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 Nieuwjaarsreceptie 

Kerstmarkt School 59  

Op 17 december van 16.00 uur 

tot 21.00 uur is op het school-

plein van school 59 een gezelli-

ge kerstmarkt gehouden. Er 

waren diverse kraampjes  waar 

onder andere zelfgemaakte 

kerstartikelen werden verkocht.  

 

De kinderen zijn de afgelopen 

vier weken aan het knutselen 

geweest. Ze hebben allerlei 

leuke dingen gemaakt die op de 

kerstmarkt werden verkocht. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 

hebben in groepjes aan 7 ver-

schillende kerstartikelen ge-

werkt. Bij elk groepje, van 

maximaal 6 kinderen, was er 

begeleiding door een juf, mees-

ter of door een moeder. Zo zijn 

er kerstengeltjes, voederstok-

ken voor de vogels, houtdeco-

raties, en sfeerlampjes ge-

maakt.  

 

Ook de kleuters zijn druk aan 

het knutselen geweest voor on-

ze kerstmarkt. Zo werden er 

wijnzakken, sneeuwpoppen, 

kerstklokken (voor de vogels), 

sneeuwpoppen in een potje, en 

geurbollen gemaakt.  

 

Helaas bent u als u dit leest te 

laat om de resultaten te komen 

bekijken. De kerstmarkt is dan 

inmiddels achter de rug. De 

Dorpskrant was echter op dat 

moment al ter perse, maar voor 

een sfeerimpressie van de 

markt kunt u terecht op de web-

site van de school:   

www.school59.nl 

 

Pauline Bokhorst 

http://www.school59.nl/
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2008 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  6 februari 2008 

Nummer 2   inleveren voor  2 april 2008 

Nummer 3   inleveren voor  4 juni 2008 

Nummer 4   inleveren voor  6 augustus 2008 

Nummer 5   inleveren voor  1 oktober 2008 

Nummer 5   inleveren voor  3 december 2008 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

Jeugdwerk  
Het programma van het schooljaar 2007-2008 

 

Vrijdag  25 januari    kinder playback show 

Zaterdag  9 februari    volwassen playbackshow 

Woensdag  19 maart    knutsel middag 

Vrijdag  25 april    karaoke 

Woensdag  21 mei    knutselmiddag 

Woensdag  11 juni    eindfeest 

 

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

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

ook voor de voorbereiding zoals in-

kopen en voorbeelden maken spul-

len klaar zetten en de financien. 

 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

Linda Luppens 212301 

Annemarie Egas 332850 

Internetsite Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

Zie ook de  internetsite 

over de plaats Buinerveen 

en Nieuw Buinen tot de 

Mondenweg. Hierop zijn 

diverse zaken over clubs, 

verenigingen en actueel 

nieuws geplaatst. Via deze 

site is ook de Dorpskrant 

digitaal te bekijken. Foto’s 

gemaakt bij diverse evene-

menten zijn hier te bewon-

deren en te downloaden. 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
22 dec: Kerstbingo 

25 jan. Playbackshow  

2 feb. Bingo 

9 feb. Playbackshow 

22 mrt. Eieren zoeken 

24mrt. Eieren gooien 

19apr. Bingo 

3 mei Bingo 

7/8jun. Feestweekend 

20sep. Bingo 

18okt. Bingo 

1nov.  Griezeltocht 

13 dec. Kerstbingo  

 

Ideeën zijn altijd welkom. Aar-

zel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menzo Bos   0615391219 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze  0652586608 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

 

De bus rijdt niet op 28 decem-

ber, wel op vrijdag 4 januari. 

Vrijdag 25 januari en Zaterdag 9 februari  

Eerste avond voor basis school en  

Tweede avond voor voortgezet onderwijs en volwassenen 
Bij opgave doorgeven:  

 Naam van zanger(es) of groep 

 Naam van het nummer     

 Naam van de deelnemer(s) 

Let op! Bij twee dezelfde nummers dient de laatste een nieuw nummer te zoeken. 

 

Opgeven kan nu al: 

Bij  

Inge van Buuren  211918  

of  

Els de Roo   212604 

 

Bij minder dan 10 opgave gaat het niet door!! 

De kinderen van de basisschool kunnen zich opgeven tot 11 januari , 

De volwassenen tot 25 januari 

Entree € 1,50  
 

Georganiseerd door Jeugdwerk Buinerveen  

 
Rectificatie: 
In de lijst van sponsors van het 

feestweekend van deze zomer is 

abusievelijk vergeten te vermel-

den   

Firma Max APK en Airco. 
Hierbij alsnog vermelding, be-

dankt en  met excuses van de  

activiteitencommissie  
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Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 

Wist u dat er in  Nieuw Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag speelgoed kan  lenen. 

 

De speelotheek is gevestigd 

in  

Jeugd-en jongerencentrum“ 

De Bunermonder” 

NOORDERDIEP 526 C 

9521 BS NIEUW  BUINEN 

 

Openingstijden :  

Woensdagmorgen  9.30-11.30  

Vrijdagavond       18.30-20.00 

 

Voor inlichtingen kunt u bel-

len 0599 650476 tijdens onze 

openingstijden of mail uw 

vragen naar 

speelotheek-

kiekeboe@lycos.nl. 

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 

langskomen. 

Onze vrijwilligers zullen u 

graag helpen. 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 5 

 

 

Spelweek Buinerveen 2007,  

wederom een succes 

Woendag 15 augustus 

 

Na weer een jaar voorbereiden 

en verheugen op de volgende 

spelweek was het dan eindelijk 

weer zover, Spelweek Buiner-

veen ging weer van start. Om 

14.00 opende Maryska Kremer 

de spelweek en heette alle 120 

deelnemers welkom.  

 

Voor groep 1 t/m 4 stond het 
bootjes maken als eerste op het 

programma. En ook dit jaar wer-

den weer de meest mooie crea-

ties vrijdagavond te water gela-

ten op de ijsbaan.  

 

Daarnaast werd door de groepen 

5 t/m 8 alvast de eerste voorbe-

reidingen getroffen voor de laat-

ste nacht, wanneer de kinderen 

mogen blijven slapen. Dit jaar 

was het de bedoeling dat er kas-

telen gebouwd werden m.b.v. 

hout en plastic. Het uiteindelijke 

doel was om hierin te overnach-

ten. Gezien het feit dat de weers-

voorspellingen te wensen over 

liet werd er hard gewerkt aan het 

waterdicht maken van de kaste-

len.  

 

Voor de kinderen vanaf 12 jaar 

stond de eerste middag de quad 

behendigheidsrace op het pro-

gramma wat veel hilariteit te 

weeg bracht. Zo snel mogelijk 

met z’n tweeën op de quad over 

het uitgezet parcours. Als extra 

element zat voorop elke quad een 

emmer water. Als er dus te ruig 

gereden werd bleef er minder 

water over in de emmer waar-

door minder punten gescoord 

werden maar daarnaast kreeg de 

bestuurder ook een behoorlijk nat 

pak. 

 

Deze middag is weer gebleken 

dat Buinerveen e.o. over veel 

creativelingen en (goede) cou-

reurs beschikt. 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Onze museumgroep is op 8 no-

vember naar Bourtange geweest. 

Jolanda de Boer heeft daar een 

atelier genaamd Linja. Ze is 

kantwerkster en gaf een demon-

stratie kantklossen. 

Ook zagen we heel oud kant. Het 

atelier is ontstaan rond de uitge-

verij van kantklospatronen. Deze 

patronen worden ontworpen, ge-

kantklost en verwerkt in diverse 

toepassingen. 

Op deze site kunt U zien wat er 

allemaal te doen is:  

www.atelier-linja.nl 
 

Op woensdag 17 oktober had het 

eendagsbestuur Janine Ratering 

uitgenodigd. 

Zij heeft een schoonheids – en 

nagelstudio op Zuiderstraat 14D. 

Allemaal kregen we een lik crè-

me om ons gezicht in te smeren. 

Hierna werden bij verschillende 

dames de bovenlip geharst en de 

wenkbrauwen geëpileerd. 

Bij een paar andere dames wer-

den maskers aangebracht. 

 

Woensdag 14 november is Cora 

Westerink op bezoek geweest. 

Zij woont in Alteveer en heeft 2 

romans en een gedichtenbundel 

g e s c h r e v e n .  D e  r o m a n 

“Rooskleurig” speelt zich af in 

Gieterveen, waar ze samen met 

haar man een dierenkijkboerderij 

heeft gehad. 

De avond werd gevuld met ver-

halen en gedichten.  

U kunt haar site bekijken: 

www.mooigesproken.nl 
 

Woensdag 19 december gaan we 

‘s avonds kerst vieren. Op welke 

manier is nog een verrassing. 

 

Anneke Wubbels organiseert een 

doemiddag op donderdag 20 

december. Er zal dan een kerst-

stukje op 2 hoge kaarsenstan-

daards worden gemaakt. 

 

Voor het volgend jaar staan er 2 

bijeenkomsten gepland: 

Op 16 januari is de jaarverga-

dering, waarbij dia’s van vroe-

ger worden getoond. 

Op 13 februari wordt er een 

lezing over zelfborstonder-

zoek gegeven. 

 

Ook gaan we weer op reis met 

elkaar en wel op dinsdag 13 

mei. 

 

 Dit jaar is de bestemming Texel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de achterzaal van Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur. 

Iedereen is van harte welkom en 

kan vrijblijvend 2 keer komen 

kijken. Informatie is ook te ver-

krijgen 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 bijeenkomst bij te wonen (en 

je hoeft ook niet bij iedere bij-

eenkomst aanwezig te zijn). De 

onderwerpen zijn vaak erg inte-

ressant en het bestuur staat open 

voor nieuwe/andere ideeën die 

we dan weer kunnen gebruiken 

in het programma van het vol-

gend jaar. 

 

Alle lezers namens de NBvP, 

Vrouwen van Nu een Prettige 

Kerst en een Voorspoedig 2008 

toegewenst. 

 

Tot ziens, Ina Habing-Mulder, 

PR-vrouw; afd. Buinerveen. 

Wij willen graag  

iedereen bedanken, 

die de geplakte ze-

gelkaarten  in onze 

ton heeft gedaan  

tijdens  de actie 

“Spek de clubkas” 

van Albert Heijn in 

Borger. 

http://www.mooigesproken.nl/
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NIEUWS DORPSPLAN BUINERVEEN / NIEUW BUINEN 

Op 21 november heeft een grote 

groep inwoners gehoor gegeven 

aan de uitnodiging om mee te 

praten over het maken van een 

plan voor ons dorp. 

Hieronder staat een verslag van 

deze avond. 

 

Jan Haikens heet iedereen wel-

kom en in het bijzonder onze 

sprekers van vanavond: de heer 

Meedendorp en de heer Agter-

berg. Ook de heer Strabbing als 

contactpersoon naar de gemeente 

wordt welkom geheten. 

 

Jan geeft uitleg waarom een 

Dorpsomgevingsplan (DOP) no-

dig is in ons dorp. 

Vanuit Plaatselijk Belang is er 

initiatief genomen om een werk-

groep op te richten. 

Deze is inmiddels 1 ½ jaar bezig 

met de voorbereiding. 

Intussen is er subsidie toegekend 

door provincie, gemeente en 

deelgebiedscommissie Hunze-

project. 

 

Wethouder Meedendorp vertelt 

dat eigenlijk de burgemeester 

hier had moeten staan, maar zij 

is elders benoemd. Het streven 

is om 1 april een nieuwe burge-

meester te hebben. 

De avond staat in het teken van 

de leefbaarheid van Buiner-

veen/Nieuw Buinen. 

Kern en Kader heeft als motto 

“minder maar wel beter”. Er is 

intussen ruimte voor onderhoud 

van wegen, gebouwen en 

groen. De achterstand, die was 

opgelopen wordt niet vergroot. 

 

Hans Agterberg, voorzitter 

Deelgebiedscommissie Voorste 

Diep, legt uit dat de Hunze een 

rivier is met verschillende be-

namingen en vanuit de bron 

dicht bij Buinerveen, doorloopt 

naar het Lauwersmeer. De deel-

gebiedscommissie denkt mee 

hoe ideeën in plannen omgezet  

kunnen worden. Hans Peeters 

heeft zitting als afgevaardigde 

in deze werkgroep. 

 

Dirk Jasper Keegstra legt uit dat 

de BOKD een belangenvereni-

ging voor kleine dorpen is. 

Plaatselijk Belang is lid van de 

BOKD. Er zijn 130 dorpen in 

Drenthe lid. 

Een DOP is een plan met toe-

komstvisie van het dorp en direc-

te omgeving. 

De werkgroep is eindverant-

woordelijk met de BOKD als 

begeleider en coördinator. 

U kunt meewerken aan dit 

plan, door middel van foto-

opdrachten, huiskamerge-

sprekken, excursies en lesbrie-

ven voor de scholen.  

 

Na de pauze geeft Dirk Jasper de 

mensen de gelegenheid vragen te 

stellen. 

Is dit belevingsonderzoek een 

reflectie van het verleden of  krij-

gen nieuwe ideeën ook een plek? 

Kan er op de Hoofdkade iets ge-

beuren met de populieren, zodat 

er iets gemaakt wordt dat meer in 

ons open landschap past? 

Wat is het gebied waar we over 

praten? 

Kunnen we ons nu uitspreken en 

vervolgens wordt er niets meege-

daan? 

Kunnen we het moeras weer te-

rug krijgen? 

Wordt er in het plan ook reke-

ning gehouden met ruimte voor 

jongeren? 

Er worden kaarten uitgedeeld 

van het gebied Buinerveen/

Nieuw Buinen. 

In groepjes van 2 à 3 personen 

wordt het gebied afgebakend, dat 

in veel gevallen breder is dan het 

gebied binnen de bordjes be-

bouwde kom. 
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HOE KUNT U MEEDOEN? 
Er kan ingeschreven worden op 

diverse lijsten van activiteiten, 

waaraan men kan deelnemen. 

 

Op deze avond hebben zich 17 

personen aangemeld voor de foto

-opdracht. 

Per persoon worden er 6 foto’s 

gemaakt van plekken, uitzichten 

of dingen die U “typisch” vindt 

voor Buinerveen/Nieuw Buinen. 

Ook worden er 6 foto’s gemaakt 

van plekken, uitzichten of dingen 

die U “storend” vindt voor Bui-

nerveen/Nieuw Buinen. 

U vermeld waar de foto is ge-

maakt en waarom  U juist deze 

foto heeft gemaakt. 

 

28 personen gaan mee op de cul-

tuurhistorische excursie op 19 

januari. 

In 2 groepen(morgen of mid-

dag) gaan we onder begeleiding 

van 2 leden van de werkgroep 

en iemand van de BOKD op 

stap door Buinerveen/Nieuw 

Buinen. 

 

Er worden 7 huiskamergroe-

pen van + 6 personen gefor-

meerd. Onder leiding van 2 le-

den van de werkgroep wordt er 

bij iemand thuis over ons ge-

bied gediscussieerd. Er moet 

een voorwerp worden meege-

nomen, dat een relatie met Bui-

nerveen/Nieuw Buinen moet 

hebben. Een ieder moet hier 

iets over vertellen. 

 

Beide scholen doen mee met 

een opdracht voor de kinde-

ren. Ze ontvangen lesmateriaal 

en leerlingen mogen in een teke-

ning of een gedicht laten zien 

hoe Buinerveen/Nieuw Buinen  

er in de toekomst uit moet zien. 

 

Op de vraag van de scholen om 

een eigen excursie voor leerlin-

gen van groep 7 en 8 georgani-

seerd te krijgen, is positief gerea-

geerd. Dit wordt waarschijnlijk 

op donderdagmiddag of vrijdag-

morgen geregeld. Jan Haikens en 

Wim Windt doen deze begelei-

ding ook. 

 

Wim Bruil sluit deze avond af 

onder vermelding dat alle lijsten 

nog niet vol zijn. 

Als er personen zijn die zich nog 

voor een opdracht willen aanmel-

den, kunnen ze dit doen bij Els 

de Roo, Zuiderdiep 30; tel. 

212604 of Ina Habing, Zuiders-

traat 14A; tel. 212353 

De werkgroep wordt door Wim 

nog even voorgesteld: 

Wim Bruil,  

Hoofdkade, voorzitter 

Els de Roo,  

Zuiderdiep, secretaris 

Ina Habing,  

Zuiderstraat, secretaris 

Jan van Noortwijk, Zuiderstraat 

Jan Haikens, Zuiderdiep 

Leo van der Teems, Zuiderdiep 

Egbert Jan Kamps, Zuiderdiep 

Chris Westen, Zuiderdiep 

Linda Luppens, Noorderdiep 

Willem Lutjes, Molenlaan 

Dennis Middeljans,  

Noorderstraat 

Willie Windt, Noorderstraat 

 

We zien jullie allemaal graag 

terug  op de presentatie-avond 

van  

alle uitkomsten van de activi-

teiten op 5 maart 2008. 
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Ook aan huis verkoop 

Van de bestuurstafel 

Deze keer is het mijn beurt om 

de inwoners van Buinerveen e.o. 

weer te informeren over het wel 

en wee van het dorpshuis. 

Ongetwijfeld weet iedereen in-

middels dat we 3 maanden gele-

den grote waterschade hebben 

gehad in het café gedeelte van 

het dorpshuis.  

Wel na vele gesprekken met ver-

zekering leveranciers etc. is het 

eindelijk zover. Sinds afgelopen 

week ( 27 november) ligt de 

nieuwe vloer erin. Dank zij de 

hulp van een aantal vrijwilligers 

en de leverancier van de vloer is 

alles vlot verlopen. Gelukkig 

kunnen we nog steeds terug 

vallen op een aantal vrijwilli-

gers want zonder hun steun is 

een dergelijke klus niet te doen. 

Ze zijn een onmisbare schakel 

in het behoud van het dorps-

huis. Langs deze weg wil ik 

iedereen dan ook bedanken 

voor hun inzet.  

De vloer ziet er weer fantas-

tisch uit de bewuste gesprongen 

waterleiding is professioneel 

hersteld en tegelijker tijd heeft 

de brouwerij alle leidingen 

(vanuit de bierkelder) vervan-

gen met de nieuwste snufjes. 

Zonder tegenslag kunnen we 

weer jaren vooruit. 

 

We zijn alweer aan het eind van 

het jaar, Sinterklaas is geweest 

en de Kerst staat voor de deur, en 

voor je het weet is het alweer 

2008. Verderop in dit blad vin-

den jullie informatie over de 

Nieuwjaarsvisite.  

 

Rest mij nog om iedereen nu al-

vast fijne feestdagen te wensen 

en een voorspoedig 2008 en tot 

ziens in het dorpshuis. 

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Ina Ottens  
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Donderdag 16 augustus 

 

Deze dag was er voor de groepen 

1 t/m 4 een groot luchtkussen en 

een clown kwam langs met een 

spetterend optreden. De verkre-

gen trek werd gestild met, de 

door ‘chef koks’ heerlijk gebak-

ken, pannenkoeken.  

 

Tevens lag er op de ijsbaan een 

gigantisch opblaasbare storm-

baan waar de overige groepen 

zich deze dag op konden uitle-

ven. De regen maakte de baan 

lekker glad en mocht de pret ab-

soluut niet drukken.   

Spelweek Buinerveen 2007,  

wederom een succes 

Na thuis lekker gegeten te heb-

ben kon ’s avonds de disco be-

ginnen. Alle aanwezigen waren 

weer mooi uitgedost voor een 

heerlijk avondje swingen. DJ’s 

van deze avond waren Casper 

en Frans. Met de jumpstyle hy-

pe deze zomer was een cursus 

jump style, gegeven door San-

der en Lammert-Jan, wel op z’n 

plaats. In theorie moet heel 

Buinerveen nu kunnen jum-

pen… 

 

’s Avonds werd in ’t Meras het 

smokkelspel gespeeld door de 

groep 12+. Twee teams, smok-

kelaars en douane, streden met 

elkaar om ‘drugs’ te smokkelen. 

Voor sommige deelnemers erg 

spannend omdat het toch wel 

donker was in het bos voor ande-

ren omdat er wel eens iets be-

weegt in het bos…  

 

Ondanks de natte weersomstan-

digheden was dit weer een zeer 

actieve, gezellige en muzikale 

dag. 
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 OBS 75 
In de vorige dorpskrant heeft u  

al foto's van de rommelmarkt van 

22 september j.l  kunnen zien. 

Dat was gelijk onze 1e activiteit 

na de zomervakantie. Nog even 

in het kort daarop terugkomend, 

wil ik nog even  melden dat er 

véél aanbod was, met ook leuke 

spullen ertussen. Voor elk wat 

wils en dat bleek ook wel. Het 

was een uur voor aanvang al be-

hoorlijk druk bij de ingang van 

het schoolplein. Tegelijkertijd 

had men daardoor ook mooi 

zicht op wat er aan "waar" stond 

en toen het lint eindelijk weg 

ging was het net een hardloop-

wedstrijd. Zo'n "stormloop" had-

den we niet verwacht. Binnen de 

kortste keren was het een drukte 

van belang bij de diverse kramen 

en kwam je ogen en oren tekort. 

Maar we hebben goede zaken 

gedaan, met een opbrengst van 

zo'n €1650, - Mede dankzij de 

vele sponsoren (van binnen en 

buiten Buinerveen) en inbreng 

van levensmiddelen door ou-

ders, hebben we mooie prijs-

pakketten kunnen maken voor 

het Rad van Avontuur. Ook de-

ze keer weer op zijn eigen wij-

ze, gezellig en hilarisch aan el-

kaar gepraat door Lammert 

Grooten. Al met al een zeer ge-

slaagde dag en dat was niet mo-

gelijk geweest zonder de hulp 

van  diverse ouders.  Zeer be-

dankt! Ook de mannen die de 

spullen bij de straat hebben op-

gehaald, waren hard nodig. On-

ze dank nog hiervoor! 

 In de herfstvakantie is de 

school flink onder handen ge-

nomen door een schildersteam. 

Alles is voorzien van een nieuw 

vrolijk kleurtje. Deuren, wan-

den, kozijnen, kapstokken enz 

zien er weer tiptop uit. Ook is 

er in het kleuterlokaal, een hele 

nieuwe vloer gelegd van linole-

um. Hiervoor moesten de kleu-

ters een weekje in de gymzaal 

bivakkeren, wat ze best grappig 

vonden.  

 Verder heeft onze school 

wederom meegedaan aan het Na-

tionaal Schoolontbijt op 1 no-

vember. Waarschijnlijk wel gele-

zen in Week in Week uit. Het 

leert de kinderen onder andere, 

dat ontbijten erg belangrijk is 

voordat je naar school gaat. Bo-

vendien wordt er met dit ontbijt 

de Johan Cruijff Foundation ge-

steund, die zich weer inzet voor 

sportprojecten voor kinderen. 

Ook dit jaar was het weer een 

gezellige boel. In groep 3 en 4 

was er al gewerkt aan het versie-

ren van bordjes met lekkere din-

gen erop geplakt van allerlei ma-

terialen. Deze stonden dan ook 

gezellig in het midden van de 

kring, waardoor het er vrolijk 

uitzag. Naast de fristi en choco-
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melk en de bolletjes en het 

brood, ontbrak ook het eitje niet. 

De klassen waren voor de activi-

teit anders ingericht, wat ook 

weer zorgt voor een andere sfeer. 

De kinderen kwamen om 12 uur 

dan ook enthousiast uit school 

om te vertellen hoeveel ze wel 

niet hebben gegeten. Meestal is 

dat meer dan wat ze normaal 

thuis zouden eten. Zien eten doet 

eten. 

 Van de opbrengst van o.a. 

diverse acties en de rommel-

markt, wordt nog gezocht naar 

iets leuks om met name het 

schoolplein op te leuken. Hier-

voor leken ons de zogenaamde 

Pleinplakkers erg leuk. Deze zijn 

weerbestendig, milieuvriendelijk, 

oerdegelijk en slijtvast. Dus daar 

word aan gewerkt. 

 De lijst van 2008  voor het 

ophalen van oud papier, is weer 

ingevuld.  Gelukkig hebben zich 

weer een 5-tal nieuwe vaders 

aangemeld. Maar tegelijkertijd 

zijn er ook een aantal vaders 

door lichamelijke ongemakken 

afgevallen.  Dit houdt in dat er 

nog steeds een krapte is voor de 

planning. Als er geen vaders be-

reid waren geweest, om soms 

wel 2 of 3 x te lopen, was het  

compleet maken van de lijst niet 

gelukt dit jaar!  In ieder geval 

wil ik alle vaders alvast heel 

hartelijk bedanken, voor hun 

inzet voor het komende jaar!! 

 De afgelopen periode is 

er in de diverse groepen ge-

werkt aan verschillende thema's 

en onderwerpen zoals; "vet cool 

gezond", Culturele Mobiliteit 

(bezoek brengen aan Drents 

Archief en het Hunebedcen-

trum), bezoek van de de brand-

weer (compleet met oefenin-

gen), Boekenpret, uitvogelen 

hoe nu het digitale schoolbord 

werkt, bezoek van de politie op 

school, het zelf ontwerpen van 

een vaar-of voertuig en het be-

zoeken van een theatervoorstel-

ling;  

Richard's ring. 

 Ondertussen zijn we druk 

bezig met de voorbereidingen 

van het Sinterklaasfeest en 

Kerstviering. Hierover meer in 

de volgende krant.  Het is ge-

bruikelijk dat er tijdens die 

feestelijkheden foto's gemaakt 

worden. Deze foto's  komen op 

de site van Pixum te staan. Hier 

zijn ze te bezichtigen en/of na 

te bestellen. Wel is het daarbij 

noodzakelijk dat ouders hun 

mailadres door gegeven aan 

Anja van Manen zodat zij ze 

toe kan voegen aan haar bestand. 

Wanneer ze die heeft, stuurt ze 

dan de  "fotomapjes " van diver-

se aktiviteiten, die dan geopend 

kan worden middels het mail-

adres en daaraan gekoppeld een 

door u  zelf gemaakt wacht-

woord. Het wijst zich vanzelf. 

 Als laatste graag nog even 

een opmerking aangaande de 

Verkeersbrigadiers. Gesignaleerd  

wordt dat er nogal wat kinderen 

en ook ouders, oversteken op an-

dere plekken ipv de oversteek bij 

school. Dit kan leiden tot gevaar-

lijke situaties, zoals o.a bij het 

kruispunt. De verkeerbrigadiers 

staan er om kinderen veilig over 

te laten steken vanaf en naar het 

fietspad. Het voetpad wordt re-

gelmatig "als fietspad" gebruikt 

en dit is natuurlijk niet de bedoe-

ling.  Ook blijven de brigadiers 

daardoor vaak langer staan dan 

noodzakelijk is. Om dan te zien 

dat de kinderen dan via het voet-

pad toch bij school komen. Van-

uit cshool is hier aandacht voor. 

 

Tot zover deze berichtgeving van 

OBS 75.  

 

Namens de ouderraad,  

Marja van der Scheer.  
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Maatjesproject solidair te Drenthe: 

Voor mensen met een verstandelijke beperking 

In april j.l. zijn de voorbereidin-

gen begonnen voor het Maatjes-

project Solidair te Drenthe. Een 

samenwerkingsverband van Ka-

tholiek steunpunt Drenthe, de 

Leite, de Trans, van Boeijen, 

Werkgroep Kerken, en Mensen 

met een Verstandelijke Handicap 

en MEE Drenthe. Er zijn o.a. ge-

sprekken geweest met verschil-

lende mensen uit het kerkelijk 

werk, het Wijk opbouwwerk, 

vrijwilligers service punt Em-

men, voor het werven van vrij-

willigers uit de diverse geledin-

gen van de Emmense samenle-

ving. Het Maatjesproject is een 

project voor mensen met een ver-

standelijke beperking, die zelf-

standig wonen, dus buiten een 

zorginstelling. Uit signalen van-

uit het werkveld blijkt dat deze 

mensen goed zelfstandig kunnen 

wonen, maar zich op sociaal ge-

bied vaak minder goed reddden, 

waardoor ze vereenzamen. Voor 

deze mensen zoekt het Maatjes-

project Solidair maatjes, vrijwil-

ligers die een stuk gezelligheid 

en plezier in het leven van deze 

mensen brengen. Het project wil 

zo werken aan een vorm van ge-

organiseerde vriendschap. Het 

gaat om menselijk contact, de 

vrijwilligers zijn beslist geen 

hulpverleners, maar staan naast 

de mensen met verstandelijke 

beperkingen, bieden aandacht, 

tijd, gezelligheid en plezier. Het 

kan gaan om activiteiten als sa-

men ergens koffie drinken, naar 

de markt gaan, computeren, spor-

ten etc. In onderling overleg 

wordt bepaald wat er onderno-

men gaat worden. Van vrijwilli-

gers wordt o.a. verwacht dat zij 

affiniteit en betrokkenheid heb-

ben bij mensen met een verstan-

delijke beperking en bereid zijn 

voor een jaar, een dagdeel per 

week vrij te maken. Vrijwilli-

gers krijgen een training voor-

dat ze gekoppeld worden aan 

een deelnemer en tussentijds 

worden er ook trainingen en of 

themabijeenkomsten georgani-

seerd om de vrijwilligers zo 

goed mogelijk te begeleiden. In 

eerste instantie richt het project 

zich op de gemeente Emmen, 

als dit goed loopt wordt het 

project uitgebreid naar de ge-

meenten Hoogeveen en Assen. 

Het project is immers voor heel 

Drenthe bedoeld. Door de goe-

de samenwerking met het vrij-

willigersservicepunt Emmen 

van de welzijnsinstelling Sed-

ne, zijn er al 7 enthousiaste 

vrijwilligers die zich hebben 

aangemeld voor het Maatjespro-

ject. Graag wil het Maatjespro-

ject nog wat meer vrijwilligers 

hebben, want voor het eind van 

het jaar, moeten er volgens de 

subsidievoorwaarden in ieder 

geval 10 koppels (deelnemer en 

vrijwilliger) gevormd zijn. De 

subsidie voor dit nieuwe project 

is samengesteld door De Provin-

cie Drenthe, Stichting Doen, het 

Oranjefonds, en het VSB fonds.  

Bent u enthousiast geworden na 

het lezen van dit artikel en denkt 

u dit is wat voor mij, neem dan 

contact op met Greet Reilman, 

coördinator van het Maatjespro-

ject. Tel maandag 0591 613393, 

dinsdag en donderdag 0592 

303999 of via maatjesprojectsoli-

dair@planet.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: wim.bruil@xs4all.nl 

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

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

Ab Poelman Tel: 212857  

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

Nieuws van de Meraskabouters 

Het nieuwe schooljaar zit er 

alweer voor een deel op en op 

dit moment hebben we 12 peu-

ters in beide groepen. Gelukkig 

staan er nog nieuwe aanmeldin-

gen in ons bestand dus voor 

wat het de peuters betreft kun-

nen we nog vooruit. 

 Afscheid. 

Op 14 november namen we 

samen met de peuters afscheid 

van juf Annie Springer. Na 4 

jaar bij ons te hebben gewerkt 

heeft ze besloten er mee te 

stoppen. We bedanken haar 

voor haar inzet en enthousias-

me en wensen haar het aller-

beste. Hierbij verwelkomen wij 

Tineke Stoker.  

 Herfst. 

We zijn druk bezig met het 

jaargetijde herfst zoals u wel al 

heeft gemerkt. 

Dit brengt veel nieuwe woor-

den en begrippen met zich mee 

waaraan we kunnen werken. 

Zoals b.v. paddestoel, steel, 

hoed en giftig. We hebben het 

over bladeren die van de bomen 

vallen in de kleuren rood, oran-

je, groen, geel en bruin. Ook 

het weer geeft aanknopingsmo-

gelijkheden; wind, hard en 

zacht waaien, storm en regen. 

De kleding die veranderd van 

licht en luchtig naar warme 

truien en winterjassen. Ook een 

regenjas, paraplu en laarsjes 

mogen in deze rij ook niet ont-

breken 

We zingen ook over de herfst 

en lezen veel voor en op deze 

manier groeit de wereld van de 

peuter en stimuleren we de taal-

ontwikkeling. 

Een gratis peuterabonnement 

van de bibliotheek is in dit ka-

der echt een aanrader. 

 

 Activiteiten. 

Binnenkort gaan we beginnen 

met het versieren van de klas 

voor Sinterklaas en Kerst. 

De peuters hebben het er maar 

druk mee maar iedereen vindt het 

gelukkig leuk en gezellig om te 

verven, plakken en te zingen. 

Ook het voorlezen is een favoriet 

moment van de ochtend voor de 

peuters. 

 Net als voorafgaande jaren 

hebben we ook dit jaar weer een 

broodverkoopactie en hopen dat 

de mensen weer zullen inslaan 

voor de kerst. 

Onderhoud. 

We willen de vrijwilligers harte-

lijk bedanken voor het diverse 

onderhoud bij de peuterspeelzaal. 

 

Het bestuur 

mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:wim.bruil@xs4all.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Graag zou ik me willen voor-

stellen als de nieuwe vrijwillig-

ster van de maandag en woens-

dagochtend bij de Meraskabou-

ters. 

Mijn naam is Tineke, en ik 

woon in Drouwenerveen. 

Een paar weken terug, las ik de 

advertentie, dat er een vrijwilli-

ger werd gezocht voor de Me-

raskabouters, 

Wist toen gelijk,dat ik dit graag 

wilde. 

Ik heb op dit moment geen 

baan, dus heb ik tijd over om 

mij in te zetten voor de peuter-

speelzaal. 

Tevens kan ik kijken of ik het 

inderdaad leuk vindt om met 

kinderen te werken, ik heb dit 

altijd graag willen doen. 

En ik vind het inderdaad ge-

weldig! 

Nu alleen de opleiding nog, 

afwachten wat het jaar 2008 

mij brengt! 

Voor de kinderen is het een 

drukke en spannende tijd, wat 

dat betreft tref ik het net om 

met hun Sinterklaasliedjes te 

zingen en te knutselen. 

Verder heb ik nog meer hobby-

’s, dat zijn lezen, tuinieren, 

knutselen zoals het maken van 

kransen en guirlandes, 

En theater vindt ik ook erg 

leuk, ik heb 10 jaar als ouvreu-

se gewerkt in Geert Teis, ook 

als vrijwilliger. 

Hoop dat U op deze manier een 

beetje een idee heeft wie Tine-

ke is, we zien elkaar bij de Me-

raskabouters of daarbuiten. 

  

                        Tineke Stoker. 

Even voorstellen,.. 
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

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

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Indien u niet beschikt over 

een logo of een plaatje 

waarmee u wilt adverte-

ren, bestaat de mogelijk-

heid dat deze aangemaakt 

wordt, uiteraard volgens 

uw wensen en onze moge-

lijkheden. 

 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

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

stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een opname van de hoek Zuiderdiep uit de jaren dertig. Het beeld is van de verlengde Dwars-

kade. Aan deze weg staat de slagerij van Klein en de winkel van Kliphuis 

Deze opname is genomen vanaf de glasfabriek. Helemaal links staat de winkel van Kliphuis met 

kruidenierswaren. Daar achter staat een ophaalbruggetje voor voetgangers en fietsers 
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Het Voorwerp  

 Met de presentatie van “het vol-

gende probleem” in Dorpskrant 5 

van jaargang 15 legde ik enkele 

van onze lezers als het ware aan 

de ketting. Ik werd door ’n paar 

buurtbewoners vragend aange-

sproken en daarbij allemaal iets 

met een bescheiden knipoog naar 

een verwachte adder onder het 

gras. Zo van zelfs met een handi-

cap aan je ogen kun je toch zó 

zien dat het een slipketting is. 

Hondenbezitters weten precies 

wat het voor ’n ding is: Wil de 

hond meer meters pakken dan 

het baasje wil, dan loopt het 

beestje zichzelf vast. De nekspie-

ren krijgen er dan even flink van 

langs. 

 

Maar deze ketting (zie foto) is 

met zijn 60 ogen / schakels niet 

gemaakt voor de hond. Een enke-

ling had dat in de gaten, en die 

suggereerde dat het best eens een 

attribuut kon zijn voor het vast-

zetten van de (achter)poten van 

schapen, bokken en ander klein-

vee. Zij zei dat het vroeger vlak 

voor het scheren van het schaap 

wel zo handig bleek om het dier 

tijdig onder controle te hebben. 

En een vast staande bok stelde 

de dierenarts beslist op prijs, 

immers met het spuitje er ach-

teraan rennen maakte de toedie-

ning van de farmacie er ook 

niet gemakkelijker op, zo licht-

te zij dat toe.   

 

Bijna alle mensen die hebben 

gereageerd, zijn blijven steken 

in de voor de hand liggende 

slipketting / halsband voor de 

hond. Voor een kleine hond 

ongeveer 30 schakels, en 45 

voor een ‘forse jongen’. De me-

vrouw van de andere oplossing 

heeft me met de handen op het 

(haar) hart bezworen dat het 

een ketting was voor het fixe-

ren van de (achter)poten van 

schapen, bokken, kalfjes en 

dergelijke. Met enige twinke-

ling in haar ogen, grapte zij me 

nog toe: “Bij voldoende van 

deze lange kettingen kun je 

echt de bokken van de schapen 

scheiden !” Toch niet goed, hoe-

wel ze er tamelijk dicht bij zat. 

Lees verder. 

 

Dan zijn we aan de enige echte 

waarheid toe. De veeboer had 

doorgaans twee van deze lange 

kettingen bij zich als de koe ge-

holpen moest worden bij het 

‘halen’ van het kalfje. Zo’n ket-

ting heet kraamketting. U stelt 

zich voor dat de koe moet beval-

len, het gaat wat minder voor-

spoedig, er moet een menselijk 

handje worden toegestoken. De 

boer, meestal mét knecht erbij, 

legt de kraamketting om de naar 

de grote wereld wijzende voor-

pootjes van het met graagte uit-

brekende kalf. En dan leunend 

tegen de kont van de barende 

koe, werd heel voorzichtig bij het 

kramen geholpen door het kalf 

naar ‘de grasmat’ te trekken. 

Waarom had de boer doorgaans 

twee kraamkettingen op zak ? 

Als bleek dat meer spierballen 

nodig waren, dan schakelde hij 

de knecht ook in: Aan elke voor-

poot van het kalfje zo’n lange 

lier en boer en knecht wisten dan 

samen de koe van haar nakome-

ling te bevrijden. Zonodig werd 

er nog een trekstok of trekklos 

bij gebruikt, daarmee hadden de 

bevrijders wat meer ‘grip’ op 

hun werk. De bekende Nieuw-

Buiner die ons de kraamketting 
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even heeft geleend, zei erbij dat 

nog veel vroeger voor het ‘halen’ 

van het kalf strotouw werd ge-

bruikt. Maar in de wereld van de 

kalvende koe werd al snel ont-

dekt dat een gladde metalen ket-

ting een stuk hygiënischer was, 

die spoelde je simpel in het toen 

nog reine slootwater schoon. Dan 

zonder problemen van Coba 4 

naar Trijnie 3.      

 

Na deze moeilijke, die zo gemak-

kelijk leek, een nieuwe prent. 

Samen met de fotograaf heb ik 

gekozen voor een bijzonder stuk 

gereedschap. Kijk naar de foto-

’s. Op één ervan is ook de hui-

dige bezitter van het ding te 

zien, Edwin Meerstadt uit 

Nieuw-Buinen, inwoner binnen 

het verspreidingsgebied van 

deze krant. Hij zal niets ver-

klappen, beslist niet, want an-

ders komt hij in conflict met 

z’n buurman. Zijn buurman, 

Tinus, doet in fietsen: verkoop 

en reparatie. Tinus heeft een 

heel aardige prijs ter beschik-

king gesteld voor diegene die 

de juiste naam van het getoon-

de voorwerp aan ons doorgeeft: 

2 nieuwe buitenbanden, 2 nieuwe 

binnenbanden en gratis montage 

daarvan ! Dus wie zijn / haar 

fiets de komende winter van dit 

moois wil voorzien, die maakt 

studie van de foto’s én die rea-

geert vóór 1 februari 2008 naar 

de redactie of naar mij. Er is 

maar één antwoord goed; Bij 

meerdere correcte reacties wordt 

er geloot: Edwin, Tinus en Mar-

tin klaren dan die klus.  

                                                                                                            

Fijne Kerst, Goed Nieuwjaar, 

Martin Snapper  

 

Vrijdag 17 augustus 

 

Deze dag werd om de titel sterk-

ste man/vrouw gestreden door de 

groepen 1 t/m 4. Met activiteiten 

als touwtrekken, emmers water 

dragen, zak gooien werd al het 

gewicht in de strijd gegooid. Na-

dat duidelijk was geworden wie 

het sterkst was ging deze groep  

 ’s middags het dorp in voor de 

vossenjacht. Er liepen weer 

vreemde verschijningen rond, 

een duiker op een mountainbike, 

een wielrenner die hoe hard zo 

ook fietste niet vooruit te bran-

den was, een spook, autowassen-

de zuster en ga zo maar door.  

 

De groep 12 jaar en ouder ging 

deze middag vlotten bouwen. 

Om alle vlotten goed te kunnen 

testen diende er ook daadwerke-

lijk gevaren te worden. Enkele 

groepen hebben i.p.v. te varen 

gezwommen aangezien de vlot-

ten het begaven… 

 

Als verrassing deed de Brand-

weer Borger deze middag een 

demonstratie. Duidelijk werd ge-

Spelweek Buinerveen 2007,  

wederom een succes 

maakt dat water en frituurvet 

niet samengaan en hoe haarlak-

bussen daadwerkelijk onder 

hoge druk ontploffen. De sterk-

ste man en vrouw mochten een 

rondrit maken door het dorp in 

de brandweerauto. Om een en 

ander te blussen kregen alle 

aanwezigen een heerlijk ijsje 

uit de Italiaanse ijscokar.  

  

Na de gezellige barbecue ‘s 

avonds was het dan tijd voor de 

bonte avond. Ook dit jaar ston-

den er weer grote artiesten op 

het podium. De deskundige ju-

ry had het dan ook weer zeer 

moeilijk deze avond. De win-

naars van deze avond waren 

Melissa, Laura en Kim met een 

nummer van K3. 

 

Tevens mochten deze avond de 

groepen 5 t/m 8 film kijken en 

blijven slapen. Jammer genoeg 

liet het weer het niet toe om in 

de eigen gemaakte kastelen te 

overnachten waardoor er een 

plaatsje gezocht kon worden in 

één van de tenten. Helaas heeft 

één van de geleende tenten dit 

avontuur niet overleefd wat de 

organisatie ten zeerste betreurd 

maar dit op een gepaste wijze op 

zal lossen. 

 

Voor de oudste groep stond deze 

avond nog een dropping op het 

programma. Na iedereen naar 

Ellertshaar vervoerd te hebben 

was het voor de deelnemers tijd 

om de weg naar Buinerveen te-

rug te vinden. De eerste groep 

was na een lange doch gezellige 

tocht rond 3 uur weer bij de ijs-

baan.  
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Foto’s 

 

Tijdens de spelweek zijn zeer veel foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op een cd gebrand en kunnen bij 

de organisatie besteld worden door middel van onderstaande opgave strook.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bestelformulier foto’s 

 

Naam: 
  

Adres: 

  
  
  
  

Telefoonnummer: 
  

Kosten: 
  
€ 2,50 p.p. te voldoen bij bestelling 

Opmerkingen 

  
Bestellingen kunnen t/m 1 februari 2008 doorgeven worden aan 
de organisatie. De bestellingen worden thuisbezorgd. 

Spelweek Buinerveen 2007,  

wederom een succes 

Zaterdag 18 augustus 

Time flies when you are having 

fun… de laatste dag van de spel-

week is al weer aangebroken. 

Voor de groepen 1 t/m 8 stond er 

rond 8 uur weer een heerlijk ont-

bijt klaar waarna iedereen ge-

schminkt kon worden en de kar-

ren versierd moesten worden 

voor de rondrit door het dorp. 

Met veel lawaai en zwaaiende 

mensen langs de kant gingen 

twee karren door Buinerveen en 

Nieuw Buinen. Na de rondrit was 

het smullen geblazen bij Grietje 

in het dorpshuis. 

 

Tot slot van deze spelweek wer-

den er weer ballonnen opgelaten 

bij de ijsbaan. Ook dit jaar zijn 

een aantal ballonnen weer erg 

ver gekomen. 

Met behulp van vele vrijwilligers 

en sponsoren is er weer een leuke 

en zeer geslaagde spelweek voor 

jong en oud georganiseerd. Via 

deze weg wil de organisatie 

nogmaals alle vrijwilligers, 

sponsoren, Gemeente Borger-

Odoorn en Brandweer Borger 

bedanken voor alle medewer-

king.  
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Spelweek Buinerveen 2007 

werd mede mogelijk gemaakt door: 

Antiek en Curiosa Paul Siepel Nieuw Buinen 

Be Drent Nieuw Buinen 

Blaak  Buinerveen 

BOITEN Techniek Stadskanaal 

Bouwbedrijf Wubbels Buinerveen 

De Homoepaath H. Haaijer  Nieuw Buinen 

De Voetensalon  Nieuw Buinen 

Dorpshuis de Viersprong Buinerveen 

H. Elting Cowetra Transport Buinerveen 

Hartjes Onderhoudsbedrijf Nieuw Buinen 

Hofman’s Notenbar Buinerveen 

Hofstra Hulshof Bouw BV Nieuw Buinen 

Imkerij De Bijenhof Nieuw Buinen 

Jan Vos Borger 

Klonie (Gerard Vos) Ellertshaar 

Loonbedrijf Timmermans Buinerveen 

Max APK & Airco Stadskanaal 

Meijer Transport Nieuw Buinen 

Meubelhuis de Groot Nieuw Buinen 

Meubelmakerij Wilvo Buinerveen 

Middeljans Sport en Reclame Buinerveen 

Muziekhuis Leo Stadskanaal 

Rabobank Borger / Nieuw Buinen 

Ratering Isolaties Buinerveen 

Re-base (Robin Egas) Nieuw Buinen 

Schipper Transport Nieuw Buinen 

Selekt Ter Veen Borger Borger 

Sita Buinerveen 

Tjerk Mulder Buinerveen 

Versmarkt Borger Borger 

Vlieghuis Installatietechniek Nieuw Buinen 

Vogelzang Borger 

Wals Schilder en Pachtwerk Buinerveen 

Willem Wanders Nieuw Buinen 

Wubbe Kamies Buinerveen 
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Sportnieuws 

NOAD & Volleybalnieuws  

Regionale volleybalcompetitie 2007 / 2008  

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Team v/d Laan 8 16 8 

Tonegido (H) 8 16 8 

TSV (H) 8 14 10 

NOAD 8 13 11 

Salto 2 8 11 13 

Tyfoon 2 8 11 13 

Mussel 2 (H) 8 11 13 

Tyfoon BAM 8 10 14 

Seta (H) 8 9 15 

VCA (H) 8 9 15 

Uitslagen: 

Standen tot en met 3-12-2007 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

3-9-2007 TSV – NOAD 1 – 2 11 – 25 24 – 25 25 – 11 

1-10-2007 NOAD – Salto 2 2 – 1 25 – 24 25 – 22 15 – 24 

15-10-2007 Seta (H) – NOAD 1 – 2 22 – 25 12 – 25 24 – 19 

22-10-2007 NOAD - Tyfoon 2 1 – 2 25 – 16 17 – 25 18 – 25 

12-11-2007 Tonegido (H) – NOAD 3 – 0 25 – 20 25 – 19 25 – 16 

19-11-2007 NOAD - Mussel 2 (H) 0 – 3 22 – 25 24 – 25 22 – 25 

26-11-2007 NOAD - VCA (H) 3 – 0 25 – 24 25 – 14 24 – 23 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

 

http://www.dehoop-

advies/volleybal.nl  

NOAD  

activiteiten 
Iedereen, van jong tot oud kan 

bij ons terecht.  

We hebben voor iedereen wel 

een vorm van bewegen. 

 

Peutergym 

Bewegen op muziek  

Gymnastiek    

Dames Bodyfit 

Heren Volleybal 

Lestijden (lessen worden gegeven in de gymzaal bij school 75, uit-

gezonderd herenvolleybal) 

 

Dinsdag, Bewegen op muziek 

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

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

17.30 – 18.30 uur  groep 8 en voortgezet onderwijs 

20.30 – 21.30 uur  dames 

 

Woensdag, gymnastiek  

13.30 – 14.15 uur groep 1/2 

14.15 – 15.00 uur groep 3/4 

15.00 – 15.45 uur groep 5/6/7 

15.45 – 16.30 uur  peuters 

16.30 – 17.15 uur  groep 8 en vo klas 1 

18.45 – 19.45 uur voortgezet onderwijs 

19.45 – 20.45 uur dames 

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

Buinen) 

 

Contributie (inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar    € 6,00 per maand  

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

bomleden tot 20 jaar       € 8,00 per maand 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met iemand 

van het bestuur: 

Evelien Wubbels, voorzitter   212004    

Theresa Tiemes     212175 

Marja v/d Scheer, penningmeester  212470 

Carla Gijzen     618156 

Ina Kunst, secretaris    619004   
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Schaats/visnieuws 

Nieuws van de schaatsvereniging 
 

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

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

 

Nog even voor de duidelijkheid: 

 Een gezinskaart kost € 11.50 

 Persoonlijk lidmaatschap € 6.50 

 

Egbert Grelling  

De Smelt 
Het komend seizoen kan er weer geschaatst worden op : 

Zaterdag 22 december 17.00—19.00 uur  

Alternatieve dorpentocht voor basisschool jeugd   

& 

 Vrij schaatesen op de binnenring 
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Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

December / Januari: 
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 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

Verras je met een tasje  

In de feestmaand december 

hebben de bibliotheken in Bor-

ger, Nieuw-Buinen, Odoorn, 

Valthermond en 2e Exloërmond 

een speciale actie. U kunt er een 

verrassingspakket met drie boe-

ken lenen. Pas thuis ziet u welke 

boeken er in het pakket zitten.  

En in sommige tasjes zit een ex-

tra verrassing… 

De ingepakte tassen staan in de 

bibliotheek voor u klaar.  

U kunt een keuze maken 

uit bijvoorbeeld:  

-Romantische uurtjes 

 streekromans en romanti

 sche boeken 

 -Spannende momenten - thrillers 

 en detectives  

-Om te smullen - kookboeken  

-Groene vingers - tuinboeken  

-Rode oortjes - erotische boeken  

-Verrassing - de keuze van de 

 bibliothecaris 

 

Tijdens de Boekenweek in 

maart 2008 verzorgt Tineke 

Beishuizen een optreden in Zaal 

Bussemaker in Exloo. Zij is be-

kend van haar wekelijkse column 

in het tijdschrift Libelle en heeft 

verschillende boeken geschre-

ven.  

De presentatie is op woensdag 19 

maart en begint om 19.30 uur.  

Een groot succes zijn haar literai-

re thrillers: “Wat doen we met 

Fred” en “Als zand door mijn 

vingers”. Haar nieuwste thriller 

“Dood door schuld” is binnen-

kort te leen in de bibliotheken. 

 

De toegangsprijs is € 8,- ; voor 

leden van de bibliotheek € 6,50. 

Kaarten zijn verkrijgbaar van-

af 27 februari. Nadere informa-

tie volgt  

 

In de winter en het voorjaar van 

2008 kunt u bij de bibliotheken 

in Borger-Odoorn een aantal 

interessante cursussen en work-

shops volgen. Dit zijn zowel 

cursussen waarin u bepaalde 

vaardigheden kunt aanleren als 

cursussen die zijn gericht op 

uw persoonlijke ontwikkeling. 

In dit aanbod een aantal nieuwe 

c u r s u s s e n , m a a r 

ook cursussen of workshops die 

al enkele jaren met succes wor-

den gegeven. Een overzicht:  

*Meer met minder geld 

*nieuw* (Odoorn)  

 *De kracht in jezelf *nieuw* 

(Borger, Odoorn)  

*Filosofie: Wat doen wij met 

onze vrijheid? *nieuw* 

(Borger, Odoorn)  

*Wat moet ik aan? - Kleuren en 

styling (Borger, Odoorn, 2e Ex-

loërmond)  

*De beste make-up trucs 

*nieuw* (Borger, Odoorn)  

*Spijs -Verteren *nieuw* 

(Borger)  

*Websites bouwen I : beginners 

(Odoorn)  

* B a s i s cu r s u s  M S - E xce l 

(Odoorn)   

Aanmelden 

In de bibliotheek is ook 

e e n  g r a t i s  c u r s u s b o e k -

je verkrijgbaar met daarin alle 

informatie en een aanmeldings-

formulier. 

 

Wie een cursus wil volgen, hoeft 

geen lid te zijn van een biblio-

theek. Bibliotheekleden krijgen 

wel korting op de cursusprijs. 

Wacht niet te lang met aanmel-

den, want het aantal plaatsen is 

beperkt!   

 

Jonge schrijvers en dichters 

gezocht! 
Ben je tussen de 8 en 13 jaar en 

schrijf je graag? Doe dan mee 

aan de verhalen- of gedichten-

wedstrijd van Jeugdzorg en maak 

kans op een prachtige prijs.  

Meedoen kan tot 1 januari 

2008 op www.drenthe.nl.  

 

In de kerstvakantie is de biblio-

theek gesloten op: 

Maandag 24 december  

Dinsdag 25 december  

(1e Kerstdag)  

Woensdag 26 december  

(2e Kerstdag)  

Maandag 31 december  

(Oudjaar)  

Dinsdag 1 januari 2008  

(Nieuwjaarsdag) 

 

Op 27 en 28 december is de bi-

bliotheek normaal geopend. 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 

Redactie: Bram van Buuren 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving 

  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 

 

De redactie van de 

Dorpskrant wenst ieder-

een gelukkige kerst en 

een gezond en  

voorspoedig 2008 

Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur. 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zui-

derstraat 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 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

***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 

Waarom in 2008 geen NIEUWJAARSRECEPTIE ??? 
Na twee jaren met een zeer kleine opkomst, namelijk zo'n 20 tot 25 personen die voor deze bijeen-

komst naar het Dorpshuis kwamen, heeft het bestuur in overleg met enkele grotere verenigingen be-

sloten in 2008 GEEN nieuwjaarsreceptie te organiseren. 

 Het was geen gemakkelijke beslissing. Alle betrokkenen vonden eigenlijk dat deze traditie ge-

handhaafd zou moeten worden. 

Het is namelijk een uitstekende gelegenheid om de eenheid van Buinerveen te benadrukken en elkaar 

bij aanvang van het nieuwe jaar het beste te wensen. 

Helaas liep het aantal bezoekers steeds verder terug en bleven er naast de "play-backers", het Veen-

kaor en de besturen van de diverse verenigingen plus familie, weinig belangstellenden over voor deze 

receptie. 

 Daarom hebben wij, als bestuur, helaas moeten besluiten de nieuwjaarsreceptie 2008 niet te la-

ten doorgaan. 

 We hopen echter dat velen onder U dit besluit (met ons!!) betreuren.  

Laat dit dan alstublieft weten, opdat we in 2009 weer een dergelijk samenzijn in ons Dorpshuis kun-

nen organiseren ter bevestiging van de eenheid in het dorp en om de beste wensen uit te wisselen 

voor een gezond en voorspoedig nieuwjaar. 

 

Van deze gelegenheid maakt het bestuur graag gebruik U en de Uwen een zeer voorspoedig 2008 toe 

te wensen! 

 

Het Bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen 


