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 Nieuwjaarsinstuif 

 Programma mannenkaor 

B&B Buinerstee verdient 5 tulpen 
De oplettende voorbijganger in 

de Noorderstraat zal het zijn op-

gevallen. Aan de Noorderstraat 2 

is een vlag komen hangen met 

daarop enkele roze tulpen. Op dit 

adres is sinds enkele jaren een 

B&B gevestigd, de Buinerstee, 

dat met veel enthousiasme ge-

rund wordt door Gerdien Veld-

hoen en Johan Steerenberg. De 

B&B is onlangs voorzien van 

een keurmerk, onderhouden door 

de Stichting Bed&Breakfast Ne-

derland, de branche-organisatie 

voor B&B. Johan en Gerdien zijn 

onderscheiden met het hoogst 

aantal te behalen tulpen, 5 stuks. 

Deze tulpen kunnen vergeleken 

worden met het sterrenkeurmerk 

in de hotellerie. Ze hebben er 

bijna 2 jaar op moeten wachten 

maar nu is het zover.  Ze zou-

den eerst gaan voor de norme-

ring met 2 tulpen, omdat er 2 

slaapkamers zijn met gedeelde 

sanitaire voorzieningen. Sinds 

ze het als appartement verhu-

ren,  per 2 slaapkamers en met 

eigen sanitaire voorzieningen, 

was er ineens veel meer moge-

lijk. Toen hebben ze ook maar 

besloten voor het neusje van de 

zalm binnen de B&B-wereld te 

gaan; 5 tulpen. En die verdien 

je niet zomaar. Sinds ze zich 

aangemeld hebben, was het 

wachten op een heuse mistery 

guest die de voorziening zou 

testen. Bepalend voor het aantal 

tulpen is o.a. het woonopper-

vlak, het aantal ruimtes maar 

zelfs het aantal beschikbare 

kleerhangers. Ook moest er bij-

voorbeeld een passpiegel zijn 

en een eigen ingang. En dat, 

naast vele andere bijzondere 

dingen, is allemaal aanwezig 

aan de Noorderstraat nummer 

2. Ook voor gehandicapten is 

het appartement zeer geschikt. 

Rolstoeltoegankelijk en prak-

tisch sanitair. Dit werd wel be-

wezen door het verblijf van een 

rolstoelafhankelijke vrouw die 

er eerst eens overnacht heeft en 

later met haar gehandicapte 

zoon direct een vakantie boekte 

voor 2 weken. Johan en Ger-

dien hebben de vrouw bij haar 

eerste bezoek gevraagd eens te 

vertellen wat er beter kon voor 

rolstoelers. Gebruikmakend van 

de vele tips die deze dame gaf, 

hebben ze zaken aangepast zo-

als een stoepje vlakker leggen, 

een toiletverhoger, wat extra 

steunbeugels. En dat typeert hen 

wel, tips voor verbetering wor-

den met plezier uitgevoerd. Deze 

insteek heeft mede bijgedragen 

(Vervolg op pagina 3) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2011 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, medede-

lingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdka-

de 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er 

naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen 

zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer 1   inleveren voor  2  februari 2011 

Nummer 2  inleveren voor   6 april 2011 

Nummer 3  inleveren voor   1 juni 2011 

Nummer 4  inleveren voor   10 augustus 2011 

Nummer 5  inleveren voor   5 oktober 2011 

Nummer 6   inleveren voor   7 december 2011 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 

9 mrt  Vrouwencafé 

 

Leden van de activiteitencom-

missie en hun tel.nummers.  

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker  851396 

Harm van Rhee  212610 

Jan van Noortwijk 212298 

 

E-mail van het secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN   Vrijdag 

OBS 75 8.30 uur - 9.40 uur 

CBS 59 9.45 uur - 10.15 uur 

JEUGDWERK 2011 
 

DATUM        

21 januari 2011  Bingo   groep 3 t/m 5  19.00-20.15 

       groep 6 t/m 8  20.30-21.45 

16 februari 2011  Knutselen   groep 1 t/m 3 13.15-15.00 

      groep 4 t/m 8 15.15-16.45 

12 maart 2011  Carnaval  groep 1 t/m 8 14.15-16.00 

13 april 2011  Knutselen  groep 1 t/m 3 13.15-15.00 

      groep 4 t/m 8 15.15-16.00 

25 mei 2011  Knutselen  groep 1 t/m 3 13.15-15.00 (dus niet 18 mei) 

      groep 4 t/m 8 15.15-16.45 

29 juni 2011  Eindfeest  groep 1 t/m 8  (tijden komen later) 

 

Opgeven bij Els de Roo  Zuiderdiep 30 Nieuw-Buinen  0599 – 212604 

De Schoakel 
 In de vorige Dorpskrant meld-

den we dat we weer volop aan 

het repeteren zijn. 

Echter zijn we enkele weken 

geleden gestopt met repeteren 

toen we het bericht kregen dat 

ons lid Gea Jansen ernstig ziek 

is. We hebben meteen besloten 

dat de uitvoeringen op 19 en 26 

februari 2011 NIET doorgaan. 

Helaas betekent dat dat we na 

vorig seizoen ook dit jaar niet 

voor u kunnen optreden. We ho-

pen op uw begrip. 

Namens toneelgroep  

De Schoakel, Wim Bruil. 

Zie ook bekendmaking op achterzijde van de Dorpskrant 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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aan het terecht verdienen van de 

5 tulpen. Ze verlenen een enorme 

service aan hun logees. In over-

leg is er heel veel mogelijk is 

hun insteek. Huisdieren zijn wel-

kom en elke morgen een ander 

samengesteld ontbijtje met vers 

brood. En indien gewenst, wil 

Gerdien zelfs wel een keer voor 

de gasten koken. 

Hun publiek bestaat met name 

uit 30+’ers met een behoorlijk 

inkomen die graag worden ver-

wend op hun vakantie. Uitgangs-

punt is dan ook dat het zeker niet 

minder mag zijn dan thuis. Box-

springbedden van 2,20 meter, 

een zeer ruim bemeten badkamer 

met dubbele wasbak en zelfs een 

dubbele inloopdouche geven al 

een gevoel van luxe. Ook de in-

richting is warm en gezellig. En 

voor de zwoele zomeravonden is 

er zelfs een overdekt buitenterras 

gecreëerd. Waar in het apparte-

ment niet gekookt mag worden 

(er is wel een combi-magnetron 

aanwezig) kan dat op het buiten-

terras wel. Johan vertelt van een 

bezoek van een wijnkoper die 

eens bij hen overnacht heeft na-

dat hij wijn had laten proeven bij 

het sterrenrestaurant ‘Onder den 

Linden’ te Aduard. Lekker ’s zo-

mers weer, gezellig buiten zitten 

en deze wijnkoper had nog wel 

wat goeie wijnen onder de kurk 

die hij nog wel even wilde laten 

proeven, de flessen waren toch 

open. Fenomenale Duitse wijnen 

hebben voor een zeer gezellig 

avondje gezorgd en een wat 

zwaardere ochtend erna. 

Daarnaast werkt de Buinerstee 

samen met Sandra van der Hooft 

(Hoofdkade 5) die o.a. zwanger-

schapscursussen geeft maar ook 

samen met de B&B complete 

verwenweekenden voor bijvoor-

beeld vriendinnen of stelletjes 

organiseerd (zie ook haar websi-

(Vervolg van pagina 1) te, www.praktijksandra.nl). 

Binnen ons dorp worden ook 

fotografie workshops gegeven 

door Karen Klein Fotografie 

( H o o f d s t r a a t  1 8 , 

www.karenklein.nl ). B&B 

Buinerstee kan goed onderdak 

bieden indien bij voornoemde 

ondernemers een activiteit on-

dernomen wordt en slaapplaat-

sen wenselijk zijn. Ook zijn er 

al eens een groepje engelse 

hoefsmeden onder gebracht die 

met Hoefsmid Tjerk Mulder 

(Zuiderstraat 28) een cursus 

deden bij Arts& Dier. Binnen 

Buinerveen is er dus allerlei 

activiteit dat een synergie-effect 

blijkt te hebben samen met de 

B&B van Johan en Gerdien. 

Genoeg stof ook voor de 

Dorpskrant om in de toekomst 

eens langs te gaan bij deze min-

der zichtbare ondernemers in 

het dorp. 

 

Mocht u nieuwsgierig geworden 

zijn naar de B&B Buinerstee, 

dan kunt u ter oriëntatie de web-

s i t e  b e z o e k e n , 

www.buinerstee.nl . Maar nog 

veel leuker is misschien eens aan 

te kloppen bij Gerdien en Johan 

om het onderkomen met eigen 

ogen te komen bekijken, u bent 

van harte welkom. En hebt u te 

weinig slaapplaatsen voor be-

zoek, of wilt u om andere rede-

nen mensen uitnodigen maar u 

kunt ze geen slaapplaats bieden, 

dan biedt B&B Buinerstee uit-

komst met 4 slaapplaatsen. In 

overleg is van alles mogelijk 

wordt ons nog eens benadrukt 

door dit hartelijke stel. 

 

Marjan Poelman 

http://www.praktijksandra.nl/
http://www.karenklein.nl/
http://www.buinerstee.nl/
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Spokentocht 
Op 6 november was weer de 

jaarlijkse spooktocht van Buiner-

veen. 

Zoals ook vorig jaar werd de ac-

tiviteitencommissie hierbij ge-

holpen door de schaatsvereni-

ging. En dat is maar goed ook, 

want gezien het feit dat de com-

missie nog maar slechts bestaat 

uit vier leden, waarvan er al drie 

de leeftijd van boven de 60 jaar 

hebben bereikt, is het voor hen 

onmogelijk om deze tocht alleen 

te organiseren. 

Het veldwerk is dan ook gedaan 

door de schaatsvereniging, hier 

en daar weer geholpen door het 

jongste lid van de commissie. 

De oudere commissieleden heb-

ben zich bezig gehouden met de 

organisatie en de catering. 

Op de eerste vergadering met de 

spoken is de vraag naar voren 

gekomen of het wel mogelijk 

was dit jaar een spooktocht te 

organiseren, gezien de enorme 

houtkap in het Meras. Dat het 

Meras “opgeknapt” zou worden 

was wel bekend, maar dat het 

op een zodanig rigoureuze wij-

ze zou gebeuren was niet voor-

zien. Ook lieten de bosbouwers 

nogal wat hout overal liggen. 

Dit soort hout noemden zij tak-

ken, maar je zou het ook wel 

jonge bomen kunnen noemen. 

Het was dan ook de vraag of 

het mogelijk was een behoorlij-

ke route voor de tocht uit te zet-

ten. 

Echter, de leden van de schaats-

vereniging lieten zich niet uit 

het veld slaan. Op de eerste 

vergadering gaven ze aan dat er 

hoe dan ook een route en dus 

een spooktocht zou komen, en 

dat is hen dan ook met veel in-

spanning gelukt. 

Zij verdienen hiervoor heel veel 

waardering. 

Ook veel waardering verdienen 

alle spoken. Zij hebben weer ge-

weldig hun best gedaan om aller-

lei enge en griezelige zaken in 

het bos op te zetten om ‘s nachts 

de deelnemers aan het schrikken 

te maken. En dat is heel goed 

gelukt. Ik heb, terwijl ik in het 

donker al fotograferend door het 

bos sloop, van de deelnemers 

veel gegil en gekrijs gehoord. De 

stuipen zijn hen behoorlijk op het 

lijf gejaagd. Zo was er bij voor-

beeld een kooi met spoken waar 

je door heen moest, een heel 

mooi maar griezelig spokenmu-

seum, een zigeunerkamp, een 

ziekenhuis, waarbij het lijk plot-

seling weer levend werd en je 

greep, een spook dat uit een 

doodskist kwam, gierende en 

knallende geluiden in het bos, 

een doodenge brug waar je over-

heen moest met een soort vuur-

werk en spoken die door een 

(niet te zien) stuk plastik heen 
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kwamen. 

En verder waren er nog de lopen-

de spoken, die je zomaar overal 

aan het schrikken konden maken. 

Van deze laatste waren er helaas 

niet al te veel. We hopen dat er 

zich voor de tocht in 2011 wat 

extra lopende spoken zullen aan-

melden. 

Een hele aparte handicap was het 

feit dat een aantal lampjes het 

tijdens de tocht begaven. Hoewel 

dat niet de bedoeling was gaf 

dit toch wel een bijzonder ele-

men t  aan  het  gehee l . 

Doordat door enkele spoken 

lichtstaafjes zijn uitgedeeld 

werd dit probleem naderhand 

gedeeltelijk verholpen. 

Ook het feit dat het bos door de 

regen en de kap bijzonder mod-

derig was zorgde voor meer 

moeilijkheden dan eigenlijk 

bedoeld was. Niettemin was het 

gelukkig tijdens de tocht zelf 

droog. Op de site 

h t t p : / /

janvannoortwijk.mijnalbums.nl/  

kunt U de foto’s zien die ik tij-

dens de hele dag heb gemaakt. 

 

Samengevat kan gezegd worden 

dat het een goede en geslaagde 

spooktocht was, waaraan de 

deelnemers, de spoken en de or-

ganisatie veel plezier hebben be-

leefd. 

Het is dan ook de bedoeling voor 

2011 deze tocht weer op het pro-

gramma te zetten. 

 

Jan van Noortwijk 

(secretaris activiteitencommissie) 

Al een aantal jaren geeft Dineke 

Luring een kerstshow bij Antiek 

zaak Paul Siepel en Fred Norder 

aan het Zuiderdiep in Nieuw 

Buinen. Ook dit jaar weer een 

geweldige uitstalling van diverse 

kerst artikelen. Om deze kerst 

show een bijzonder tintje te ge-

ven hebben ze het mannenkoor 

Veenkaor uitgenodigd om wat 

kerstliederen te zingen.  

Donderdag 18 november hebben 

we een half uur onze liederen ten 

gehore gebracht. Dit was een 

groot succes en zeker voor her-

haling vatbaar. Tevens zijn wij 

als Veenkaor gestart met het 

werven van donateurs. 

In december 2011 bestaat het 

mannenkoor Veenkaor 10 jaar en 

hier willen we iets voor gaan or-

ganiseren. Ook willen we graag 

nieuwe kleding en om dit te be-

Veenkaor geeft een optreden bij Antiek zaak in Nieuw Buinen. 

werkstelligen hebben wij finan-

ciële steun nodig. Dit willen we 

doen door donateurs te werven. 

De bijdrage om donateur te 

worden bedraagt 5,00 of 10.00 

Euro per jaar. Er zal binnenkort 

een aanmeldingsformulier bij u 

in de bus liggen. Ook kunnen we 

nog nieuwe leden gebruiken dus 

kom gerust eens op een donder-

dagavond binnen lopen in Dorps-

huis de Viersprong om een 

repetitie mee te maken. 

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Jeugdwerk 
Vele soorten  

herfsttrapezes 
Wij hebben met onze jeugd een 

fröbel middag gehad in het 

dorpshuis de Viersprong met als 

thema herfst. En het was de be-

doeling dat je een trapeze ging 

maken en deze ging versieren 

met raffia, kraaltjes, lintjes enz. 

Je kon van sponsjes poppetjes 

maken. Maar de kinderen hebben 

hun eigen fantasie en er werden 

bv voetbaltrapezes gemaakt. Ook 

werden er poppetjes gemaakt die 

weer op de kop hingen aan een 

ander poppetje. Er was zelfs een 

jongetje dat wel 25 poppetjes had 

gemaakt en die weer vastge-

maakt was aan de trapeze. Deze 

middag ging zo snel voorbij dat 

er bijna geen tijd was om wat te 

drinken. Dat is een goed teken 

vind ik want dan hebben de kin-

deren zich in ieder geval ver-

maakt.( Of ik heb mij vermaakt 

dat kan het natuurlijk ook zijn) 

 

Tot kiekus,      Bianca Groothuis 

De kelen schor  

gezongen 
Omdat het zo mooi ging heb-

ben we op vrijdag 19 november 

Freddy weer gecontracteerd 

met zijn karaoke-show.  We 

hadden met Grietje de kleine 

zaal besproken. Maar terwijl de 

dag dichterbij kwam bekroop 

me wel de angst of we er alle-

maal in konden. De vorige ja-

ren was het geen probleem. 24 

kinderen kunnen we makkelijk 

kwijt. Maar toen we de aantal 

van 40 kinderen waren gepas-

seerd waren begon ik toch wel 

wat zenuwachtig te worden. Is 

de zaal groot genoeg? Hebben 

we genoeg hulpmoeders? Na-

tuurlijk is het altijd iets lastiger 

om zoveel kinderen rustig te 

houden. Maar de kinderen lie-

ten zich van hun beste kant 

zien. De twee uren zijn omgevlo-

gen met muziek van allerlei ar-

tiesten. En als er ooit nog be-

weerd wordt dat K3 meisjesspul 

is, dan zijn jullie niet op onze 

avond geweest. We hadden na-

melijk een heus jongenskoor dat 

een lied van deze Belgische mei-

dengroep zong. Gelukkig was er 

ranja genoeg om alle kelen te 

smeren. Want van dat zingen 

krijg je wel dorst. Snoepjes en 

een frikadel van Grietje lieten we 

ons goed smaken. Zo werd het 

weer een geslaagde avond. 

 

Allemaal heel erg bedankt voor 

deze geweldig avond,       

Els de Roo 

Charlotte wordt toegezon-

gen omdat ze jarig was. 

 

 

 

De jongensband die K3  

zongen.  
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Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 
Vrijdag, zaterdag en zondag 

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 13.50 p.p. 

Iedere maand een ander afhaalmenu 

Ook catering mogelijk voor  

thuis en bedrijf 

INSPIRALING 
 
 
 

 

Praktijk 
voor  

Klassieke Homeopathie 
 

 Jolanda Grooters 
 Hoofdkade 6 
 9524 PK Buinerveen 
 Tel:  
 0599-212949   
 06 21 524 729 

 
Consulten vinden plaats op  
afspraak. 
Tel. spreekuur: ma, wo en vr  
van 9.15 tot 9.45 uur 

Voor meer informatie:  
info@inspiraling.nl 
www.inspiraling.nl 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

mailto:info@inspiraling.nl
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

De laatste maanden van het 

jaar! 

Ook na de zomervakantie hebben 

de peuters niet stil gezeten. Er is 

veel geknutseld en gezongen.  Zo 

is er samen met de moeders een 

prachtige lampion gemaakt, en is 

er flink geoefend met het zingen 

van de vele Sint Maarten liedjes. 

Bij Bas Drent was het op 13 no-

vember feest want zijn broertje 

Guus is op deze dag geboren. 

Wij wensen de familie Drent 

veel geluk met hun gezinnetje.  

In de afgelopen maanden hebben 

we een spontane lege flessen ac-

tie gedaan om wat geld voor 

knutselmateriaal te vergaren. De-

ze actie was een groot succes. 

Het bracht namelijk 120, - euro 

op. En Kim, Maurice en Arjan 

hebben als prijswinnaars een 

leuk cadeau gekregen. 

Ook waren er verschillende af-

scheidsfeestjes, Carleen Trip, 

Arjan Hospers, Arianne Meijer, 

Amber van der Veen en Yavanna 

Hatzman hebben de peuterschool 

verlaten. Hierdoor is er weer 

plaats voor nieuwe peuters. Dus 

bereikt uw peuter binnenkort de 

leeftijd dat hij of zij naar de peu-

terschool mag, kom dan gerust 

eens langs om kennis te maken, 

en onze peuterschool te bekijken. 

Verder willen wij via deze weg 

een oproep doen voor een peuter-

fiets (eventueel met steunwiel-

tjes), deze ontbreekt voor de ou-

dere peuters nog bij het buiten-

spelen. Dus hebt u nog een goed 

exemplaar dat u wilt missen, wij 

zijn er erg blij mee. 

Na de vakantie zijn ook de nieu-

we bestuursleden van de ouder-

commissie begonnen en zij zijn 

nu druk doende met de kerstac-

tie, zodat er ook in het nieuwe 

jaar weer voldoende middelen tot 

onze beschikking staan om spul-

Meraskabouternieuws 
len te kopen voor het knutselen, 

spelen en zingen. De actie zal 

worden gehouden in de week 

na Sinterklaas, er is dit jaar ge-

kozen voor brood uitgebreid 

met een collectie van kerstster-

ren. 

Puk is gestart met een nieuw 

thema: ”eet smakelijk”. De 

peuters wordt geleerd om de 

tafel te dekken en verschillende 

dingen te proeven. Ook krijgen 

ze een recept mee voor het bak-

ken van koekjes thuis.  

Dit thema sluit natuurlijk goed 

aan bij de aankomende feestda-

gen.  

 

Wij wensen iedereen alvast fijne 

feestdagen en een heel goed 

nieuwjaar. 

Groetjes van de Meraskabouters.  
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Sinterklaasfeest 27 november 
Op deze zaterdagmiddag rond 

13.00 uur kwam de Sint aan in 

een truck met aanhanger. 

Er waren zo’n 75 kinderen op dit 

feest afgekomen. Verdeeld in 

kleine groepjes kreeg iedere 

groep de onverdeelde aandacht 

van de Sint. 

In het cafégedeelte waren de 

peuters het eerst aan de beurt. 

Ondertussen gingen de kinderen 

van groep 1 t/m 4 flink aan het 

knutselen aan hun pietenmuts. Er 

zaten hele mooie, vrolijke mut-

sen tussen. 

Tijdens dit geknutsel kwam de 

Sint met zijn 3 pieten ook even-

tjes kijken en natuurlijk peperno-

ten strooien.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 

zaten ondertussen naar de film 

“Het paard van Sinterklaas” te 

kijken. Totdat het kwart over 2 

was en er een invasie van knut-

selpietjes de grote zaal binnen 

kwam. Gedaan was het met de 

rust. 

Het grote feest barste los. Sint 

haalde vele kinderen even naar 

voren. Ze gingen soms iets la-

ten zien, zoals een dansje dat ze 

geleerd hadden. Of iets vertel-

len over de voetbal of een liedje 

zingen voor de Sint of hoe het 

priksleeën moest. 

De Sint was zelfs op de hoogte 

van al het talent hier in Buiner-

veen en hij wilde dit ook graag 

eens zien.  

Ook was er een muzikale Piet 

aanwezig, die trouwens ook 

nog in slaap was gevallen. 

Rond kwart over 3 nam Sint 

afscheid, met het advies toch 

vooral je schoen te zetten voor 

die avond. 

 

Daarna was het tijd voor een 

heuse Pietendisco met DJ Kas-

per. Iedereen ging uit z’n dak. 

Tot slot willen we alle vrijwilli-

gers van de gezamelijke sport-

verenigingen,  een aantal moe-

ders die hebben meegeholpen en 

Grietje bedanken voor dit ge-

slaagde Sinterklaasfeest! 
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Het is al weer een tijdje geleden 

dat er door enkele leden van 

Plaatselijk Belang een voorstel 

werd gelanceerd om in het werk-

gebied, globaal Buinerveen en 

Nieuw-Buinen-West, te voorzien 

in een defibrillator, een instru-

ment waarmee levensreddende 

handelingen kunnen worden ver-

richt. Vooral bij hartstilstand of 

ernstige storingen in het functio-

neren van het hart kan het als 

levenreddend hulpmiddel worden 

ingezet. 

 

Het bestuur van Plaatselijk Be-

lang heeft onlangs besloten om 

zo’n instrument aan te schaffen. 

Gelet op de financiële situatie 

van de vereniging is óók besloten 

om enkele organisaties met (ook) 

een maatschappelijke missie te 

benaderen voor geldelijke onder-

steuning. Het bestuur van Plaat-

selijk Belang heeft daar een posi-

tief gevoel bij. En daarom ziet 

het ernaar uit dat er in de loop 

van 2011 spijkers met koppen 

kunnen worden geslagen. 

 

Stel, dat de centjes bijeen ge-

sprokkeld zijn én de defibrillator 

kan worden aangeschaft, dan zijn 

we er nog niet. Er moet nog ge-

zocht worden naar een ideale lo-

catie voor het plaatsen van het 

instrument; centraal in het werk-

gebied, snel en zonder omwegen 

bereikbaar, met mogelijkheid om 

continu de accu te voeden en 

vandalismebestendig. Tegelijker-

tijd zal een plan gemaakt moeten 

worden voor de bediening van 

het instrument, mensenwerk dus. 

Gekeken naar de manier waarop 

dat in enkele buurtdorpen is ge-

regeld, zal het bestuur van Plaat-

selijk Belang mannen en vrou-

PLAATSELIJK  BELANG BEREIDT AANSCHAF EN   

PLAATSING  VAN EEN  DEFIBRILLATOR (AED) VOOR 

wen gaan betrekken die bij 

toerbeurt voor een bepaalde 

korte periode daadwerkelijk 

kunnen worden ingeschakeld 

bij een levensbedreigende cala-

miteit. Aangezien we nu nog 

aan het begin van de denk- en 

werkprocessen daarvoor staan, 

is meedenken en meepraten nog 

volop mogelijk. Daarom, men-

sen met goede ideeën en waar-

devolle suggesties, laat van je 

horen ! 

 

Hoe Plaatselijk Belang de be-

mensing precies aan de vork 

gaat steken, is nog enigszins 

ongewis. Maar dat er bevoegde 

mensen bij betrokken moeten 

worden, dat staat vast. Te den-

ken aan onder meer verpleeg-

kundigen, ziekenverzorgenden, 

arts-assistenten, bedrijfshulp-

verleners, ehbo’ers met AED-

aantekening, ambulanceperso-

neel en personeel van politie en 

brandweer. Zonder op dit mo-

ment al ver op de komende ac-

tiviteiten (plaats van de defi-

brillator en de bemensing) 

vooruit te lopen, stelt het bestuur 

van Plaatselijk Belang een zeker 

meedenken over deze zaken ze-

ker op prijs. Plaatselijk Belang 

staat open voor de meningen van 

leden én niet-leden. 

 

Voor reacties kan contact ge-

zocht worden met Martin Snap-

per, secretaris Plaatselijk Belang, 

telefoon 0599212867 of email 

martinsnapper@kpnplanet.nl . 

 

Bestuur Plaatselijk Belang Bui-

nerveen – Nieuw-Buinen-West 

mailto:martinsnapper@kpnplanet.nl
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Ook aan huis verkoop 

 

 

 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

 

 

 
http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

 

 

 

Website dorpskrant: 

 

www.dorpskrant-

buinerveen.nl 
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Onlangs ontving onze jonge 

dorpsbewoner Henri Timmer-

mans het zogenaamde ´Harm 

Smeenge Erediploma´. Dit Eredi-

ploma wordt jaarlijks beperkt 

uitgereikt in het beroepsonder-

wijs aan goede leerlingen die te-

vens uitblinken in karakter en 

sociaal gedrag. De leerlingen 

worden door de scholen zelf 

voorgedragen. Het diploma ont-

vangen zij uit handen van een 

achterkleindochter van Harm 

Smeenge. Het Harm Smeenge-

fonds is in 1911 opgericht. De 

Drent Harm Smeenge (1852-

1935) was een groot voorvechter 

van leerlingstelsels en goed vak-

onderwijs. Als dank voor het ve-

le door hem verrichte werk is 

hem een groot geldbedrag ge-

schonken. Hij besloot dat geld in 

de vorm van beurzen ten goede 

te laten komen aan minderver-

mogende doch veelbelovende 

leerlingen binnen het vakonder-

wijs zodat deze bijvoorbeeld hun 

schilderskoffer of timmerkist aan 

konden schaffen. Je zou het kun-

nen zien als de voorloper van de 

studiefinanciering, maar dan een 

Henri Timmermans krijgt Harm Smeenge Erediploma 

ondersteuning om het vak te 

kunnen leren. Het Harm 

Smeenge-diploma is er nog 

steeds: een ere-diploma voor 

vmbo-leerlingen in Drenthe die 

niet alleen hun vmbo-diploma 

moeten hebben gehaald, maar 

vooral door karakter en sociaal 

gedag zijn opgevallen. 

 

6 november ontving Henri dit 

Erediploma. In de toespraak die 

gehouden werd tijdens de uit-

reiking werd duidelijk dat Hen-

ri de laatste 4 jaar een uitzon-

derlijke prestatie neergezet 

heeft. Door dagelijks aan zich-

zelf te werken heeft hij iedereen 

laten zien wat je kunt bereiken 

middels keihard werken. In de 

lessen bleek al snel dat hij een 

doener is, iemand die graag zijn 

handen laat wapperen. Maar 

ook de algemeen vormende 

vakken heeft hij door zijn inzet 

met goed gevolg afgerond. 

Naast drukte van projecten en 

huiswerk heeft Henri op zijn 

14e reeds zijn VCA-diploma 

gehaald, alsmede een certificaat 

‘Veilig werken aan de weg’. 

Hij vond dat hij op die manier 

tijdens stages breder inzetbaar 

zou zijn en zo nog meer kon le-

ren. Hij liet zijn kracht zien tij-

dens de praktijkvakken en stages. 

Zowel zijn leraren als stagebege-

leiders zijn enthousiast over zijn 

werkhouding. Op de foto de trot-

se Henri met zijn leraren en be-

geleiders. Henri is nu bezig met 

MBO 2 en hoopt daarna door te 

stromen naar MBO 3. De redac-

tie van de Dorpskrant wil Henri 

graag nog feliciteren met het be-

halen van dit bijzondere Eredi-

ploma.  

 

Volgend jaar bestaat het Harm 

Smeenge fonds 100 jaar. Dan 

hopen ze ook de website online 

te hebben voor meer informatie,  

www.harmsmeengediploma.com

. Tevens wil het fonds dan graag 

reacties van mensen die het Ere-

diploma ontvangen hebben en 

horen of ze het bijvoorbeeld ge-

bruiken bij sollicitaties. 

 

Marjan Poelman 

http://www.harmsmeengediploma.com/
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Nieuwsflits OBS 75 

Einde van tradities 
 

OBS 75 bestaat al lange tijd in 

ons dorp. In de loop van de jaren 

heeft de school ook een aantal 

tradities opgebouwd qua activi-

teiten. Tot afgelopen jaar hebben 

we als ouderraad geprobeerd om 

deze tradities in ere te houden. 

Echter lukt dit alleen als er vol-

doende vrijwilligers zijn! Omdat 

vele ouders drukke banen hebben 

en niet meer bij elke actie kun-

nen en/of willen helpen hebben 

we als ouderraad besloten om 

met twee activiteiten te stoppen. 

Dat zijn de bloemenactie rondom 

Moederdag en het lopen met de 

Sinterklaas/kerstlijst. Dat heeft 

als consequentie dat we een flink 

bedrag aan opbrengst en sponso-

ring niet meer binnen krijgen en 

dat we dan ook met een aantal 

activiteiten voor de kinderen 

moeten stoppen. De activiteiten 

rondom de feestdagen en de 

schoolreis blijven natuurlijk 

wel bestaan. Tevens zullen we 

de tradities van eens in de twee 

jaar een rommelmarkt ook in 

stand proberen te houden en 

rekenen dan wel op veel vrij-

willigers! 

 

Mocht u als oud-leerling of be-

trokkene bij OBS 75 toch een 

vrijwillige bijdrage willen doen 

kan dat natuurlijk altijd. Dat 

mag op rekening nummer 

311202543 ten name van Stich-

ting Derden Gelden. Tevens kunt 

u nog steeds de schoolkrant blij-

ven ontvangen tegen een vergoe-

ding van € 2,00. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij de penning-

meester, Jannet Boven (telefoon 

212763 of email; jan-

net.boven@gmail.com ).  Zij zal 

er dan zorg voor dragen dat u 

ook volgend jaar de schoolkrant 

blijft ontvangen.  

 

Namens alle leden van de Ouder-

raad van OBS 75.  
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

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 even weken:  

Woensdagmorgen  9.30-10.30  

Vrijdagavond       18.30-19.30 

 

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. 

De speel-o-theek is nu nog gevestigd in J.J.C. De 

Bunermonder, noorderdiep 526c (naast het voet-

balveld) te Nieuw Buinen. 

De speel-o-theek is bedoeld voor mensen met kin-

deren (leeftijd tot ongeveer 8 jaar) of bijvoorbeeld 

gast-/grootouders en geeft u  

de mogelijkheid om het speelgoed van uw kinderen 

regelmatig te wisselen.  

U betaalt voor een jaarabonnement 12,50 euro. 

Hiervoor kunt u per keer 2 stuks speelgoed lenen. 

Een dubbel abonnement voor 4 stuks kost 19,50 

euro.  
 

De speel-o-theek zal na de vakantie zijn intrek ne-

men in het MFA gebouw. 

Wij hopen de openingstijden te kunnen verruimen, 

daarvoor zijn zowel nieuwe vrijwillgers als nieuwe 

leden hard nodig. 
 

Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan gerust een 

keer een kijkje tijdens de uitleen of neem contact op 

met Janny Hofstra, tel.nr. 647746 

Hestiahof te Exloo  heeft een ware  metamorfose 

ondergaan en is geheel in kerstsfeer gebracht met 

duizenden lampjes en kerstballen. Op 17, 18 ,19 en 

26 december kunt u dit bewonderen.   

Tevens zal er op 17, 18 en 19 december een kerst-

fair zijn met diverse standjes in de appelhof waar de 

schapen u gezelschap houden. Op 18 en 19 decem-

ber is de kerstman aanwezig en heeft voor de kleine 

kinderen een leuke attentie en vertelt mooie kerst-

verhalen  in de blokhut. Om het geheel in sfeer te 

houden hebben wij diverse koren gearrangeerd . 

17 december  

Koor Vocale uit Borger treedt op. 

18 december  

Marion Maters zingt prachtige kerstliedjes. 

26 december   

Acapella koor Female Voice op.  

 

Alle optredens vanaf 17.00 uur tot plm 18.30 uur. 

Verder bestaat de mogelijkheid om een kerstwande-

ling de maken van plm 5 km over de heide. 

 De route is bij Hestiahof verkrijgbaar. 

De tuin is geopend van 15.30 uur tot 20.00 uur. 

De entreeprijs bedraagt 3 euro per persoon en kin-

deren tot 13 jaar gratis. 

U vindt Hestiahof aan de Oude kampweg 17 te Ex-

loo. tel 0591-549272 

Voor informatie verwijzen wij u naar onze websi-

te : www.tuinlantingexloo.nl 

Hestiahof te Exloo  

in kerstsfeer 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
http://www.tuinlantingexloo.nl/
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Interesse? 
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis  

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.  

Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend  

2 keer komen kijken.   

Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956 

Donderdagavond 20 oktober  

hebben we het  80 jarig bestaan 

van de NBvP, Vrouwen van Nu 
in onze eigen kring gevierd. In 

2011 bestaat  de afdeling Dren-

the 80 jaar; dit zal gevierd wor-

den op 16 april. Onze eigen afde-

ling bestaat in 2012 ook 80 jaar. 

De avond werd door het een-

dagsbestuur ingevuld met een 

Jubileumspel. Dit bestond uit het 

vormen van groepjes aan tafel, 

waarbij met een dobbelsteen 

moest worden gegooid om ca-

deaus  te verkrijgen. Nadat de 

cadeaus verdeeld waren, werd 

opnieuw met de dobbelsteen ge-

gooid en d.m.v. teksten op kaart-

jes gingen de cadeaus  van eige-

naar verwisselen. Het werd een 

hilarische bijeenkomst, waarbij 

tot slot (bijna)  iedereen met ca-

deaus naar huis ging. 

Woensdag 17 november ging me-

vrouw Reijntjes-Kramer ons bij-

spijkeren in de  verkeersregels. 

We hebben een bordentraining 

gekregen d.m.v. dia’s en bij ver-

schillende situaties moesten we 

aangeven wie voorrang had. Dit 

alles werd op een humoristische 

manier ingevuld. 

Op 18 november is de museum-

groep naar een synagoge in 

Groningen geweest. 

Op 25 november gingen we een 

avond bloemschikken. De 

avond was onder leiding van 

Corina van der Scheer van 

Bloemkado in Bronnegerveen. 

Iedereen was zeer verhit bezig 

met een prachtige biedermeier, 

waarin een druiventak werd 

verwerkt. 

Op 1 december vindt o.l.v. de 

heer Kleve de 1e reanimatie-

cursus van start. 8 personen 

nemen hier aan deel. In februa-

ri/maart zal een 2e cursus vol-

gen, waar men zich voor kan 

aanmelden. 

Op woensdag 15 december 

vindt de Kerstviering plaats, 

waarbij we gezamenlijk een 

broodmaaltijd nuttigen. 

De tuinclub is gestart op 31 

mei 2010. De groep heeft eerst 

op verschillende dagen de eigen 

tuinen bekeken, waarna op 4 

oktober een ruilbeurs van stekjes 

en zaden heeft plaats gevonden. 

Volgend jaar gaat de groep nog 

meer eigen tuinen bekijken en 

zal ook elders worden gekeken. 

In maart 2011 gaat een nieuwe 

lijst rond voor deelname. Niet-

leden kunnen lid worden van on-

ze afdeling en deelnemen aan 

deze groep. 

Onze eerste bijeenkomst in 2011 

is op woensdag 19 januari. The-

ma is de jaarvergadering en 

Agnes van der Ven zal spreken 

over haar ervaringen als Boer 

zoekt Vrouw. 

Als men overweegt om lid te wor-

den van onze afdeling en de kos-

ten zijn te hoog, kan men bij de 

gemeente  terecht voor een bij-

drage. Toetsing van het inkomen 

zal hierbij plaats vinden.  

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 
Maatwerk 

De werkgroep DOP, Plaatselijk 

Belang en het bestuur van Stich-

ting Dorpshuis De Viersprong 

zijn in gesprek met ambtenaren 

van het gemeentehuis over Maat-

werk. Hierin is duidelijk bena-

drukt dat onze voorzieningen ge-

bruikt worden door inwoners van 

Buinerveen, maar ook de inwo-

ners van Nieuw-Buinen aan de 

westkant van de Mondenweg. 

Op basis van ledengegevens van-

uit alle verenigingen is vastge-

steld dat 56% uit Nieuw Buinen-

West, 40% uit Buinerveen en 4 

% elders vandaan komt. 96% uit 

het voedingsgebied  maakt dus 

gebruik van het dorpshuis. 

 

Het doel van maatwerk is het 

hanteren van de bestaande regels 

van Kern en Kader en daarbin-

nen kijken naar creatieve oplos-

singen. Tevens wordt bekeken 

hoe we een grotere zelfstandig-

heid van het dorpshuis vorm en 

inhoud kunnen geven. 

 

Bos ’t Meras 

Het bos wordt door Bosgroep 

Noord in opdracht van de ge-

meente rigoureus aangepakt en 

zal hier en daar meer struikgewas 

krijgen voor een opener beeld. 

Voorlopig kan er niet gewerkt 

worden vanwege de doorweekte 

grond. Er zal nog een poel wor-

den aangelegd en er wordt beke-

ken of er een nieuwe ingang bij 

OBS 75 gerealiseerd kan wor-

den. 

 

Jeugdsoos 

Dankzij Ingrid Naber heeft het 

Oranje Fonds 10.000 euro be-

schikbaar gesteld voor het reali-

seren van een jeugdsoos.  Ook 

het Madurodam Steunfonds 

heeft 1000 euro beschikbaar ge-

steld. Er loopt nog een aan-

vraag bij het RABObankprojec-

tenfonds. 

Dit betekent dat we kunnen 

starten met de verbouw van het 

stuk tussen kantine en schuur 

van de schaatsvereniging. En 

dat de jeugdsoos binnen afzien-

bare tijd van start kan. Zie ook 

verder in deze krant het stukje 

over de jeugdsoos. 

 

Nieuwbouwplan 

John Krol van fa. Nijhuis BV is 

druk bezig met Bugel/Hajema 

om het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan medio de-

cember klaar te hebben. 

Daarna volgt behandeling door 

B&W, ligt het ter visie en daar-

na ter vaststelling door de ge-

meenteraad. 

 

Overleg samen met Nieuw-

Buinen 

Op 12 januari 2011 heeft  onze 

werkgroep DOP  opnieuw een 

gesprek met Chris Gras 

(dorpscoördinator) Nieuw -

Buinen Oost en Gerrit van Arra-

gon (opbouwwerker) over de 

ontwikkelingen in Buinerveen en 

Nieuw-Buinen. Voordeel van 

deze samenwerking is het combi-

neren van zaken en het verhogen 

van de effectiviteit. 
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ENTHOUSIASTE JONGEREN 
TUSSEN 12 EN 23 JAAR 

     
VOOR HET BESTUUR VAN 

  JEUGDSOOS BUINERVEEN 
 

 
 

         

         

 

 

 

             PLEZIER & AKTIE 

      

 
 

Over een paar maanden is het dan zover 

en heeft Buinerveen een eigen Jeugdsoos. 

Heb jij zin om mee te helpen in het jongeren 

bestuur, geef je dan op bij: 

Jan Darwinkel: 212370 

Ingrid Naber :  212840 

Maryska Kremer: 06-19682711 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Door het dempen van de kanalen waren de bruggen overbodig, zo ook deze brug over het Dwarsdiep.  

Deze brug werd gesloopt in ongeveer het jaar 1969. 

Dit is een opname van de ploegersbrug, hier is de scheiding van Stadskanaal en Nieuw Buinen. De woning 

was de brugwachterswoning van de fam. Kram. In deze omgeving is nu de Drentse Poort. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 19 

 

 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

 

 

brammes@hetnet.nl 

***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

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

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



Dorpskrant Buinerveen Pagina 20 

 

 

Wel en wee in Buinerveen??  
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

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

blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.  

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

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

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

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

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

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Gerbrand Plat, secretaris 212698  gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  wim.bruil@centric.eu 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@hotmail.com 

Rijopleidingen  
Voor info en prijzen zie website     

Zadelmaker 1d  

9502 KE Stadskanaal 

0599-611386 of 06-13300453 
 

www.prangerrijopleidingen.nl 

info@prangerrijopleidingen.nl 

Voor auto-  

en  

motorrijopleidingen                

Van de bestuurstafel 
Het jaar zit er alweer bijna op, 

nog een paar weken en kerst en 

oud en nieuw zijn voorbij en le-

ven we in 2011. De eerste ijspe-

riode hebben we weer gehad. He-

laas was het te kort om te kunnen 

schaatsen maar de winter is nog 

lang. 

Het afgelopen jaar hebben weer 

heel wat zaken de revue gepas-

seerd. 

Naast de gebruikelijke kleine on-

derhoudswerkzaamheden in en 

om het dorpshuis, hebben we dit 

jaar een grote klus laten doen nl. 

de buitenmuren zijn alle voorzien 

van nieuwe voegen en het resul-

taat mag er zijn. Het Dorpshuis 

ziet er weer prachtig uit. Ook 

zijn we weer in onderhandeling 

met de gemeente over het maat-

werk voor Buinerveen.  Deze 

onderhandelingen doen we sa-

men met Plaatselijk belang en de 

stichting DOP. In het voorjaar 

van 2011 hopen we daar meer 

duidelijkheid in te krijgen. 

Ook zijn de voorbereidingen 

voor de Nieuwjaars instuif weer 

in volle gang. Op de achterzijde 

van dit blad kunnen jullie hier 

meer over lezen. ( let ook op de 

flyers) 

 De afgelopen periode zijn 

we ook geconfronteerd met per-

soonlijk leed: 

Onze oud voorzitter Marius 

Kwaak heeft een zware operatie 

ondergaan, maar is gelukkig nu 

weer aan de beterende hand. 

Gea Jansen,  een van de vaste 

spelers van de Toneelclub de 

Schoakel is ernstig ziek en ligt in 

het ziekenhuis te Stadskanaal. 

 

Namens  het bestuur van de 

stichting Dorpshuis Buinerveen 

 

 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:otten655@planet.nl
mailto:wim.bruil@centric.eu
mailto:hilann12@hetnet.nl
mailto:marion_de_leeuw@home.nl
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Nieuws CBS 5959 
Afscheid 
Vlak voor de kerstvakantie zal 

Tekke Withaar afscheid nemen 

als directeur van “De Klister” en 

School 59. Hij zal opgevolgd 

worden door Gijs Westenberg uit 

Assen. De heer Westenberg is 

thans werkzaam als meerscholen

-directeur op CBS De Regen-

boog in Een en CBS De Veen-

Ster in Veenhuizen. Wij wensen 

hem een goede tijd toe op de 

twee scholen in Nieuw-Buinen. 

Actie schoolbord 
Elke maandag mogen de kinde-

ren geld mee naar school nemen. 

Dit geld gaat naar een goed doel 

Dit schooljaar hebben we geko-

zen voor de organisatie "Red een 

Kind". Vorig jaar hebben we via 

deze organisatie voor schoolboe-

ken en de bouw van kleuter-

schooltjes gespaard. Dit jaar spa-

ren we voor schoolborden en 

schoolboeken voor Sudan. Als 

we € 52,00 sparen kan er een 

schoolbord en tien schoolboeken 

worden aangeschaft.In de gang 

houden de kinderen de stand bij . 

Sint Maarten 
Ook dit jaar gingen de kinderen 

op 11 november langs de deuren 

met een lampion en een liedje. 

De meeste kinderen hebben zich 

niet tegen laten houden door het 

slechte weer die avond. De kin-

deren van groep 3/4/5 hadden dit 

jaar een hele originele lampion in 

de vorm van een bij. Zij hadden 

daarop ook hun lied aangepast: 

11 november is de dag, dat mijn 

bijtje, dat mijn bijtje, 11 novem-

ber is de dag, dat mijn bijtje vlie-

gen mag.  
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Het Voorwerp  

Inzendingen voor het oktober-

voorwerp kunt u nog steeds naar 

de redactie sturen. In februari 

zullen de resultaten bekendge-

maakt worden.   
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 

RTV Drenthe komt zaterdagmor-

gen 26 februari 2011 met het 

programma Hemmeltied in 

Dorpshuis De Viersprong  te 

Buinerveen. Dit programma 

wordt gepresenteerd door Hennie 

Kuijer en Harm Dijkstra (bekend 

van het cabaretduo Harm en 

Roelof). Tijdens dit programma 

vindt er een quiz plaats tussen 2 

plaatselijke verenigingen, waar-

bij 100 euro te verdienen valt. In 

de quiz moeten de leden van de 

verenigingen op zoek naar voor-

werpen, enz. 

Ook worden plaatselijke inwo-

ners geïnterviewd over de nieuw-

tjes in het dorp, iemand met een 

niet alledaags beroep vertelt hier-

over,evenals een verzamelaar uit 

ons dorp over zijn verzameling, 

er zal een optreden van het Veen-

Hemmeltied van RTV Drenthe  
Zaterdag 26 februari    in Buinerveen. 

kaor plaatsvinden, Kinderpraot 

met een bijzondere hobby, enz. 

Iedere zaterdagmorgen is er 

vanuit een Drents dorp een 

rechtstreekse uitzending met 

allerlei bijzonderhe-

den uit dat dorp. 

Het gaat er meestal 

erg gezellig aan toe. 

Veel plezier en hi-

lariteit. Voor de 

mensen die het niet 

kennen, luister 

maar eens naar  

RTV Drenthe op 

90.8 tussen 10 en 

12 uur. 

We rekenen op veel 

publiek tijdens deze 

rechtstreekse uit-

zending . 

 

DUS, WIJ VERWACHTEN 

JULLIE ALLEMAAL OP 26 

FEBRUARI OM 10 UUR IN 

HET DORPSHUIS 

HEMMELTIED VAN RTV 

DRENTHE 

Er zijn al weer enkele vergade-

ringen geweest en hebben alweer 

vele dingen besproken. Ook 

komt er binnenkort weer een uit-

gave van ons tijdschrift de 

Zwerfsteen en ’t Turfschip, met 

ondermeer een geschreven stuk 

over de aardappelmeel fabriek 

Hollandia. Dit stuk is weer ge-

schreven door onze voorzitter 

Jan Haikens en geeft een beeld 

over de fabriek en de aardappel. 

Ook hebben we samen met de St. 

Harm Tiesing uit Borger weer 

kalender gemaakt en is te verkrij-

gen voor 5 euro. De kalender laat 

ons beelden zien van lang gele-

den van gebouwen en gebeurte-

nissen vanuit de plaatsen van de 

voormalige gemeente Borger. 

Verder zijn we nog steeds op-

zoek naar een geschikte locatie 

voor ons archief en expositie-

ruimte, en zijn met verschillen-

de panden in onderhandeling. 

Mocht u meer willen weten van 

onze vereniging of wilt u lid 

worden. Het lidmaatschap kost 

14 euro per jaar, daar ontvangt 

u ondermeer 4 keer per jaar ons 

tijdschrift voor. En ook heeft u 

toegang tot de lezingen en bij-

eenkomsten. 

 

We wensen u van onze vereni-

ging, alvast prettige feestdagen 

en een goede jaarwisseling toe. 

 

Groet, 

 

Jacco Pranger  

Secr. 

0599621767, 06-21831002 of 

pranger@nieuwbuinen.com 
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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) 

 

tel: 212813 

Sportnieuws 

GYMNASTIEKVERENIGING NOAD  
 

Organiseert Gymnastieklessen, Dancinglessen, Aerobicslessen en Volleybaltrainingen. 

Voor een  nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.  

Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noort 

Woensdags(gymzaal obs 75) 

15.15 – 16.00 uur  peuters en groep 1 & 2 

16.00 – 17.00 uur  groep 3 t/m 5 

17.00 – 18.00 uur  groep 6 t/m 8 

18.00 – 19.00 uur  VO en volwassenen 

(tijden en indeling zijn nog onder voorbehoud, rekening houdend met de ontwikkeling) 

Dancing onder leiding van Natashja Berendsen 

Dinsdags (gymzaal obs 75) 

16.00 – 17.00 uur  KIDS- DANCE groep 1 t/m 3 

17.00 – 18.00 uur  FUN- DANCE  groep 4  t/m 6 

18.00 – 19.00 uur  STREETDANCE groep 7,8 & V.O. 

19.00 – 20.00 uur  AEROBICS  volwassenen 

Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra 

Woensdag  

19.00 -  20.00 uur  Jeugd groep 6 t/m VO gymzaal obs 75 

20.30 – 21.30 uur  Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen      

 

Contributie: 

Dancing   6.50 euro per maand 

Gymnastiek  8.00 euro per maand 

Aerobics   9.00 euro per maand 

Volleybal   9.00 euro per maand 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.  

Theresa ten Have - Marianne Graafland - Marja van der Scheer - Trix van Kooten 
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Allereerst kunnen we u melden 

dat onze “winter” vogelvoer actie 

wederom een groot succes is ge-

weest. 

Exacte cijfers kan ik nog niet ge-

ven, maar we zijn erg blij met het 

resultaat van deze actie. 

De kinderen willen we hiervoor 

dan ook erg bedanken voor hun 

inzet en alle mensen die  de vo-

gels alsook NOAD iets gunnen 

onze hartelijk dank. 

 

Ook zijn we tijdens de dans- en 

gymlessen nog blij verrast met 

het bezoek van 2 zwarte pieten.  

NOAD nieuws  Deze beide Pietjes kwamen ge-

heel spontaan chocoladeletters 

uitdelen én eens een kijkje ne-

men hoe fanatiek er gedanst 

werd (natuurlijk op een num-

mer van hun collega Coole 

Piet). Tijdens de gymlessen 

hebben ze als tikkers flink mee-

gedaan met apenkooi en kregen 

de kinderen behalve een Pieten-

diploma ook nog een chocola-

deletter mee naar huis. 

 

Tot slot hierbij de complimen-

ten aan onze groep Nordic Wal-

kers, die het gure winterweer 

trotseerden en zaterdag 4 de-

cember de stormroute hebben 

gelopen in het bos bij Buinen. 

5,6 kilometer in 1 uur, in de 

sneeuw wel te verstaan. Een hele 

prestatie. 

De volgende keer is 18 decem-

ber. Ook in januari en februari 

staan er voor dit blok nog 4 och-

tenden in de planning, waarvan 

in ieder geval nog 1 clinic  o.l.v  

een enthousiaste Henny Bulthuis. 

Dus lijkt het u leuk om eens in 

groepsverband een eind te wan-

delen, neem dan contact op met 

Willy Hilbolling of Theresa ten 

Have. 

 

Tot zover ons NOAD nieuws. 

Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  

Regionale volleybalcompetitie 2010 / 2011 
Uitslagen: 

Stand t/m 6/12/2010 
 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

 4-10-2010 NOAD - Salto 1 2 – 1 25 – 23 25 – 21 9 – 18 

18-10-2010 DEKO (H) - NOAD 2 – 1 21 – 25 25 – 11 25 – 10 

1-11-2010 NIVOC - NOAD 0 – 3 21 – 25 18 – 25 13 – 16 

29-11-2010 NOAD – Tyfoon 2 0 – 3 10 – 25 7 – 25 19 – 25 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

DEKO (H) 8 17 7 

Tyfoon 2 7 15 6 

Salto 1 8 15 9 

VCA (H) 8 14 10 

Tyfoon BAM 7 12 9 

Tonegido (H) 8 11 13 

NOAD 8 9 15 

NIVOC 8 6 18 

Seta (H) 8 6 18 
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Schaats/visnieuws 

Visvergunningen om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor  

het seizoen 2010/2011 zijn af 

te halen bij  

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B  

Buinerveen. 

 

Gezinskaart  

€ 11.50 voor het gehele gezin . 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6.50 

 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 

 

 

Schaatsen voor leden in de Bonte Wever in Assen 
 

Voor leden van de schaatsvereniging kan er op onderstaande datums worden  

geschaatst in de Bonte Wever in Assen  

Dinsdag 28 december 2010  17.00 tot 19.30 uur     Toertocht en vrij schaatsen voor leden. 

Zaterdag 19 februari 2011  17.00 uur tot 19.00 uur  Vrij schaatsen voor leden  

 

Voor leden van de schaatsvereniging worden er ook toertochten georganiseerd op de schaatsbaan van de 

Bonte Wever in Assen. De afstanden zijn 25 , 50 , 75 en 100 ronden.  

Voor de  jeugd is er de gelegenheid mee te doen aan een stempeltocht 

15 januari 2011    Aanvang 17.30 uur 

05 februari 2011   Aanvang 17.30 uur 

Inschrijven vanaf 16.45 uur 

Kosten: 

Met herinnering:        volw.     € 7,00                          t/m 12 jaar  € 5,00 

Zonder herinnering:      volw.     € 6,00                          t/m 12 jaar  € 4,00 

 

Schaatsers moeten op verzoek hun lidmaatschapskaart tonen 

Schaatsers zijn verplicht handschoenen en een muts te dragen 

 Het gewest Drenthe zorgt voor baanwachten en EHBO 

 Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 

  Donateur per gezin                            

€ 6.00  was € 5.00 

Donateur alleenstaand                       

€ 3.00  was € 2.50 

Gezinsabbonoment                           

€ 8.50  was € 7.50 

Persoonlijk abonnoment vanaf 

18 jaar € 6.00  was € 5.00 

Lidmaatschap schaatsvereniging 

Cursus vissen 

In het voorjaar van 2011 willen wij een aantal avonden besteden aan 

een cursus vissen o.l.v. Bert v/d Veen. 

De cursus is voor jong en oud en om te weten hoeveel belangstelling 

er voor de cursus is komt er in de volgende dorpskrant een opga-

vestrook te staan. 
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Ook in 2010 heeft weer het 

Buurtfeest plaatsgevonden van 

de Zuiderstraat van bord tot bord, 

ofwel buiten de bebouwde kom. 

16 oktober kwamen een groot 

aantal bewoners naar ons Dorps-

huis om zich te laten verrassen. 

Dit jaar was het feest georgani-

seerd door Dietvorst en Franken 

(resp. Zuiderstraat 27 en 19). Zij 

hadden dit jaar gekozen voor een 

thema, country & western. Op de 

uitnodigingen was reeds vermeld 

dat het leuk zou zijn als men ver-

kleed in stijl wilde komen. En 

daar heeft menigeen gehoor aan 

gegeven. Indianen, cowboys, 

cowgirls, van alles was vertegen-

woordigd. Sheriff Rob en sheriff 

André hadden de boel in toom 

kunnen houden, maar alles ver-

liep zeer vredig.  Indien er een 

prijs voor mooiste verkleedpartij 

gegeven zou zijn, dan had Bea 

Boonstra deze gewonnen. Als 

een echte Indianenvrouw liep ze 

tussen de gasten. Ook de zaal 

was erg leuk in stijl aangekleed. 

Amerikaanse vlaggen, pakken 

stro met mooie bontgekleurde 

kleden erop als zitplaats, een 

paardje met een heuse hoop 

stront erachter (waar een enke-

ling zijn vinger instak om te tes-

ten of het echt was) en een kook-

pot aan een driepoot. Aan de 

kleinste details was gedacht. 

Klapper van de avond was een 

heuse rodeostier, die opgesteld 

stond in het midden van de zaal. 

Sheriff Rob bediende de knop-

pen. Was het eerst nog een stier 

rijp voor het bejaardentehuis, 

gaande de avond kwam er ook 

pit in dit beestje en werden de 

buren in het rond gegooid. Ieder-

een kreeg de kans een rondje te 

wagen. En iedereen die elke ron-

de bleef zitten ging door. Heleen 

Buurtfeest Zuiderstraat 

Borger was netjes gekleed in 

een lange jurk de avond begon-

nen, maar wilde zich toch het 

stierenritje niet ontzeggen en 

vertrok naar huis om terug te 

keren als een heuse cow-girl 

zodat de stier wel bedwongen 

kon worden zonder genante 

vertoning. Aan het eind van de 

avond bleek Bert Weitering een 

echte stierenbedwinger en ont-

ving dan ook het gouden hoefij-

zer. Het zilveren exemplaar was 

voor Jur Hofman en brons ging 

naar Ad ter Keurs. Alle 3 de 

heren zullen daags erna vast 

spierpijn gehad hebben. Grietje 

had de catering weer best voor 

elkaar. Geheel in stijl werden 

we ontvangen met een kop kof-

fie en een donut. Tijdens de 

borrel was er cowboyvlees en 

lekkere hapjes. We zijn ook daar-

in niets tekort gekomen. Het was 

een geslaagd samenzijn van de 

buren van de Zuiderstraat. Toen 

de laatste mensen afscheid na-

men meende sheriff Rob ook nog 

zijn ijzeren ros te moeten tem-

men tijdens de rit naar huis. Hij 

viel erg ongelukkig op zijn hoofd 

op het wegdek. Later bleek dat 

zijn been in het gips moest en 

zijn hersens waren gekneusd. 

Gelukkig loopt hij nu weer pro-

bleemloos rond. Een afsluiting in 

Westernstyle laten we maar zeg-

gen… 

Het stokje is doorgegeven voor 

de organisatie van volgend jaar 

aan Fred & Heleen Borger en 

Bert Wansink en Marianne 

Graafland. Heel benieuwd wat 

ons dan weer staat te wachten. 

Marjan Poelman 
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Lekker bewegen voor de 55+  

Galmvereniging Borger-Odoorn 

Wilt u lekker bewegen in 

groepsverband met plezier voor 

je eigen gezondheid en nieuwe 

sociale contacten? Meldt u zich 

dan aan bij onze vereniging. 

Kijk maar eens op onze websi-

te www.galm-borger-

odoorn.nl. Hierop staat nog 

meer informatie. 

 

Galm is de afkorting voor 

Groninger Actief Leefmodel. 

Vele mensen bewegen te wei-

nig. Ongeveer 10 jaar geleden 

is daarom door de “Werkgroep 

Bewegingsweten-schappen” 

aan de Universiteit te Gronin-

gen de sportstimulerings-

strategie ”Galm” voor de 55+ 

ontwikkeld.  

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 9 groepen terecht: 

Plaats Sporthal/gymzaal wanneer tijdstip Info groep 

Buinen de Woerd woensdag 10.00 - 11.00 0599-287321 

Nieuw Buinen de Splitting maandag 

dinsdag 

10.30 - 11.30 

13.30 - 14.30 

0599-212622 

0599-235717 

Borger spelzaal de Koel dinsdag 

woensdag 

donderdag 

19.00 - 20.00 

10.30 - 11.30 

14.00 - 15.00 

0599-235376 

0591-513097 

0599-238908 

Klijndijk gymnastiekzaal woensdag 13.15 - 14.15 0591-532555 

0591-514896 

Valthermond t Brughuus woensdag 14.45 - 15.45 0599-661942 

2e Exloermond Hunsowhal dinsdag  09.30 -10.30 0591-513097 

Onze vereniging geeft, onder-

verdeeld in 9 groepen, in ver-

schillende plaatsen in de ge-

meente Borger –Odoorn men-

sen van 55 en ouder de moge-

lijkheid hun conditie te verbete-

ren.  

Onder deskundige leiding 

wordt aandacht besteed aan 

spierversterkende oefeningen 

zoals o.a. Pilates. Uiteraard 

wordt het spelelement niet verge-

ten. 

Er zijn lesmogelijkheden voor 

overdag en avond.  

De lessen worden gegeven van 

september t/m mei.  

(33 lessen a 2,10 per les).  

 

De eerste 2 lessen zijn gratis.  
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  
Haltetijden bibliobus op vrijdag  

in gemeente Borger-Odoorn: 

Buinerveen (OBS 75) 

8.30 uur - 9.40 uur 

Nieuw-Buinen (CBS 59) 

9.45 uur - 10.15 uur 

 

Bibliotheken pakken uit in de-

cember. 

Laat je eens verrassen tijdens de 

donkere dagen van het jaar!  

Want in december hebben de bi-

bliotheken in gemeente Borger-

Odoorn een speciale actie: bibli-

otheekleden kunnen een verras-

singspakket met drie boeken le-

nen. Pas thuis zie je welke boe-

ken er in het pakket zitten.  

Je kunt een keus maken uit de 

volgende pakketjes: 

- Romantische uurtjes 

- Spannende momenten  

- Lekkere literatuur 

 

Win een iPod in actie 

'Recenseer en win' 

Heb je van de bibliotheek een 

boek, film of cd geleend en heb 

je daar een uitgesproken mening 

over? Schrijf dan een korte re-

censie in de catalogus. Je maakt 

daarmee kans op een iPod Shuf-

fle! Iedere maand wordt er win-

naar bekend gemaakt. 

BoekStart is een leesbevorde-

ringsprogramma voor ouders 

met baby’s. Ouders worden 

aangemoedigd om samen met 

hun baby te genieten van het 

lezen van boeken en worden 

gestimuleerd om naar de open-

bare bibliotheek te gaan. In de 

bibliotheek kunnen de mede-

werkers je adviseren over ge-

schikte boekjes en worden acti-

viteiten voor ouders en jonge 

kinderen georganiseerd. 

Voorlezen aan baby’s, kan dat? 

Begrijpen ze dan al verhaaltjes? 

En kunnen ze al naar de 

plaatjes kijken? 

Het antwoord op al deze vragen 

is: ja! Baby’s kunnen vaak 

meer dan je denkt. Al vanaf de 

eerste dag luistert de baby naar 

je stem. Het gezicht van vader 

of moeder krijgt alle aandacht. 

Wanneer je tegen je baby praat, 

kijkt hij vooral naar je ogen en 

naar je bewegende mond. Al 

snel probeert hij zelf geluiden 

te maken. Als de baby drie 

maanden oud is, kan hij een 

speeltje vasthouden wanneer je 

dit in zijn handen geeft. In het 

eerste jaar ontwikkelt een kind 

zich snel en leert het veel nieuwe 

dingen. 

 

BoekStartpakket 

In de gemeenten waar BoekStart 

wordt uitgevoerd ontvangen ou-

ders van baby’s een brief van de 

gemeente met hierin een Boek-

Startwaardebon. Met deze bon 

kun je het gratis BoekStartpakket 

ophalen in de plaatselijke open-

bare bibliotheek. Op het consul-

tatiebureau ligt ook informatie 

over het project. 

 

Leesniveaus 

In de bibliotheek staan de lees-

boekjes voor de beginnende le-

zers, meestal dus de kinderen van 

groep 3 en 4 in een aparte kast. 

Deze leesboekjes hebben op het 

rugetiket de letter E met daaron-

der het  AVI-niveau: 

S (van Start groep 3) 

M3 (van Medio groep 3) 

E3 (van Eind groep 3) 

M4 (van Medio groep 4) 

 

Speciaal voor jullie: Kinderca-

talogus Kies & Klik.   

Hier kun je lekker rondsnuffelen 

naar boeken. Je vindt er boeken 
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over je hobby, dieren, de natuur, 

techniek en nog veel meer onder-

werpen. 

En het leuke is: het zijn allemaal 

boeken alleen voor kinderen. 

 

Ben je op zoek naar een 

(andere) baan maar mis je be-

paalde vaardigheden?  

Of weet je niet precies hoe je dit  

moet aanpakken of wat je wilt? 

Heb je behoefte aan iemand die 

met je meekijkt of zoek je een 

plek om je rustig te oriënteren of 

je sollicitatiebrief te schrijven? 

Dan is WerkZat er voor jou! 

In 48 bibliotheken in Nederland, 

in Drenthe in Bibliotheek Assen, 

Bibliotheek Smilde en Biblio-

theek Hoogeveen, biedt WerkZat 

diverse workshops, cursussen, 

coaching en informatie op het 

gebied van werk en ontwikke-

ling. Door het zichtbaar maken 

van uw talenten en obstakels, 

door het prikkelen van uw crea-

tiviteit en moed en door het toe-

gankelijk maken van nuttige 

tips, links, boeken, tv-

programma’s en andere infor-

matie via de WerkPlek in de 

bibliotheek. Gratis of tegen een 

kleine vergoeding.  

WerkZat helpt je een stap ver-

der naar een verandering in de 

werksituatie. Door het zichtbaar 

maken van eigen kwaliteiten en 

valkuilen en het prikkelen van 

creativiteit en moed. Je kunt 

daarvoor terecht in de biblio-

theek. De activiteiten vinden 

plaats bij de bibliotheek, volks-

universiteit of andere organisatie. 

Cursussen over Excel en Websi-

tes maken worden in de biblio-

theek van Odoorn gehouden.  

 

Voor meer informatie neem con-

tact op met de bibliotheek in 

Odoorn;  tel. (0591) 512748  

of mail naar: 

 info@bibliotheekodoorn.nl 

 

 De Kleine Aarde in Boxtel sluit 

haar deuren op 31 december van 

dit jaar. Maar Stichting PRO ziet 

mogelijkheden voor een door-

start op (een) andere locatie(s). 

PRO voert op dit moment serieu-

ze gesprekken over de bouw van 

ecodorpen/werelddorpen in de 

gemeenten Borger-Odoorn, 

Noordoostpolder, Wieringen, 

Wieringermeer en Venlo en in de 

provincies Friesland en Utrecht. 

Op de zes locaties van een nieuw 

ecodorp, of in de omgeving, is in 

principe ook plaats voor (een 

deel van) een duurzaamheidcen-

trum als De Kleine Aarde. Onder 

de nieuwe naam De Kleine We-

reld zou een kennis- en scholing- 

en bezoekerscentrum kunnen 

ontstaan, eventueel in vier lands-

delen, voor innovatie op het ter-

rein van duurzaamheid, gezond-

heid, architectuur, regionale eco-

nomie, bestuur, gemeenschaps-

vorming, spiritualiteit, vrede, 

kunst, nationale- en internationa-

 Wordt De Kleine Aarde De Kleine Wereld?  

le samenwerking en land- en 

tuinbouw. Stichting PRO denkt 

hierbij aan samenwerking met 

hogescholen en universiteiten. 

Dit bericht is ook een oproep 

aan degenen die willen mee-

denken, meewerken en meebe-

talen aan de realisering van De 

Kleine Wereld. Ook van vere-

nigingen, stichtingen, bedrijven 

en gemeenten hoort Stichting 

PRO graag wat ze er van vinden.  

Over PRO vindt u meer informa-

tie op www.pro-werelddorp.nl  

U reacties via info@pro-

werelddorp.nl of 0599 663 063.  
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COLOFON 
 

Uitgever:  

Stichting Dorpshuis Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

Redactie:  

Bram van Buuren 211918 

brammes@hetnet.nl 

Geert Hilbolling  212975 

geerthilbolling@wanadoo.nl 

Janny Hoving  212446 

hobo14@zonnet.nl 

Marjan Poelman  212247 

marjanpoelman@hetnet.nl 

 

E-mail-adres : 

brammes@hetnet.nl 
Website: 

dorpkrant-buinerveen.nl 
 

Redactieadres:                    

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 

 

Medebezorgers: 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

  Jordy Ottens 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

De redactie van de 

Dorpskrant wenst u een 

hele fijne Kerst, en een 

gezond en voorspoedig 

2011 

  

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. 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie van uw bedrijf kunnen staan. 

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

onze redactieleden 

brammes@hetnet.nl 

www.dorpskrant/buinerveen.nl 
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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 

Het Mannenkoor “Veenkaor”  
gaat weer kerstliederen ten gehore brengen in 

Buinerveen/Nieuw Buinen tot de Mondenweg. 

Dit om de kerstsfeer in ons dorp te verhogen. 

Het gaat plaatsvinden op  

Dinsdag 21 december 2010. 

 

Wij gaan op 5 plekken staan waar we ongeveer een kwartier optreden. 

De laatste tegenover het dorpshuis,waar we ongeveer een half uur optreden. 

 

18.40 uur bij Noorderdiep  t.h.v.  nr 22 

19.05 uur bij Noorderdiep  kruising Eikenlaan. 

19.30 uur bij Zuiderdiep    t.h.v.  nr  225 

19.55 uur bij Zuiderdiep    t.h.v.  nr  127 

20.20 uur tegenover het dorpshuis ( Streekie) 

 

Aan het podium hangt een melkbus waarin u een donatie kan doen voor het 

Mannenkoor “Veenkaor” 

 

Wij hopen dat U met grote getale zult komen genieten van onze liederen. 

 

Vanuit het koor wensen wij iedereen heel 

Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2011. 

---ATTENTIE------------ATTENTIE------------ATTENTIE--- 
  

Aankondiging voor de NIEUWJAARS INSTUIF  op   

ZONDAG 16 JANUARI  VAN 15.30 uur tot 18.30 uur 

   

M.m.v.  LOKALE ARTIESTEN zoals de winnaars van de playbackshow en het NOAD STERRENTEAM  

   

-------------------------BIJ BINNENKOMST EEN WELKOMSTDRANKJE---------------------------------  

  

WEGENS GEWELDIG SUCCES VAN HET AFGELOPEN JAAR   

GRATIS SNERT met WORST en GLÜHWEIN.    

  

--------------VOOR DE KLEINE JEUGD IS ER EEN SPECIAAL PROGRAMMA---------------- 


