentegen waren meer Gronin-

gers. Er was een degelijk verschil 

en dat werd ook door de zaal be-

aamd, gezien het rumoer wat ver-

volgens opzwol. Het schijnt dat 

in raadstukken van een raadsver-

gadering uit 1916 bleek dat er 

ooit een raadsvoorstel is geweest 

om het gemeentehuis van Borger 

in Buinerveen te plaatsen, dat lag 

immers mooi centraal binnen de 

gemeente. Dat voorstel heeft het 

nooit gehaald maar de burge-

meester kwam wel in Buinerveen 

te wonen (burgemeester Beu-

ving). In een karateristieke wo-

ning op Hoofdkade 1. Deze wo-

ning staat er helaas niet meer, 

hier staat nu de bungalow van 

de familie Naaijer. De woning 

staat wel verscheidene malen in 

het fotoboek. De heer Post ci-

teerde nog een stukje uit een 

officieel gemeente onderzoek 

dat ooit ons dorp omschreven 

had: “In Buinerveen is het goed 

wonen, er is een sterke gehecht-

heid, veel wederzijdse hulp, een 

goed contact en de mensen 

staan daar voor elkaar klaar.”  

Na nog enkele gedichten voor-

gedragen te hebben kwam ein-

delijk het moment dat het boek 

aangeboden kon worden. Hier-

voor kwam de heer Niezing aan 

het woord. Hij vertelde dat de 

oplage bestond uit 500 exem-

plaren waarvan er 275 verkocht 

waren in de voorverkoop. Hij 

wilde extra dank zeggen aan 

Rieks Timmermans, Geert Jan-

sen en Til Hulsbergen omdat zij 

hem zo goed geholpen hebben 

met het tot stand komen van het 

boek (foto’s verzamelen, verha-

len, namen en het typewerk). 

Daarna bood hij de burgemees-

ter het boek aan. Zij verwacht 

dat een ieder veel herkenning in 

dit boek vindt. Van hun jeugd, 

maar ook een stuk nostalgie; hoe 

het eens was en nu niet meer is. 

Een hoog ‘oh en ah gehalte’.  De 

burgemeester is blij dat het een 

kloek, groot boek is dat in menig 

boekenkast niet zal misstaan en 

waarschijnlijk vaak nog eens ter 

hand wordt genomen. Het zal 

dan ook door de verschillende 

historische verenigingen aange-

schaft worden ter versterking van 

de archieven meent ze. Tot slot 

ontvangt ze van de heer Niezing 

nog een bos bloemen. Hier krijgt 

hij eindelijk de mogelijkheid 

haar te voorzien van 3 ferme zoe-

nen, begeleid door grote hilariteit 

in de zaal. Vervolgens worden de 

taken verdeeld; Hans Post ont-

vangt alle mensen die hebben 

ingetekend, en Henk Niezing zal 

de mensen hun boek geven die 

nog moeten betalen. De grootste 

drukte is bij Hans Post. Menig-

een loopt met meerdere exempla-

ren de deur uit. Gauw naar huis, 

kijken of je huis erin staat, of je 

familie. Een ander duikt de zaal 

weer in en gaat met meerdere de 

herkenningspunten uit het boek 

doornemen. De eerste foutjes in 

de begeleidende teksten komen 

ook aan het licht, maar dat mag 

de pret niet drukken. Er is een 

fotoboek van Buinerveen en zijn 

(oud-) bewoners dat stemt een 

ieder positief. 

 

Voor iedereen die nu wel 

nieuwsgierig wordt en het boek 

nog niet in zijn of haar bezit 

heeft, dit boek is nog steeds te 

koop bij Henk Niezing, Noorder-

diep 198 te Nieuw Buinen, tel. 

0599-618523. Tevens komt half 

december nog het boek uit over 

Nieuw Buinen. De voorinschrij-

ving is geweest, maar ook dit 

boek is vast en zeker nog be-

schikbaar. 

Marian Poelman 
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DORPSOMGEVINGSPLAN - DOP  

Wanneer u deze titel leest, zullen 

er ongetwijfeld allerlei gedachten 

in u opkomen, variërend van: 

“Dat hebben ze in Buinen toch 

ook gehad?” tot “Waar zou dat 

leuke bankje of misschien zelfs 

een kunstwerk het best tot zijn 

recht komen?”. 

 

Nu speelt Plaatselijk Belang al 

een poosje met de gedachte een 

dorpsplan in “ons dorp”  Buiner-

veen/Nieuw-Buinen tot de Mon-

denweg tot ontwikkeling te bren-

gen. Heel bewust is gekozen 

voor Buinerveen/Nieuw-Buinen 

tot aan de Mondenweg, omdat de 

meeste mensen gebruik maken 

van dezelfde voorzieningen 

(denk bijvoorbeeld aan voetbal-

vereniging, jeugdwerk, gymnas-

tiek, activiteitencommissie) nabij 

of in het dorp Buinerveen. 

 

De Initatiefgroep Dorpsomge-

vingsplan (DOP) 
Plaatselijk Belang heeft halver-

wege dit jaar een aantal enthousi-

aste bewoners uit ons dorp bij 

elkaar gebracht om eens met el-

kaar van gedachten te wisselen 

over de haalbaarheid en uitvoer-

baarheid van zo’n dorpsplan. In 

juni is de eerste bijeenkomst be-

legd. Diverse aandachtspunten 

passeerden de revue, zoals: 

 

Verkeersveiligheid 
Hoe verkeersveilig is ons dorp 

eigenlijk: waar zitten knelpun-

ten? 

 

Onderwijs 

Behoud van beide scholen, maar 

bijvoorbeeld ook betere doorstro-

ming naar hoger onderwijs 

 

Wonen 

Starterswoningen/Senioren -

woningen, maar ook verpaupe-

ring, aanbod huurwoningen 

 

Recreatie en toerisme 

Hoe maak je de Veenkolonien 

aantrekkelijk: bijvoorbeeld 

aansluiting met Hondsrug/ fiets

- en/of wandelroutes 

 

Water  

Opvang hemelwater, waterber-

gingsgebieden of moet het ka-

naal weer open? 

 

Lofar 

Kunnen we meeprofiteren van 

de mogelijkheden van het 

Lofar-project? 

 

Accommodaties en voorzie-

ningen 
Hoe is het gesteld met de huidi-

ge accommodaties en voorzie-

ningen in het dorp? 

 

Welzijn 

Denkt u hierbij aan jeugdwerk, 

ouderenzorg. 

 

Besloten werd de Initiatief-

groep DOP in het leven te roe-

pen, bestaande uit diezelfde 

enthousiaste bewoners en een 

afvaardiging vanuit het Plaatse-

lijk Belang. Opzet hierbij is: 

een goede vertegenwoordiging 

vanuit alle hoeken van ons leef-

gebied. 

 

De volgende personen hebben 

zitting in de Initiatiefgroep 

DOP 

 Jan Haikens 

 Ina Habing  

 Marijke Koop 

 Dennis Middeljans 

 Els de Roo 

 Egbert Jan Kamps 

 Willem Lutjes 

 Willie Wind 

 Wim Bruil 

 Chris Westen 

 Mark Middeljans  

 Truida Peper 

 

Waarom nu een dorpsplan?  

Ons dorp is een van de zwakkere 

dorpen in onze gemeente in soci-

aal-economisch opzicht Ook doet 

de gemeente vrij weinig aan de 

leefbaarheid van dit dorp (“met 

dank aan Kern en Kader”). Wij 

willen het heft in eigen handen 

nemen door zelf de knelpunten te 

benoemen en met mogelijke op-

lossingen te komen. 

 

Over een ding was de Initiatief-

groep het al snel eens: de bewo-

ners zijn trots op dit dorp! 
Het is een hechte gemeenschap, 

waar veel georganiseerd wordt 

en waarbij de bewoners uitste-

kend in staat zijn het dorpsgevoel 

te versterken. 

 

In de eerste bijeenkomst was ook 

een delegatie van de Deelge-

biedscommissie Kanaal Buinen-

Schoonoord (waar ons dorp on-

der valt) van het Hunzeproject 

aanwezig om advies uit te bren-

gen.  Het Hunzeproject  richt 

zich op een goede afstemming 

van ontwikkelingen op het ge-

bied van leefbaarheid in de dor-

pen, landbouw, natuur, water en 

recreatie. 

 

Daarop volgend werd er nog een 

tweetal bijeenkomsten door de 

Initiatiefgroep DOP belegd, 

waarbij ook STAMM (STAat 

voor Mens en Maatschappij) en 

BOKD (Brede Overleggroep 

Kleine Kernen) hun verhaal kwa-

men doen en waarin beide partij-

en werd verzocht een offerte uit 
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te brengen. Deze twee organisa-

ties zijn gespecialiseerd in het 

begeleiden van het ontwikkelen 

van een dorpsplan. 

 

STAMM richt zich meer op de 

“Dorpsagenda”. In zo’n agenda 

moet komen te staan wat er leeft 

in het dorp en wat de bewoners 

belangrijk vinden, maar ook wat 

er beter of mooier zou kunnen 

zijn in ons dorp. 

 

De BOKD spreekt van een 

Dorpsomgevingsplan. Een 

Dorpsomgevingsplan is breder 

van opzet. Hierin worden ook 

factoren als Landbouw, Woning-

bouw, Recreatie en Toerisme etc. 

meegenomen. 

De Initiatiefgroep DOP heeft na 

het beoordelen van de offertes 

besloten voor de BOKD te kie-

zen, mede omdat in eerste instan-

tie de voorkeur al uitging voor 

een brede opzet. 

 

De BOKD gaat nu zo spoedig 

mogelijk subsidie-aanvragen in-

dienen bij de gemeente Borger-

Odoorn, de provincie Drenthe, de 

Agenda van de Veenkoloniën en 

het Hunzeproject aan de hand 

van een uitgewerkt projectplan. 

 

Hoe komt zo’n dorpsomge-

vingsplan nu tot stand? 

 

Het maken van zo’n dorpsomge-

vingsplan gebeurt in een aantal 

fasen. Hieronder worden in het 

kort de verschillende fasen toe-

gelicht. 

 

FASE 1 

Er wordt een informatieavond 

belegd: alle bewoners worden 

uitgedaagd ideeën aan te leveren: 

er volgt een zogenaamd bele-

vingsonderzoek. 

 

FASE 2:   

Er wordt een identiteitsvisie 

(kenmerken van het dorp) op-

gesteld en beleidskaders (wat 

zijn voor ons dorp de conse-

quenties van het beleid op het 

gebied van wonen, landbouw, 

verkeer, recreatie etc.) worden 

onderzocht. 

 

FASE 3:  

In deze fase van planontwikke-

ling worden de ideeën vanuit 

het dorp concreet gemaakt. Be-

keken wordt of deze ideeën 

overeenstemmen met de identi-

teit van het dorp. Dan wordt het 

plan gemaakt. In deze ontwerp-

fase blijven de bewoners mee-

denken met het opstellen van 

een totaalbeeld en een bijbeho-

rende lokale agenda. 

 

FASE 4:  

Tot slot wordt het dorpsomge-

vingsplan ter goedkeuring ge-

presenteerd aan de bewoners en 

vastgesteld. Het dorpsomge-

vingsplan wordt door Plaatse-

lijk Belang aan de gemeente 

aangeboden.  

 

Hierna volgt het Uitvoe-

ringstraject. U moet hierbij 

denken aan uitvoering waar en-

kele jaren mee gemoeid zijn. 

 

Tot slot 

We beginnen niets zonder mede-

werking van het gemeentebe-

stuur van de gemeente Borger-

Odoorn. Wanneer er groen licht 

wordt gegeven,  hopen we in 

maart/april 2007 dan ook werke-

lijk van start te kunnen gaan. 

Maar we beginnen ook niets zon-

der de inspirerende inbreng van 

de inwoners van Buinerveen/

Nieuw-Buinen. 

Wellicht om alvast over na te 

denken: Hoe zou u willen dat 

Buinerveen/Nieuw-Buinen  er 

over een aantal jaren uitziet? 

Waar liggen de knelpunten, wat 

zijn uw wensen? 

 

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn 

gewekt en wilt u nadere informa-

tie of denkt u een belangrijke bij-

drage te kunnen leveren: u kunt 

altijd contact opnemen met de 

voorzitter: Jan Haikens of een 

van de leden van de Initiatief-

groep 

Tussentijds houden we u zoveel 

mogelijk op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen. 

 

 

Namens de  Initiatiefgroep DOP, 

Truida Peper 

Tel. 212331 

Kruispunt of rotonde?? 
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***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

info: jeannetelting.oriflame.nl 
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735 

Ook dit jaar hadden de geza-

menlijke sportverenigingen 

Sinterklaas uitgenodigd om op 

zaterdag 2 december langs te 

komen. Het is natuurlijk altijd 

afwachten of hij het niet te 

druk heeft, maar gelukkig kon 

hij ook dit jaar weer tijd voor 

ons maken. 

Er waren maar liefst 65 kinde-

ren in het dorpshuis in Buiner-

veen. Er waren kinderen van 

alle sportverenigingen aanwe-

zig. 

Om 14.00 uur begon het grote 

feest, de kinderen konden dan-

sen, zingen en zelfs geschminkt 

worden als zwarte piet. 

Opeens liepen er zomaar 2 ech-

te zwarte pieten in de zaal, die 

meteen begonnen met strooien. 

De kinderen waren erg enthou-

siast en sommige begonnen 

zelfs terug te gooien… 

Ongeveer 10 minuten later 

kwam toch ook Sinterklaas zelf 

binnen en hij wilde weleens 

Sinterklaasmiddag  sportverenigingen Buinerveen 

zien wat de kinderen allemaal 

leerden op de voetbalclub, bij 

de gymvereniging en of er kin-

deren waren die nog echt kon-

den schaatsen. Nadat bijna alle 

kinderen iets hadden laten zien 

van hun sport, mocht ook Geert 

Boekholt nog even bij Sinter-

klaas komen. De Sint had na-

melijk gehoord dat Geert al 25 

jaar in het bestuur van de 

schaatsvereniging zat. Dat vond 

Sint geweldig en toen mocht 

Geert ook nog even een liedje 

zingen voor de Sint. Het werd 

“sinterklaas kapoentje” en na-

tuurlijk zongen de kinderen uit 

volle borst mee. Na ongeveer 

drie kwartier, moest de Sint toch 

echt verder.  Na hem uitgezwaaid 

te hebben konden de kinderen 

zich nog even uitleven in een 

echte pietendisco. Daarna met 

wat lekkers weer naar huis. Het 

was een gezellige middag! 

Evelien Wubbels 
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Huldiging Geert Boekholt  

Behalve dat Geert door Sinter-

klaas in het zonnetje is gezet, is 

Geert Boekholt vrijdag 1 decem-

ber gehuldigd door het bestuur 

van de ijsvereniging. Hij zat nl 

25 jaar in het bestuur van de ijs-

vereniging. 

Tineke Boekholt heeft een bos 

bloemen gekregen! 
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Ook aan huis verkoop 

Het voormalig kerkje aan het 

Zuiderdiep 7, beter bekend als 

SILO krijgt een nieuwe bestem-

ming. Het kerkje wordt nu atelier 

en galerie van de kunstenaar Erik 

Zwezerijnen, welke de naam Silo 

del Arte zal gaan krijgen. 

Op zondag 26 november 2006 

was de officiële opening en te-

vens zijn eerste tentoonstelling in 

Nieuw Buinen. Het is een druk 

bezochte middag geweest. Ook 

veel inwoners uit Nieuw Buinen 

en Buinerveen hebben de moeite 

genomen  om er een kijkje te ne-

men. In het voorjaar van 2007 

zal de tuin fraai worden aange-

legd t.b.v. een beeldentuin. 

De website van de kunstenaar 

is:www.erikzwezerijnen.nl 

Beeldend kunstenaar Erik Zwezerijnen 

http://www.erikzwezerijnen.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 15 

 

 

Van de bestuurstafel 

Het jaar is al weer bijna om dus 

wil alvast beginnen u allen na-

mens het bestuur van dorpshuis 

De Viersprong een gelukkig en 

voorspoedig 2007 toe te wensen. 

Inderdaad het jaar 2006 ligt al 

weer bijna achter ons. Een jaar 

van stabilisatie wat ons betreft. 

De verbouwingen zijn achter de 

rug en het normale (onderhoud)

werk neemt weer bezit van ons.  

Naast de standaard werkzaamhe-

den hebben wij dit jaar een nieu-

we afzuiginstallatie in de keuken 

laten monteren en de garage aan 

de buitenkant geschilderd. De 

buitenkant van het dorpshuis is 

door de gemeente geschilderd en 

alle kapotte ramen zijn vervan-

gen. 

Daarnaast hebben we op stapel 

staan een nieuw plafond in de 

keuken, een buitenkraan, betere 

verlichting op zolder enz. 

 

Als laatste klus hebben we vlak 

voor het Sinterklaas feest de 

oude schoorsteen weggebroken. 

Deze stond nog op de zolder tot 

de nok en stak door het plafond 

in de keuken. Door deze te ver-

wijderen kan het plafond in de 

keuken egaal strak worden aan-

gebracht zonder onderbrekin-

gen. Ook het aanbrengen van 

een beloopbare zolder boven de 

keuken wordt hierdoor veel 

eenvoudiger. 

Zou u de volgende data willen 

onthouden. Op 6 januari as is de 

nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 

mensen in het dorp. Dit geld ook 

voor de kinderen.  

Daarnaast is op 12 maart de jaar-

vergadering gepland waar u 

eveneens van harte welkom bent. 

Kom met uw ideeën/ voorstellen 

zodat we met zijn allen ons 

dorpshuis verder uit kunnen bou-

wen tot een centrum waar ieder-

een het zijne kan vinden. 

 

Namens het bestuur van het 

dorpshuis 
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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 
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Zoals het vroeger was…. 

Dit is een mooie opname waar nog veel op te zien is van het Zuiderdiep. Rechts is de boerderij te zien van 

Wilting. Links het winkeltje van Jan van Beilen, later was daar de Coöperatie nog gevestigd. 

Op deze foto van het Zuiderdiep nabij de Lijsterbeslaan stond een winkeltje waar vermoedelijk twee dames 

in woonden, die hoeden verkochten. Later is het pand verbouwd en woonde de melkboer Jans Drent er in. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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VOORWERP OKTOBERKRANT 

In deze dorpskrant van oktober 

jongstleden werd op bladzijde 21 

een schimmig technisch ding af-

gedrukt, met de vraag wie weet 

wat het voorstelt, die mag het 

zeggen. De oogst reacties valt 

wat tegen, slechts 6 personen 

waagden een poging om de enige 

echte waarheid in deze krant te 

krijgen. Het –volgens mij- juiste 

antwoord kwam binnen bij onze 

hoofdredacteur, die noteerde de 

correcte naam van ‘het ding’ en 

daarvoor tekende de familie Kooi 

van Zuiderdiep 17  in Nieuw-

Buinen. Straks meer over die 

correcte naam. 

 

De schrijver van deze snuisterij-

enrubriek werd bediend met vijf 

ideeën, uiteraard afkomstig van 

even zovele creatieve denkers. 

De ernst van hun denkwerk is 

hier en daar twijfelachtig, dat 

tegen de achtergrond van het ant-

woord van de familie Kooi dat –

volgens mij, maar ik blijf een 

leek !- boven alle twijfel verhe-

ven is. Een mevrouw uit Drou-

wenerveen zegt dat het een zuur-

/zoetmeter voor appels is; De 

appel wordt tussen de twee 

‘armen’ geklemd, de beide stel-

knoppen worden aangedraaid en 

na circa 2 minuten wordt in het 

metergedeelte aangegeven wat 

de zuur- of zoetwaarde is. Het 

apparaatje zou gebruikt zijn 

door veilingmeesters en door 

groothandelaren in fruit. Een 

mijnheer uit Buinerveen die 

lang in de horeca heeft gewerkt, 

beweert dat hij het voorwerp 

herkent als een ding waarmee 

in het binnenste van gebakken, 

gerookt of gestoomd vlees kan 

worden nagegaan of de lekker-

nij (daar) ook gaar is. Een lezer 

uit Nieuw-Buinen (Noorderdiep 

rondom de 200) weet zeker dat 

het voorwerp een heuse voorlo-

per is van de moderne metaal-

detector. Hij weet het bijna 

voor 100% zeker; Voor zover 

hij het zich kan herinneren ging 

zijn vader met een dergelijk 

apparaat de akkers op. Vlak 

boven de uiteinden werd een 

batterij geplaatst en vastge-

draaid, uit het verschil in span-

ning door ‘contact’ met een 

metalen voorwerp in het veld 

kon ‘beet’ worden gemeten. De 

Nieuw-Buiner zegt dat zijn va-

der op die manier met heel wat 

oud ijzer (óók munten) is thuis 

gekomen. Een van mijn buurt-

genoten, die ik hoog heb staan 

o.m. vanwege diens kennis op 

het gebied van elektrotechniek, 

zegt kort en krachtig: Dit is het 

hoofdonderdeel van de eerste 

elektrische bel. Hij mist in de 

foto de veer waarmee de bel in 

beweging moest worden ge-

bracht. Hij zei ons ook het jam-

mer te vinden dat het voorwerp 

‘liggend’ is afgedrukt, immers 

als je de foto een kwartslag 

draait, draaigat in hout aan bo-

venzijde en klokbevestiging on-

der, dan is er geen twijfel meer 

mogelijk. Tenslotte kwam ik tij-

dens de pauze bij de Marianne 

Webershow (in Borger) een me-

vrouw uit Buinerveen tegen, ooit 

werkzaam als klinisch psycholo-

ge, en die vertrouwde me toe dat 

dit apparaatje werd gebruikt op 

kinderafdelingen van ziekenhui-

zen of specifieke kinderklinie-

ken. Ze herkende de naam van de 

fabrikant en die leverde bijna 

uitsluitend aan de medische we-

reld; De Welp uit Winschoten. 

Op mijn vraag waarvoor het dan 

werd gebruikt, zei ze met enige 

schroom dat het voornamelijk in 

de shocktherapie werd toegepast. 

Om het voor mij niet al te men-

taal belastend te laten worden, 

voegde ze eraan toe dat ook in 

dierentuinen al te drukke aapjes 

ermee werden behandeld. Nou, 

dáár werd ik rustig van. 

 

Natuurlijk heb ik er geen idee 

van met wie u het eens bent. 
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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. 

 

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 

Voorlopig hecht ik de meeste 

waarde aan de familie Kooi, die 

beweerde dat het een accutester 

moet voorstellen, het apparaatje 

geeft elektrische spanning en 

verlies van spanning door aan het 

metertje. Het metertje zit in het 

handvat. Maar . . .wordt de span-

ning u teveel en wilt u alsnog 

reageren, dat kan altijd. In het 

februarinummer 2007 wordt uw 

mening dan alsnog meegenomen. 

Maar daarnaast, de show must go 

on, ook in deze editie weer een 

foto van een bijzonder voorwerp. 

Denkt u iets te weten over dit 

artikel, bel of schrijf erover naar 

de hoofdredacteur of ondergete-

kende. Ik verklap niet méér dan 

dat het scharniert en dat het vroe-

ger van metaal was. 

Martin Snapper 
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Evenals vorige jaren wordt door de gezamenlijke verenigingen uit  

Buinerveen en Nieuw Buinen tot de Mondenweg in het dorpshuis De Viersprong te Buinerveen  

een nieuwjaarsreceptie gehouden en wel op 

 

ZATERDAG  6  JANUARI 2007 
 

Alle inwoners van bovengenoemd gebied en alle leden van de verschillende verenigingen zijn welkom 

vanaf 17.00 uur.  

De eerste twee consumpties worden aangeboden door het verenigingsleven. 

 

Optreden Veenkaor  
 

Het Veenkaor verheugt zich in een steeds grotere belangstelling maar toch is de organisatie van de 

Nieuwjaarsreceptie er weer in geslaagd dit koor in ons dorpshuis te laten optreden. 

Zij zullen enkele van hun mooiste liederen ten gehore brengen.  

 

 

Gratis suikerspin  
 

Aan de kinderen die de nieuwjaarsreceptie bezoeken zal ook dit jaar 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 
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Sportnieuws 

S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  
Hierbij treft u een overzicht aan data van de competitie 2007, tot de zomerstop. 

Schema van de competitie Januari, tot en met juni 2007 voor uw kalender of agenda! 

 26 januari 

   2 februari  

 16 februari 

   2 maart 

 16 maart 

 30 maart 

 13 april 

 27 april 

 11 mei   

 25 mei 

  8  juni 

 22 juni 

Zomerstop, vervolg data volgt t.z.t. 

 Aanvang: telkens om 20.00 uur 

 Waar: in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong 

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

 

Algemene informatie 

Regels 

-Een ieder schiet op eigen risico 

-Geen alcohol voor het schieten  

-Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen 

-Op grote nalatigheid kan ontzegging volgen 

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

Tot slot, 

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

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

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

Je bent van harte welkom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker als winnen! 

  

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op uw komst rekenen. 

Langs deze weg wens ik iedereen fijne feestdagen toe! 

 

 

Wubbe Kamies 

Kasper peper 
 
 
 
.  
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NOAD & Volleybalnieuws  

Voor actuele gegevens zie de website:  

 

http://www.dehoop-advies/volleybal.nl  

Bewegen op muziek 

Het is gelukt! We starten op 7 

november a.s. met b.o.m. les-

sen voor kinderen vanaf 4 jaar. 

We hopen dat jullie allemaal 

komen. Een keertje proberen 

mag altijd! 

Op de achterkant vind je de 

tijden. 

 

Peutergym 

Ook peutergym willen we star-

ten en wel op 8 nov. a.s.  We 

zouden het erg leuk vinden om 

zoveel mogelijk peuters en hun 

ouders te kunnen begroeten.  

Dropping 

Dit jaar is er ook weer een 

dropping georganiseerd. Het 

begon om 8 uur. We begon-

nen met een bonte avond, na 

een paar mooie optredens 

werden er 2 groepen ge-

vormd; een jongensgroep on-

der leiding van Wim en Sy-

bren. En een meidengroep + 

Job onder leiding van Ina en 

Jeanet. Rond half 11 zijn we 

misschien in de buurt van 

Schoonloo gedropt, maar daar 

zijn we nog niet helemaal 

achter. Het was de bedoeling 

dat we richting Borger zou-

den gaan. Maar paddestoelen 

en richtingaanwijzers hebben 

we niet willen zien. Na eerst 

een stuk langs de weg te heb-

ben gelopen, zijn we zo snel 

mogelijk het bos weer in ge-

doken. Over zandpaden en 

door regenplassen (gelukkig 

regende het niet) hebben we 

onze tocht voortgezet. Na 2 

uur door het bos te hebben 

geslingerd, kwamen we aan 

bij het boomkroonpad, waar 

Job meende weleens te hebben 

gemountainbiked, maar degene 

die Job kent weet dat dat overdag 

wel wat anders is… Van het 

boomkroonpad liepen we naar ’t 

Nije Hemelriek. Daar werd een 

deel van de groep opgehaald. De 

rest liep verder richting Gasselte, 

halverwege werd er nog een deel 

opgepikt. Wij en Ina liepen ver-

der door Gasselte, waar ons de 

heerlijke geur van brood tege-

moet kwam, (een lekker broodje 

was welkom geweest). Toen 

werden ook wij naar de gymzaal 

gebracht. En om half 4 zaten we 

aan een kop snert en een broodje 

worst. Tussen 4 en half 5 viel 

iedereen in slaap om om 9 uur 

weer aan het ontbijt te zitten. Na 

opgeruimd te hebben gingen we 

weer naar huis. (Achteraf blijkt 

dat we bij papenvoort zijn ge-

dropt, dat zegt wel weer genoeg 

over onze regiokennis). De drop-

ping was zeer geslaagd. Marijke, 

Evelien, Sybren, Wim, Ina, Jea-

net  en NOAD BEDANKT!!! 

Rieke, Diede en Jente 

60 jarig bestaan 

In de vorige nieuwsbrief heeft 

u kunnen lezen dat NOAD vol-

gend jaar 60 jaar bestaat. Dit 

willen we graag vieren, maar 

zoeken wel hulp hiervoor. Wie 

vindt het leuk om in de activi-

teitencommissie plaats te ne-

men? Wie heeft nog oude fo-

to’s / videoopnames o.i.d. lig-

gen die we mogen gebruiken? 

Regionale volleybalcompetitie 2006 / 2007 
 

Uitslagen:   

18-9-2006  NOAD – Buinen   0 – 3 setstanden 22 – 25 20 – 25 7 – 25  

25-9-2006   Lange End 2 – NOAD   1 – 2 setstanden 23 – 25 25 – 13 12 – 25 

9-10-2006   Lange End 1 – NOAD  2 – 1  setstanden 19 – 25 25 – 21 25 – 11  

16-10-2006  Seta 1 – NOAD   2 – 1 setstanden 25 – 18 12 – 25  25 – 24  

30-10-2006  NOAD – Tonegido 1  2 – 1 setstanden 25 – 22 25 – 21 16 – 23  

6-11-2006   NOAD – 1e Exloermond 0 – 3 setstanden 18 – 25 16 – 25  20 – 25  

13-11-2006  Tyfoon 2 – NOAD  2 – 1 setstanden 25 – 22 25 – 19 19 – 21  

27-11-2006  TSV 1 – NOAD   2 – 1 setstanden 25 – 23 23 – 25 20 – 13  
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Bestuur NOAD 

Zoals waarschijnlijk iedereen 

weet bestaat het bestuur van 

NOAD momenteel uit 4 perso-

nen, te weten Evelien, Ina, Ma-

rijke en Wim. Dit is natuurlijk 

een klein (gezellig) groepje. 

Vooral omdat we het nu al een 

aantal jaren met ons viertjes 

doen, vinden we het tijd voor 

een frisse wind.  

Denk nu niet direct, oh dit is 

niets voor mij, want dan komen 

wij niet verder.  Wat doet het 

bestuur zoal? Wij zorgen er-

voor dat er regelmatig leuke 

dingen voor de kinderen geor-

ganiseerd worden, naast de re-

guliere lessen. Ook moeten we 

ervoor zorgen dat er genoeg 

geld in kas blijft, waardoor we 

enkele acties per jaar hebben.  

Om dit alles voor elkaar te krij-

gen, vergaderen we ongeveer 

eens per 4-6 weken. Hoe meer 

mensen, hoe meer vreugd, hoe 

meer ideeen, hoe beter de ver-

deling! 

Dus: meldt u aan of kom eens 

vrijblijvend kennis maken. 

 

Bestuursleden: 

 

Evelien Wubbels, voorzitter    

Noorderdiep 27 Nw Buinen,  

0599 212004 

 

Wim Bruil, penningmeester  

Hoofdkade 6 Buinerveen      

0599 212949 

 

Ina Kunst, secretaris   

Lisdodde 19 Nw Buinen       

0599 610094 

 

Marijke Koop    

Noorderdiep 88 Nw Buinen   

0599 212794 

Lestijden: 

 

Dinsdag, Bewegen op muziek 

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

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

17.30 – 18.30 uur  groep 8 en voortgezet onderwijs 

20.00 – 21.00 uur dames 

 

Woensdag, gymnastiek  

13.30 – 14.15 uur groep 1/2 

14.15 – 15.00 uur groep 3/4 

15.00 – 15.45 uur groep 5/6 

15.45 – 16.30 uur  peuters 

16.30 – 17.15 uur  groep 7,8 en vo klas 1 

18.45 – 19.45 uur voortgezet onderwijs 

19.45 – 20.45 uur dames 

 

De lessen worden gegeven in de gymzaal van obs 75 te  

Nieuw Buinen 

20.30 – 22.00 uur heren volleybal  

(in sporthal De Woerd in Buinen) 

 

Contributie (inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar    € 5,50 per maand  

gymleden vanaf 20 jaar    € 8,00 per maand 

volleyballeden vanaf 20 jaar   € 9,00 per maand  

bomleden tot 20 jaar       € 8,00 per maand 

bomleden vanaf 20 jaar    € 2,50 per les  

 

   (te betalen per blok van circa 12 lessen) 

 

Standen per 27-11-2006 competitie 2006 / 2007 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

1e Exloermond 9 24 3 

Buinen (H) 8 19 5 

DEKO 1 (H) 8 17 7 

Lange End 2 (H) 8 16 8 

Lange End 1 (H) 8 13 11 

TSV 1 (H) 9 13 14 

Tyfoon 2 9 11 16 

Tonegido 1 (H) 8 9 15 

NOAD 8 8 16 

VCA 1 (H) 9 8 19 

Seta 1 (H) 7 6 15 

Salto 2 9 6 21 
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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 

Schaats/visnieuws 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Nieuws van de visclub 

 
De visvergunningen om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor het sei-

zoen 2006 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 georgani-

seerd en op veler  

verzoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

 

De visvereniging 

Schaatsliefhebbers voor de Smelt 
Er kunnen voor leden van de schaatsvereniging 4 avonden gratis wor-

den geschaatst op vertoon van uw lidmaatschapskaart in de Smelt in 

Assen. 

De data’s zijn:  

30 december 17.00-19.30 uur  

   Dorpentocht voor jeugdleden van de basisschool  

   inclusief medaille. 

24 februari  17.00-19.00 uur voor leden 

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuurs-

leden.  
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Mijn naam is Karen Klein en ben 

in 1993 afgestudeerd als Fotogra-

fe. Ik geef allerlei Fotografiecur-

sussen en mede dankzij de foto-

grafie ben ik geïnteresseerd ge-

raakt in het scrappen. Ik geef 

hierin verschillende workshops 

voor iedereen die weer eens wat 

anders wil met zijn foto’s. Je 

kunt de workshops volgen met 

vrienden, familie, collega’s etc in 

de cursusruimte aan de Hoofd-

straat 18 in Buinerveen. Ik kan 

max. 6 personen plaatsen. 

Ik geef ook de Basiscursus Foto-

grafie I, dit  is voor zowel de pu-

re beginner als de iets ervaren 

fotograaf interessant. Er wordt 

veel aandacht besteed aan de ba-

sistechnieken van de fotografie 

en tegelijkertijd de nadruk gelegd 

op het ontwikkelen van 

“fotografisch inzicht”. Deze cur-

sus is geschikt voor zowel analo-

ge als digitale fotografen. Er 

wordt uitgebreid ingegaan op de 

opnametechnieken, zoals gebruik 

van diafragma/sluitertijd, bewe-

ging en bevriezen, gebruik flit-

sers, filters, statieven etc. De les-

sen zijn om de week en worden 

gegeven aan kleine groepjes van 

maximaal 6 personen, en mini-

maal 4. De duur is 5 lessen. De 

kosten voor de basiscursus zijn € 

95,=, incl. map met lesmateriaal. 

Aansluitend op de basiscursus 

fotografie I zijn diverse vervolg-

cursussen mogelijk. 

Opzet van deze lessen is gelijk 

aan de basiscursus. In deze les-

sen worden diverse onderdelen 

van de fotografie behandeld, 

waarbij dieper op de materie 

wordt ingegaan dan bij de basis-

cursus. Dit zijn gevorderde les-

sen en er wordt verwacht dat de 

basisprincipes fotografie kunnen 

worden toegepast. Zo is er de 

Cursus fotografie in Buinerveen 

cursus Available light en flits-

fotografie, dit is 1 les. 

In deze les leer je hoe je moet 

fotograferen bij bestaand licht. 

Denk hierbij bv. aan kermis, 

neonlicht, nachtopnames met 

lange sluitertijd, verlichte ge-

bouwen, vuurwerk etc. 

Ook zijn er cursussen Land-

schapsfotografie, kinder- en 

dierfotografie, en portretfoto-

grafie. Voor alle cursussen 

geldt: kleine groepjes van 

maximaal 6 personen, minimaal 

4, duur ongeveer 2 uur. Kosten 

voor vervolgcursus is € 20,- per 

les, portretles is € 22,-. 

Dan zijn er nog de Scrapbook 

workshops. Ben je op zoek naar 

een nieuwe en creatieve hobby? 

Misschien is dit wat! In de Ba-

sis workshop leer je de basisbe-

ginselen van het scrappen. Ik 

laat je zien hoe je op een origi-

nele, creatieve manier je foto’s 

kunt presenteren. Er wordt ge-

bruik gemaakt van allerlei tech-

nieken en materialen. Of work-

shop Mini tag album. In deze 

workshop krijg je een minial-

bum wat bestaat uit kleine en-

velopjes met labels erin. Dit 

zijn kleine albums die goed in 

je tas passen en mooie project-

jes zijn om kado te geven. Je 

kunt ook deelnemen aan de 

workshop Scrappen on the 

wall. Tijdens deze workshop 

maak je een fotocollage voor 

aan de muur. We gaan werken 

op een canvas doek met houten 

frame zodat je het meteen aan 

de muur kunt hangen. Door ge-

bruik van verf, eigen foto’s, 

papier, embellishments, fibers 

etc. krijg je een heel mooi me-

mory schilderij. Zoals omschre-

ven zijn er diverse workshop 

om aan deel te nemen. De kos-

ten voor de diverse workshops 

variëren van € 10,- voor de 

workshop kaarten maken tot € 

25,- voor workshop scrappen. 

Enthousiast geworden door de 

workshops maar geen zin om alle 

dure gereedschappen aan te 

schaffen? Of gewoon zin om 

eens lekker met mede enthousi-

aste scrappers samen te scrappen 

en ideeen uit te wisselen? Deze 

manier van scrappen heet dus 

CROPPEN. Je kunt dan gebruik 

maken van alle gereedschappen. 

Materialen kunnen hier aange-

schaft worden of u kunt ze zelf 

meebrengen. De avond gaat door 

bij minimaal 4 personen. Iedere 

1e woensdagavond van de maand 

ben je welkom van 19 uur tot 22 

uur. Kosten voor croppen € 8. 

Wat is scrapbooken? Scrapboo-

ken is een hobby die veel mensen 

aanspreekt. Dat is natuurlijk niet 

zo vreemd, want het is leuk om 

met je eigen herinneringen bezig 

te zijn. Je verwerkt je foto’s in 

een groot album, klein album, 

minilabel 

album of op canvas voor aan de 

muur. Je maakt gebruik van al-

lerlei 

materialen om je foto’s nog meer 

te laten spreken.  De cursussen 

en workshops worden gegeven in 

de cursusruimte van  

Hoofdstraat 18 

9524 PA Buinerveen. 

 

Voor iedereen die geïnteresseerd 

is en meer informatie wil of zich 

wil opgeven: 

 

Karen Klein Fotografie 

Hoofdstraat 18 Buinerveen 

Tel. 0599-797009 
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NIEUWS VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEKEN 
 

BIBIBLIOBUSTIJDEN             BUINERVEEN 

   VRIJDAG  OBS 75     8.55 - 10.05 uur 

           CBS 59   10.10 - 10.40 uur 

 

De bibliobus heeft boeken  -voor jong en oud 

            -voor personen van 0 tot 100 jaar 

  

Boeken zijn voor alle kinderen van het grootste belang. 

Door plaatjes kijken, aanwijzen, praten, liedjes zingen, vertellen en voorlezen, leren ze hoe de wereld eruit 

ziet. 

Het is gezellig en knus, al die aandacht en wat valt er niet op te steken van een boek! 

Een boek is spannend, mooi, grappig of griezelig. 

Daarom kunt u als ouder niet vroeg genoeg beginnen met het bekijken en lezen van een boek met uw kind. 

 

Voorlezen en vertellen is belangrijk want: 

 Het is gezellig om samen bezig te zijn; dat versterkt de band tussen ouder en kind. 

 Het is goed voor de taalontwikkeling. uw kind leert er nieuwe woorden door. 

 Uw kind leert luisteren en concentreren. 

 Het stimuleert de fantasie van uw kind. 

 Het maakt uw kind vertrouwd met boeken en het plezier dat lezen kan geven. 

Door het voorlezen van rijmpjes en versjes ontwikkelt uw kind gevoel voor klank en ritme. 

 

Praktische tips: 

*Kies een boek dat u zelf leuk vindt om voor te lezen. Uw eigen enthousiasme klinkt dan door in het boek. 

*Neem uw kind lekker op schoot of dicht tegen u aan. Zorg dat uw kind alles goed kan zien en laat het 

meekijken naar de plaatjes in het boek. 

*Probeer uw kind bij het voorlezen te betrekken door pauzes in te lassen. Laat uw kind reageren op het ver-

haal en praat er samen over. Of laat uw kind vragen stellen en dingen aanwijzen. Dat maakt voorlezen extra 

leuk! 

*Een verhaaltje voor het slapen gaan is een goede gewoonte. Het helpt het kind om tot rust te komen en 

afscheid te nemen van de dag. 

*Lees nooit te lang voor. Stop ermee als de aandacht van uw kind verslapt. 

*Wees niet verbaasd als een verhaal steeds opnieuw moet worden voorgelezen. Kinderen vinden dat heer-

lijk! De herkenning geeft een gevoel van veiligheid en houvast. 

*Voor sommige kinderen is luisteren naar een verhaal nog erg moeilijk. Samen plaatjes kijken en er over 

praten werkt dan beter. 

*Maak een eigen boekje samen met uw kind, waarin u dingen plakt die het leukt vindt. Bijvoorbeeld foto’s, 

tekeningen of plaatjes uit tijdschriften. 

 

In de bibliobus en in de bibliotheek zijn boeken met hardkartonnen en met normale bladzijden. Boeken met 

en zonder tekst. 

 

Lidmaatschap tot 18 jaar is gratis. 

Daarna moet per jaar betalen en kunt U een abonnement naar keuze uitzoeken. 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

  Marjan Poelman 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Jos Driessen 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 
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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 

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 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

De redactie  

van de Dorpskrant 

wenst  

voor iedereen 

 prettige kerstdagen 

en een  

gezond en  

voorspoedig 2007   


