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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2009 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 2   inleveren voor  7 april 2010 

Nummer 3   inleveren voor  2 juni 2010 

Nummer 4   inleveren voor  18 augustus 2010 

Nummer 5   inleveren voor  6 oktober 2010 

Nummer 6   inleveren voor  1 december 2010 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 

10 mrt Vrouwencafé  

20 mrt Bingo 

3 apr  Eieren zoeken 

17 apr Bingo 

15 mei Bingo 

5/6 jun Feestweekend  

(onder voorbehoud) 

11 sep Bingo 

16 okt Bingo 

6 nov  Spokentocht 

20 nov Bingo 

11 dec Kerstbingo 

 

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              

BUINERVEEN  Vrijdag 

OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

Jeugdwerk agenda 2009/2010 
 

Datum       Activiteit   Opgeven voor: 

Woensdag   17 mrt   2010  knutselen    8 maart 

Vrijdag   23 apr   2010  karaoke    19 april 

Woensdag   19 mei   2010  knutselen    10 mei 

Woensdag   16 jun   2010  eindfeest    7 juni 

Knutselmiddag 

Groep 1 t/m 3: 13.30 – 15.00 

Groep 4 t/m 8: 15.15 – 16.45 

Kosten € 1.50. Inclusief drinken en iets lekkers 

Karaoke 

Groep 3 t/m 8: 19.00 – 21.00 

Kosten € 1.00.  

Er is mogelijkheid om snoep te kopen. 

 

Opgeven en vragen bij: 

Els de Roo……0599-212604   //    Anne Egas……0599-332850  

Eindfeest 

Groep 1 t/m 8. 

Tijd, kosten en dat soort dingen zijn nu 

nog onbekend. 

Dames uit Buinerveen/Nieuw-Buinen opgelet; 
 

Op woensdag 10 maart is er vanaf  +/- 20.45 uur 

weer  “Vrouwencafe”. Gezellig (bij)kletsen  rond de stamtafel 

in het dorpshuis, onder het genot van natuurlijk een drankje 

( mag ook koffie of thee zijn), wat nootjes en ter afsluiting 

misschien iets lekkers uit de frituur……? Zet het op de kalen-

der en wie weet tot ziens.  

Groeten van een stamtafeldame. 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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ATTENTIE---- ATTENTIE 
 

Oproep aan alle inwoners! 
Scholen discussie? --- niet bij ons! 

Peuterspeelzaal discussie - toch niet bij ons? 

Ons dorp tot aan de mondenweg ---- Ja toch ! 

Wij laten onze stem horen ---Ja toch! 

De politiek komt naar ons toe!  

Openbare bijeenkomst in het dorpshuis 

Woensdag 
24 februari 20.00 uur 

Discussie met lijstaanvoerders 

ATTENTIE---- ATTENTIE 

3 Maart a.s. zijn er gemeenteraad 

verkiezingen, Plaatselijk Belang 

Buinerveen/Nieuw-Buinen heeft 

het initiatief genomen voor een 

verkiezingsbijeenkomst in het 

dorpshuis, De Viersprong, in 

Buinerveen, op woensdag 24 fe-

bruari a.s. Er moet in het dorp 

nog veel gebeuren de komende 

paar jaar. Vooral het stuk vanaf 

de 24ste laan richting Buinerveen. 

Bericht van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen. 

Behoud van voorzieningen, 

verbetering, infrastructuur, ont-

koppeling hemelwater in com-

binatie met open water, terug-

loop aantal huurwoningen, ver-

paupering van enkele gebieden, 

enz, enz. Voor een deel is dit 

het werkgebied van onze vere-

nigingen. Wij denken dat het 

goed is de bewoners te attende-

ren op deze verkiezingsavond. 

Ook andere mensen zijn natuur-

lijk van harte welkom. 

Dus: woensdag 24 februari 20.00 

uur Dorpshuis Buinerveen. 

Het programma is als volgt: kor-

te inleiding door alle fracties en 

aansluitend een forumdiscussie, 

waarbij vragen uit de zaal, onder-

deel zullen van de discussie. 
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De oranjecommissie is alweer 

druk bezig met de voorbereidin-

gen voor het WK voetbal 2010. 

Zal het dit jaar ook weer moge-

lijk worden om ons dorp te ont-

hullen in ons oranje, waar wij zo 

vertrouwd mee zijn. Het ant-

woord hierop is snel en krachtig: 

“Ja, natuurlijk zorgen wij weer 

voor het realiseren van een Oran-

jegevoel in ons dorp!”.  

Wij vragen echter ook de mede-

werking van onze dorpsgenoten, 

om het Oranjegevoel Buinerveen 

in te krijgen! Bij een terugblik 

naar het EK 2008 is gebleken dat 

Buinerveen hiertoe bereid is, om 

veel werk te verzetten en hier 

ook nog eens van te genieten. 

Het blijkt ook duidelijk te zien 

aan de foto’s die destijds ge-

maakt zijn. 

 

Is het geweldig om te zien waar 

een klein dorp groot in kan zijn! 

De wedstrijden van het WK 2010 

kunnen gezien worden in ons 

eigen dorpshuis de Viersprong te 

Buinerveen. Het dorpshuis zal 

binnen ook het Oranjegevoel bij 

u brengen, en kunt u dus echt 

genieten van de wedstrijden. 

Hiervoor hoeft men niet naar 

Zuid-Afrika om de sfeer te proe-

ven van het Oranjelegioen, maar 

gewoon in ons eigen dorpshuis! 

De oranjecommissie heeft tevens 

besloten om een speciale prijs uit 

te gaan reiken aan de mensen die 

hun huis op een originele oranje 

manier versierd hebben. Het gaat 

hier niet om een prijs die bestaat 

uit een frikandel of een kroket, 

maar echt een prijs die de moeite 

waard zal zijn! Ook wil de oran-

jecommissie gezamenlijk met de 

fans een gezellige barbecue orga-

niseren, die zal beginnen voor de 

wedstrijd en eindigen zodra de 

Buinerveen op weg naar WK 2010 

wedstrijd begint. Want wees 

nou eerlijk wie wil nou de 

spannende momenten missen 

waar het allemaal om draait. 

Mochten er nog mensen zijn 

die ook graag de handen uit de 

mouwen willen steken, en deel 

willen uitmaken van onze oran-

jecommissie kunnen altijd con-

tact opnemen met K.Uchtman. 

Laat de leeuw niet in zijn hem-

pie staan, is de tekst van een 

oranjelied. Ik zeg laat Buiner-

veen niet in zijn hempie staan 

en steun de oranjecommissie in 

al het werk wat hiervoor verzet 

moet worden. Bij de volgende 

editie van de Dorpskrant zal ik 

u verder informeren over de 

plannen van de oranjecommis-

sie. 

De Oranjecommissie Buiner-

veen 

Dit is toch echt 

sfeervol! 
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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                

Langs deze weg willen wij van 

het Mannenkoor”Veenkaor” 

u bedanken voor de belang-

stelling die wij mochten 

ondervinden bij de rondrit op 23 

december. 

 

Het mannenkoor is diverse 

avonden met veel plezier bezig 

geweest met het opbouwen van 

de kar. De rit is begonnen bij het 

Dorpshuis “de Viersprong”, waar 

wij allen werden verwend met 

erwtensoep aangeboden door 

Grietje. Nogmaals onze dank 

hiervoor aan Grietje. 

Wij zijn dus lekker warm en met 

een volle maag aan de rit 

begonnen. Op diverse stop-

plaatsen hebben wij gezongen. 

De bewoners en wij hebben 

genoten van deze mooie en 

gezellige rit. Na de koude rit 

konden wij ons lekker opwarmen 

in het dorpshuis. 

 

Wij willen u allen hartelijk 

bedanken voor uw gulle giften 

die wij mochten ontvangen. 

Daarnaast willen wij ook nog 

onze vaste tractorchauffeur 

Gerwin hartelijk danken. 

 

Wij hopen in 2010 weer een 

rondrit te maken met de kar. 

 

Mocht u interesse hebben om bij 

ons te komen zingen, 

kom dan vrijblijvend bij ons 

kijken op donderdagavond van 

20.00 uur tot 22.00 uur in het 

Dorpshuis “de Viersprong” te 

Buinerveen. 

Wij zingen niet de 1e donderdag 

van de maand. 

 

 

Veenkaor. 

Kerstrit Veenkaor 
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Zondagmiddag  17 januari vond 

de aangekondigde nieuwjaarsin-

stuif  plaats. Plaatselijk Belang, 

voetbalvereniging, schaatsvereni-

ging en Stichting Dorpshuis heb-

ben de handen ineen geslagen en 

een prachtig programma samen-

gesteld. De zaal in dorpshuis De 

Viersprong was heel sfeervol 

aangekleed. Er stonden 2 kramen 

waarin glühwein en snert met 

roggebrood en spek gratis te ver-

krijgen waren. Ook was er een 

barretje waar alcoholvrije cock-

tails te verkrijgen. Dit alles viel 

prima in de smaak bij jeugd en 

Supergezellige nieuwjaarsinstuif in Buinerveen 

volwassenen! De jongste kinde-

ren konden in de kleine zaal 

zich vermaken met films kijken 

en voor hen stond er ranja 

klaar. Iedereen werd in de ach-

terzaal verwelkomd met een 

prachtig versierd glas gevuld 

met champagne. Het pas opge-

richte WhoZnextteam gaf een 

presentatie over het doel en de 

activiteiten die ze gaan organi-

seren. Op maandag 22 februari 

in de voorjaarsvakantie zal er in 

de gymzaal van OBS 75 blind-

volleyballen door hen worden 

georganiseerd. Daarna was het 

de beurt aan Kobus Uchtman en 

Gea Jansen om als Thomasvaer 

en Pieternel de gebeurtenissen 

van het afgelopen jaar op rijm te 

vertellen. En zo bleek dat er heel 

wat in Buinerveen heeft plaatsge-

vonden. Diegene die deze instuif 

heeft gemist, kan het  volgend 

jaar gaan bijwonen, want deze 

middag was zeker voor herhaling 

vatbaar! 

Wij zijn de Buinerveendjes, wij 

zijn een van de vele WhoZnext 

teams die activiteiten gaan or-

ganiseren voor de jongeren van 

Buinerveen en Nieuw-Buinen 

(tot de mondenweg), omdat 

hier in de buurt niet veel te 

doen is voor deze doelgroep. 

 

Wij hebben een presentatie ge-

houden tijdens de Nieuwjaars-

instuif over wie wij zijn en wat 

wij van plan zijn te gaan doen. 

Wij zijn ook met de pet rond 

gegaan, na de presentatie en 

Buinerveen gaf gul! 

 

Wij  hebben ook een motto: 

“Wie bint goud!” 

Wij hebben dit motto gekozen 

omdat het heel makkelijk is om 

te zeggen dat iemand iets niet 

goed heeft geregeld en het 

moeilijk is om te zeggen dat 

iemand iets goed heeft gedaan. 

 

Voor vragen en opmerkingen 

of natuurlijk goede ideeën kun 

je altijd bij een van ons terecht. 

WhoZnext  in Buinerveen 

Buinerveendjes 

Dixie 

Marlieke 

Joey 

Sander 

Job 

Marleen 

Nienke 

Bert 

Brian 

Jarno 
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Het jaar is nog jong, maar er 

zijn toch al wat dingen ge-

beurd. Allereerst zijn er twee 

bestuursleden die met het 

jeugdwerk moeten stoppen. 

Zowel Marianne Zwiers als 

Hanneke Lubbers hebben aan-

gegeven dat het voor hen niet 

haalbaar was om ermee verder 

te gaan. We willen beide dames 

heel erg bedanken voor hun 

inzet. 

En toen kregen we het schok-

kende bericht, dat de man van 

onze bestuurslid Lucia 

Harteveld is overleden. We 

wensen Lucia heel veel sterkte 

Ins en Outs van het Jeugdwerk 
met het verlies van haar beste 

maatje Martin. Gelukkig gaf ze 

aan, dat ze wel verder wil gaan 

met het jeugdwerk. Zeker voor 

de kinderen zijn we daar erg 

blij om. Want het is toch altijd 

erg fijn als “oma” komt helpen 

met het knutselen. 

 

In januari hadden we met enke-

le jongeren weer een avond ge-

organiseerd voor de jeugd van 

het voortgezet onderwijs. He-

laas hebben we het moeten af-

lassen, omdat er te weinig op-

gaven waren. Dit was vorig jaar 

ook het geval. Toen hebben we 

het door laten gaan, omdat we 

Overkomt het u ook regelmatig 

dat u ineens een rotonde tegen-

komt in onze gemeente waar tot 

voor kort een kruispunt lag ? Of 

dat er ergens tot uw verbazing 

een groot gebouw verrijst waar-

van u het voornemen daartoe niet 

kende? Of dat de strooiwagen 

ineens niet meer door uw straat 

komt? Het voornemen daartoe is 

wel degelijk bekend gemaakt 

middels een officiële gemeente-

lijke publicatie in Week in Week 

uit, het gratis huis aan huis blad 

in onze gemeente. Had u be-

zwaar willen maken tegen een 

bepaalde actie van de gemeente, 

van een bedrijf of een particulier 

binnen de gemeentegrenzen, dan 

had u de mogelijk gehad als u de 

aankondiging in Week in Week 

uit niet had gemist. 

Na een oppervlakkige inventari-

satie gedurende de laatste weken 

van 2009, durf ik voorzichtig de 

conclusie te trekken dat bij veel 

mensen in onze gemeente de gra-

tis huis aan huis bladen, waaron-

der ook Week in Week uit (met 

Gratis huis aan huis bladen 

in het dorpshuis zaten. Gelukkig 

kwamen er op het laatste mo-

ment toch nog zo ongeveer 25 

jongeren. Maar dit keer was het 

de bedoeling dat we gingen bow-

len. En dat moet toch echt be-

sproken worden. Heel jammer, 

maar niets aan te doen. 

 

We gaan gewoon verder met de 

activiteiten die nog gepland 

staan. En hopen op een hoge op-

komst. 

 

Namens het jeugdwerk, 

 

Els de Roo 

daarin de officiële mededelin-

gen van de gemeente Borger-

Odoorn) , rechtstreeks, dus on-

gelezen, van de brievenbus bij 

het oud papier belanden. En dat 

is jammer, mede gelet op bo-

venstaande. Het is aldus nogal 

zinvol om elke week toch maar 

even in ieder geval Week in 

Week uit door te bladeren. Er is 

de laatste tijd bijvoorbeeld veel 

discussie over het wel of niet 

behouden van de scholen in de 

kleine dorpen. Van een raadslid 

van Gemeentebelangen Borger-

Odoorn vernam ik dat mensen 

haar bellen en een vraag daar-

over hebben terwijl het ant-

woord uitgebreid in de Week in 

Week uit van de afgelopen week 

stond.  Dus komende dinsdag of 

woensdag gewoon even doorbla-

deren. Veel leesplezier ! 

Ger Brakel, Odoorn 
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 

Uitwerken dorpsentrees                                                                                                                                 

Voor dit project meldden we in 

de vorige dorpskrant een zeer 

verrassende actie!  Om de ge-

meente nogmaals  in te laten zien 

dat Ons dorp Buinerveen/Nieuw-

Buinen (tot aan de Mondenweg) 

bestaat uit 1400 inwoners in 

plaats van de 400 inwoners, die 

de gemeente steeds als aantal  

gebruikt heeft, hebben we de ac-

tie van de verandering van 

plaatsnaamborden georganiseerd. 

Uitgebreid heeft het in de lokale 

media gestaan. Alle drie de 

plaatsnaamborden van Buiner-

veen werden door de leden van 

de werkgroep veranderd in: "Ons 

Dorp Buinerveen/Nieuw Buinen 

tot aan de Mondenweg", terwijl 

twee nieuwe borden werden ge-

plaatst, een aan het Zuiderdiep en 

een aan het Noorderdiep. Daar-

naast werd het bord, welke op de 

grens van Buinerveen met Nieuw 

Buinen bij OBS 75 staat, afge-

plakt waardoor Buinerveen uit-

breidde tot aan de Mondenweg. 

 

Oprichten jeugdhonk 

Een goed onderbouwd  plan  is 

opgesteld en aangeboden door de 

initiatiefgroep (Maryska Kremer, 

Ingrid Naber, Marja van der 

Scheer, Jan Darwinkel en Ina 

Habing) aan de gemeente. We 

hopen dat  de gemeente akkoord 

gaat om als tijdelijk oplossing 

een jeugdhonk in de kantine van 

de schaatsvereniging te realise-

ren. Dan zal er echter eerst een 

verbouwing plaats moeten vin-

den om spullen onderdak te ge-

ven. 

 

Historische vereniging, dorps-

archief 

Er wordt naarstig gezocht naar 

een plek waar materiaal kan wor-

den opgeslagen.   Samen met het 

Streek Historisch Centrum in 

Stadskanaal wordt bekeken hoe 

de spullen gearchiveerd moeten 

worden. Vrijdag 26 maart zal 

Klaas Timmer uit Gieten spre-

ken over het veenkoloniaal ge-

bied van voor de afgraving. 

 

Borgen van het  

verenigingsleven  

Op woensdag 24 februari is er 

een politieke verkiezings-

avond door onze werkgroep 

georganiseerd. Alle politieke 

partijen van de gemeente Bor-

ger-Odoorn zijn aangeschreven. 

Eerst zullen ze zelf hun zegje 

doen en daarna is er mogelijk-

heid tot vragen stellen. De 

avond begint om 20.00 uur en 

duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

Wij hopen dat er veel inwoners 

gaan informeren over zaken als 

peuterspeelzaal, onderwijs, her-

inrichting, verkeersveiligheid, 

jeugdzaken, afkoppeling riole-

ring, enz. Zo kunnen we horen 

hoe elke partij over verschillen-

de zaken denkt en wat men er 

aan gaat doen. Het kan uw keu-

ze bepalen voor de verkiezin-

gen op woensdag 3 maart. 

Herontwikkelen  

nieuwbouwplan 

Medio maart wordt er een infor-

matiezaterdagmiddag gehouden 

in Dorpshuis De Viersprong.  

Het hele nieuwbouwplan wordt 

opnieuw ingericht door de fa. 

Nijhuis in samenwerking met 

Bügel Hajema(adviesburo plano-

logie), de gemeente en de werk-

groep DOP naar aanleiding van 

het rapport van de woonenquête 

die door heel veel inwoners in 

maart 2009 is ingevuld. 

 

 

De werkgroep voor ons DOP be-

staat uit: Els de Roo, Jan Hai-

kens, Jan van Noortwijk, Dennis 

Middeljans, Wim Bruil, Margriet 

Nascimento en Ina Habing. 
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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 

Harebo (Hart Recreatie Borger), 

de sportvereniging voor (ex-)

hartpatiënten is in het nieuw ge-

stoken door de BERENDS  

MEUBELEN uit 2e Exloërmond. 

 

HAREBO is een vereniging van 

en voor mensen met een hartpro-

bleem. HAREBO organiseert, op 

basis van eigen inzet en vermo-

gen, sportactiviteiten en bevor-

dert het uitwisselen van ervarin-

gen door de deelnemers. Hier-

door levert HAREBO een essen-

tiële bijdrage aan de persoonlijke 

en maatschappelijke reïntegratie 

van mensen die een hart- of vaat-

aandoening hebben of hebben 

gehad.  

 

De sportlessen worden gegeven 

door een paramedisch begeleid-

ster en een sportinstructrice. 

 

Sporten met lotgenoten zorgt 

Berends meubelen sponsort HAREBO 

voor betere kwaliteit van leven! 

 

Iedere donderdagmiddag van 

15.00 uur tot 16.30 uur zijn on-

ze sportlessen in de sporthal 

“de Koel”.  

 

Als u lid bent van HAREBO of 

donateur (minimaal €10.- per 

jaar) kunt u zich ook aansluiten 

bij onze Nordic Walking-groep, 

die iedere dinsdagochtend wan-

delt door de bossen rondom 

Borger. 

 

Voor informatie: H.J. Ruiter-

Wagelaar, secrearis HAREBO. 

Telefoon 0599-212465 

mailto:info@inspiraling.nl
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Daar de activiteitencommissie 

ook dit jaar wil proberen een 

markt te organiseren  tijdens het 

feestweekend van Buinerveen 

heeft zij aan een groot aantal ver-

enigingen en andere mogelijk 

belanghebbenden een brief ge-

stuurd waarin deze worden ge-

vraagd of ze aan die markt willen 

meewerken. 

Nu kan het best zijn dat de com-

missie verenigingen of mensen 

die graag met de markt willen 

meedoen per ongeluk heeft over-

geslagen bij het verzenden van 

die brief. Daarom wordt dit arti-

keltje in de Dorpskrant geplaatst, 

zodat iedereen op de hoogte is. 

Mocht U zijn overgeslagen biedt 

de commissie U hierbij haar ex-

cuses aan. 

 

De markt zal, indien er genoeg 

deelnemers zijn, op 5 juni a.s. ’s 

Markt in Buinerveen 
middags tussen 13.00 en 17.00 

uur gehouden worden, waar-

schijnlijk op de groenstrook 

tussen de Hoofdstraat en de 

Hoofdkade. 

 

Tijdens deze markt wil de acti-

viteitencommissie de verschil-

lende deelnemers de mogelijk-

heid bieden naar voren te tre-

den. Dit kan door middel van 

een presentatie waarin hun acti-

viteiten tot uiting komen. De 

markt wordt op deze manier op 

een leuke wijze opgeluisterd. 

Men kan ook kiezen voor een 

uitstalling etc. in een markt-

kraampje of iets dergelijks. In 

die marktkraam kunnen ook 

producten die al dan niet te ma-

ken hebben met hun activitei-

ten, worden verkocht. De keuze 

van de eventueel te verkopen 

producten is geheel aan de deel-

nemers, hoewel de voorkeur uit-

gaat naar ambachtelijke produc-

ten die verband houden met het 

hieronder genoemde thema van 

de markt. Daar het huren van 

marktkramen bijzonder duur is 

geworden moeten de deelnemers 

zelf ervoor zorgen een kraam of 

iets dergelijks op te zetten. Als 

dit op grote bezwaren stuit dan 

kan contact worden opgenomen 

met de activiteitencommissie om 

te zien hoe een passende oplos-

sing kan worden gezocht. 

Evenals vroeger krijgen ook de 

kinderen de gelegenheid om 

speelgoed e.d. te verkopen op 

kleedjes tussen de uitstallingen 

in. 

 

Thema van de markt : 

 

“BOERENFEEST IN  

ONS DORP”. 

 

 ‘s Avonds zal er dan ook een 
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feestavond gehouden worden 

onder hetzelfde motto. 

 

Het idee van de activiteitencom-

missie is een gezellige markt 

waar voor iedereen vermaak en 

vertier is, met een aantal ludieke 

spelen en leuke uitstallingen. De 

bedoeling is dat de deelnemers 

de spelen zelf organiseren, hoe-

wel ook de activiteitencommissie 

tracht met enkele spelen te ko-

men. 

Hoewel dit niet verplicht is zou 

het leuk zijn om de aankleding, 

ook die van de deelnemers, te 

laten samenhangen met het hier-

voor genoemde thema. 

De commissie gaat er vanuit dat 

evenals voorgaande jaren, de 

sfeer wordt opgeluisterd door 

gezang en muziek van één of 

verschillende muziekverenigin-

gen of op andere wijze. Ook het 

luidkeels aanprijzen van hun 

koopwaar door de standhouders 

zal sterk sfeerverhogend wer-

ken. 

 

Uiteraard kan een markt alleen 

gehouden worden als er genoeg 

deelnemers aan deze markt zijn. 

De commissie hoopt dan ook 

op een grote opkomst van deel-

nemers, zodat de markt zoals de 

commissie die voor ogen heeft, 

plaats kan vinden. 

 

Daar er vorig jaar om verschil-

lende redenen geen markt heeft 

kunnen plaatsvinden, meent de 

commissie dat, indien er dit jaar 

weer geen markt plaatsvindt, 

dit wellicht het einde van de 

markten in Buinerveen zou 

kunnen zijn, wat enorm jammer 

is. 

 

Hebt U belangstelling om aan dit 

festijn een bijdrage te leveren 

dan kun U zich opgeven vóór 1 

maart a.s. door contact op te ne-

men met: 

Anneke Wubbels,  

Zuiderstraat 2    

9524PJ Buinerveen 

Tel 0599-212605  

of per E-mail 

Jan van Noortwijk 

Zuiderstraat 14e 

9524PJ Buinerveen 

jvannoortwijk@hetnet.nl  

 

Namens de activiteitencommissie 

Jan van Noortwijk 

(secretaris) 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Nieuwsflits OBS 75 

Het jaar is alweer ruim een 

maand oud, we blikken nog even 

terug… 

 

Op 4 januari, de eerste dag na de 

witte kerstvakantie, kwamen alle 

leerlingen weer op school. Het 

beloofde een leuke ochtend te 

worden. 

Het nieuwe logo van de school 

werd op feestelijke wijze ont-

huld! Dit in combinatie met een 

gezellige nieuwjaars bijeenkomst 

voor de ouders. Tegen half 11 

gingen de kinderen naar buiten. 

Aan de voorkant van school was 

het nieuwe bord met het logo, dat 

ontworpen is door 3 creatieve 

moeders, al opgehangen. Het ge-

heel was versierd met heel veel 

ballonnen. Ballonnenman Benzo 

was er met gezellige muziek! 

Er werd lekker gedanst om warm 

te blijven! Om ongeveer 11 uur 

kwam burgemeester Out het bord 

onthullen. Hij hield een korte 

toespraak waarna hij één voor 

één de 75 ballonnen kapotprik-

te! Toen werd het prachtige 

bord zichtbaar! Alle kinderen 

kregen een ballon met daaraan 

een kaartje met hun naam, en 

nadat de burgemeester van 10 

naar 1 had afgeteld, lieten ze de 

ballonnen op! 

Wat een feest! En nu maar ho-

pen dat er veel kaartjes terugko-

men!  

Gauw naar binnen, want voor 

alle kinderen was er iets lekkers 

te drinken en nieuwjaarsrolle-

tjes met slagroom! Smullen!! 

Ouders kregen koffie of thee en 

er was gelegenheid elkaar de 

hand te schudden.  

Benzo maakte voor alle kinde-

ren nog een mooie ballon! 

Het was een erg gezellige och-

tend. 

Inmiddels zijn er 6 kaartjes te-

rug van de wedstrijd, de prijs-

uitreiking is op 19 februari. 

 

We zijn als school veel bezig 

met verkeer. 

Op 19 februari komt er iemand 

op school om les te geven over 

de dode hoek bij (vracht) auto’s. 

En eind maart is het de bedoeling 

om met de leerlingen te oefenen, 

d.m.v. een uitgezet parcours. 

 

Woensdagochtend 27 januari zijn 

we naar de ijsbaan in Buinerveen 

geweest, om lekker te schaatsen 

en te sleeen! Iedere leerling 

kreeg een stempelkaart om het 

aantal geschaatste rondjes bij te 

houden. Het was erg koud maar 

dat vonden ze niet erg! Voor 

iedereen was er een beker warme 

chocomelk, daar word je weer 

lekker warm van. 

 

Op vrijdag 29 januari hebben de 

groepen 7 en 8 de open dag van 

het Comenius College in Stads-

kanaal bezocht. Ze konden de 

school bekijken en een aantal 

lessen volgen. 

Even een kijkje nemen op de 

school waar je wellicht over een 

tijdje naar toe gaat… 

 

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. 

Ook een speelotheek is gevestigd in ons dorp 

Nieuw-Buinen, maar kampte met problemen van 

vrijwilligers en leden. Gelukkig heeft onze laatste 

noodkreet succes gehad. Uiteraard hopen wij op 

nog meer nieuwe vrijwilligers en leden om de 

speelotheek voort te laten bestaan en deze 

wekelijks in plaats van twee wekelijks te kunnen 

openen in het nieuwe MFA gebouw. Hierdoor zal 

het voortbestaan van de Speelotheek worden 

gewaarborgd. Voor ons dorp toch een aanwinst? 

 

Aan het speelgoed/verkleedspullen zal het niet 

liggen: veel nieuwe dingen zijn aanwezig 

bijvoorbeeld De Boerderij van Playmobil. 

 

Voor de prijs hoeft u het niet te laten één enkel jaar 

abonnement, 2 stuks per keer kost 12.50 een 

dubbel abonnement, 4 stuks per keer kost 19.50. 

 

Momenteel zijn wij nog gevestigd J.J.C. De 

Bunermonder, Noorderdiep 526c (naast het 

voetbalveld) te Nieuw-Buinen. 

 

Wilt u lid of vrijwilliger worden  

neem dan contact op met 

Ina Kunst tel.: 0599 – 61 00 94 

 

 

SPEEL-O-THEEK “KIEKEBOE” 

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

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Meraskabouternieuws 

Het schooljaar 2009 is succesvol 

afgerond. De kerstactie heeft 

inmiddels plaatsgevonden. We 

hadden dit jaar gekozen voor 

eens wat anders. En mede 

dankzij het lekkere vlees van 

Slagerij Roelof Eggens te Borger 

is de actie een succes geworden. 

En natuurlijk door alle vrijwil-

ligers die mee hebben geholpen 

bij deze actie. Bedankt daarvoor. 

Ook zijn we na de herfstvakantie 

2009 begonnen met het speelse 

programma Puk en Ko. Puk en 

Ko werkt aan de brede 

ontwikkeling van jonge kinderen. 

Het besteed aandacht aan drie 

belangrijke ontwikkelingsge-

bieden, taal, sociaal communi-

catievaardigheden en beginnend 

rekenen met de nadruk op 

taalontwikkeling. Ook dit jaar, 

2010 gaan we verder met nieuwe 

en leuke thema’s van Puk en Ko. 

Puk wordt dan ook goed 

opgenomen in de groep. En de 

peuters hebber er veel plezier in.  

Wist U Dat; 

-Laura Smid een zusje heeft 

gekregen en ze heet Nienke 

-Lindsey de Haan een broertje 

heeft gekregen en hij heet Jan 

Harm 

-Dat er nog meer baby’s op 

komst zijn en dit in ons 

voordeel werkt i.v.m. het open 

houden van de peuterspeelzaal! 

-Harmtje Drent en Steffanie 

v.d. Veen boekenmoeder zijn 

geworden 

-Sedna eindelijk de klussen 

hebben afgerond 

-Dat er nu een heel mooie 

inloopkast en verschonings-plank 

en nieuwe kapstok aanwezig zijn 

-Dat we waterschade hebben 

gehad en dat dit gelukkig ontdekt 

is door Grietje Kuik en dat 

Margriet en Henk Vijfschaft er 

direct heen zijn gegaan.  

-En met ondersteuning van 

Lammert en Aly Pepping de boel 

weer hebben gedweild en 

schoongemaakt.  

-De kapotte leiding door Gert 

Vlieghuis is hersteld. 

-Wij jullie hier heel dankbaar 

voor zijn. 

Tot zover dit kabouter nieuws. 

 

De Meraskabouters 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 15 

 

 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
 

Over clubs, verenigingen 

en actueel nieuws.  

Via de site is ook de 

Dorpskrant digitaal te be-

kijken.  

Foto’s gemaakt bij diverse 

evenementen zijn hier te 

downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

 

Website dorpskrant: 

 

Www.dorpskrant-

buinerveen.nl 

Ook aan huis verkoop 
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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 kij-

ken.  Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

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

De NBvP, Vrouwen van Nu gaat 

met de tijd mee. Op onderstaande 

link staat inmiddels een blog. 

Hierop staan teksten over allerlei 

onderwerpen, zoals het online 

leertraject, vrouwen zijn nooit 

100% ziek, afvallen, boeken, 

enz. De mogelijkheid bij een 

blog is dat iedereen zonder lid te 

worden of zich aan te melden 

zomaar een reactie kan plaatsen. 

Deze reactie is door een ieder die 

op deze site terecht komt te lezen 

en diegene kan daar weer op rea-

geren. Zo kun je vanuit je stoel in 

ons kleine dorp met heel veel 

mensen contact krijgen. 

Dit is de link naar de blog:  

 http:// 

vrouwenvannu.wordpress.com/ 

Onderstaand stuk staat op deze 

blog: Er is toekomst voor de 

NBvP, Vrouwen van Nu 

15/01/2010 door Brigitte Lefe-

rink  “Vrouwenverenigingen zijn 

uit de tijd”. “Plattelandsvrouwen,  

daar was mijn moeder lid van, 

bestaat dat nog?”. “We gaan on-

ze afdeling opheffen, de club is 

ten dode opgeschreven.” Zo 

maar wat uitspraken waaruit je 

zou kunnen afleiden dat er geen 

toekomst meer is voor onze vere-

niging. Het tachtigjarig jubileum 

zou zelfs een aanleiding kunnen 

vormen om met een knalfeest de 

tent op te doeken. Dat gaan we 

dus mooi niet doen. Ondanks 

sombere berichten en – inder-

daad – het opheffen van enkele 

afdelingen, is de NBvP, Vrou-

wen van Nu nog steeds springle-

vend. 

In 2009 kozen 2202 ‘nieuwe’ 

vrouwen voor een lidmaatschap 

van onze vereniging. Het aantal 

opzeggingen (veelal door overlij-

den en door het opheffen van een 

afdeling), lijkt zich te stabilise-

ren. Met 48.500 leden zijn we 

nog steeds de grootste van het 

land. Meer dan 530 afdelingen 

(dat is meer dan er gemeenten 

in Nederland zijn!), behalve in 

Limburg zijn we overal verte-

genwoordigd. Vrouwen houden 

ervan om samen iets te doen, 

samen op pad te gaan, iets 

nieuws te leren of gezamenlijk 

een hobby uit te oefenen. Dat is 

niet iets van vroeger, iets wat 

alleen onze moeders en oma’s 

leuk vonden. Ook jonge vrou-

wen willen dat nog. Misschien 

niet op dezelfde manier, we 

maken bewustere keuzes en 

willen ons niet gelijk voor ons 

hele leven committeren, maar 

dat er toekomst is en blijft voor 

de Vrouwen van Nu, daar ben 

ik zeker van. 

Dan nu een overzicht van onze 

activiteiten die hebben plaats-

gevonden: 

Op 10 december zijn er door een 

aantal leden kerstkransen ge-

maakt. Als U op  
http:// 

www.vrouwenpleindrenthe.nl/   

kijkt bij vrouwenorganisaties, 

ziet U bij onze afdeling prachtige 

foto’s staan van de gemaakte 

kransen. 

Op 16 december hebben we sa-

men de kerst gevierd. Heel gezel-

lig was het om met elkaar te gaan 

gourmetten. Kerstmuziek op de 

achtergrond, de zaal in kerstsfeer 

en af en toe luisteren naar een 

gedicht en kerstliedjes zingen. 

Op 20 januari  is de jaarvergade-

ring gehouden. Bertha Klooster-

man trad uit het bestuur af en 

maakte plaats voor Lien Ver-

stoep. Op dit moment zijn er 49 

leden. 2 leden werden vanwege 

een jubileum in het zonnetje ge-

zet. Geesje Middeljans hield een 

presentatie over haar bedrijf 

Middeljans Sport en Reclame en 

haar zoon Mark over zijn bedrijf 

Mibuwijnen. Tussendoor konden 

we spullen bekijken die in hun 

assortiment zitten en proeven van 

3 verschillende wijnen. 

Komende activiteiten: 

Op 9 februari  vindt er van 9.30-

11.30 uur een lezing plaats over 

Domotica/thuistech-nologie in 

Grollo. De commissie Wonen en 

Woonomgeving heeft deze mor-

gen georganiseerd.  Mensen kun-

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

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

nen langer zelfstandig thuis blij-

ven wonen als de techniek hen 

daar een handje bij helpt. B.v. 

een sensorpunt dat reageert op 

beweging of geluid. Zo wordt in 

de gaten gehouden of de bewo-

ner bijvoorbeeld valt of 's nachts 

naar buiten wil gaan. Of een vi-

deo-intercom waar de cliënt en 

de instelling over en weer met 

elkaar communiceren. 

Op 18 februari gaat de museum-

groep naar Galerie Vlind in Eext. 

Op 17 februari  gaat Martin 

Snapper uit Buinerveen ons ver-

tellen over de ziekte van Lyme. 

(tekenbeten)   

 

Op  24 maart komt de heer Nij-

keuter uit Gieten ons vertellen 

over paasgebruiken. 

Onze jaarlijkse reis is gepland op 

maandag 10 mei 2010. 

Deze verrassingsreis zal in de 

omgeving plaats vinden.  

We vertrekken om 8.30 uur en 

komen terug rond de klok van 

20.30 uur.   
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Nieuws CBS 5959 

PRIJS BALLONNEN-WEDSTRIJD 
Vlak voor de kerstvakantie hebben de kinderen van School 59 ballon-

nen opgelaten om de lancering van de nieuwe website te vieren.

(www.school59.nl) 

Alle kinderen vonden het reuze spannend toen bekend gemaakt werd 

wiens ballon het verst gekomen was.  

Het kaartje van de ballon van Gerjan Eefting is als enige weer terug 

gestuurd. Zijn ballon kwam in Duitsland terecht. 

Gerjan kreeg een mooie trekker van lego. 

Project  

Kerk-School-Gezin 
Van 25 tot 29  januari zijn de 

kinderen op School 59 bezig 

geweest met het Kerk-School-

Gezinsproject. Dit jaar was het 

thema “Schatzoeken”. Op 

school hebben de kinderen ge-

luisterd naar verhalen rond ko-

ning Salomo.  

Het project wordt gezamenlijk 

georganiseerd door De Baptis-

tengemeente, de PKN-kerk, 

CBS “De Klister” en School 

59. 

De week werd op zondag 31 

januari om 09.30 uur afgeslo-

ten met een kerkdienst speciaal 

voor kinderen. Tijdens deze 

diensten hebben de kinderen de 

aangeleerde liedjes gezongen, 

is er een toneelstukje door kin-

deren opgevoerd, hingen alle 

werkstukken van de kinderen 

in de kerk en tijdens de collecte 

konden we kijken naar een po-

werpoint-presentatie van alle 

VOORLEESONTBIJT 
Tijdens de nationale voorlees-

dagen organiseert School 59 

altijd een voorleesontbijt, dit 

jaar op dinsdag 26 januari. Tij-

dens het ontbijtje werd er in 

alle groepen voorgelezen. Bij 

de kleuters las Janita Holm van 

de bibliotheek in Nieuw-

Buinen voor.   

activiteiten die in die week op 

school plaats hadden gevonden. 

 Aan deze week is ook altijd 

een goed doel gekoppeld. Deze 

keer was dat de Stichting Red 

een Kind. Deze stichting bouwt 

scholen in Ethiopië en zorgt 

ervoor dat er juffen en meesters 

zijn om de kinderen les te ge-

ven en sponsort de schoolboe-

ken. 

Om zoveel mogelijk geld te 

verzamelen hebben de kinderen 

deze week allerlei klusjes ge-

daan. Hiermee hebben ze maar 

liefst € 246,83 opgehaald. 

http://www.school59.nl/
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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 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een opname uit 1990 van de Baptistenkerk aan het Dwarsdiep voor in Nieuw-Buinen. In 

1928 zijn zij begonnen met het bouwen van een kerk. 

Dit is nog een oude opname van het openluchttheater bij het sportveld voor in Nieuw-Buinen aan de 

kant van het Zuiderdiep. Hier werden muziek, toneel, zang en dergelijke uitvoeringen gehouden. 
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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 
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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 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, secretaries 212698   gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719.  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  Wim.Bruil@centric.nl 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857  

Betsy Martens   06-55381657  jmartens2@home.nl 

Kees Broekhof   211722  kees.broekhof@home.nl 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@home.nl  

Zondag 17 januari was het dan 

zover. Na enige tijd afwezigheid 

wilden een aantal verenigingen 

van Buinerveen toch weer probe-

ren om een nieuwjaarsreceptie te 

geven. En ik moet u zeggen als u 

niet geweest bent heeft u iets ge-

mist. De achterzaal van het 

dorpshuis was heel gezellig aan-

gekleed met diverse kraampjes 

met o.a. snert en glühwijn en er 

was een heuse mixbar voor de 

jongeren. Rond half 4 ’s middags 

begon de instuif met een wel-

komstdrankje en een welkomst-

woord van Jan Haikens. Na de 

nodige nieuwjaarswensen werd 

er overal gezellig gekletst over 

het afgelopen jaar en het komen-

de jaar. 

 

Er werd een geweldige presenta-

tie gegeven door WhoZnext, 

want ga er maar eens aan staan 

hoor tegenover een zaal vol vol-

wassenen. Ze hebben de plannen 

Van de bestuurstafel 
voor de komende tijd verteld en 

uitleg gegeven. En alles is dui-

delijk over gekomen. Hartstik-

ke mooi natuurlijk dat nu ook 

de jongeren iets hebben om 

zich uit te leven. 

 

Daarna was het de beurt aan 

Thomasvaer en Pieternel die 

het afgelopen jaar op komische 

wijze doornamen, heel erg leuk. 

Er was ook genoeg te vertellen 

hoor. 

 

Ik wil u in ieder geval meegeven 

dat er een hele gezellige en ge-

moedelijke sfeer hing in ons 

dorpshuis en misschien kan ik u 

overhalen om toch vooral vol-

gend jaar gewoon eens langs te 

komen. Ik weet namelijk zeker 

dat dit herhaald gaat worden. 

 

 

Tot zover en wie weet tot vol-

gend jaar,  

Namens het dorpshuis bestuur 

Marion 

mailto:gplat@hetnet.nl
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Gecombineerde  // 

Jaarvergadering  
 

Noad – Stichting Dorpshuis – Plaatselijk Belang 
 

Hierbij worden de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen uitgenodigd voor de gecombineerde jaarver-

gadering van Noad, de Stichting Dorpshuis Buinerveen en Plaatselijk Belang.  

De gezamenlijke agenda voor de jaarvergadering treft u hierbij aan. Heeft u iets wat u ter bespreking 

voor zou willen leggen aan een van de besturen, kom dan naar deze vergadering. De gezamenlijke jaar-

vergadering wordt gehouden in het dorpshuis te Buinerveen op 

 

Maandagavond 15 maart 2010  
aanvang 19.00 uur  

 

Agenda voor de gezamenlijke jaarvergadering 

 Opening 

 Ingekomen stukken en mededelingen 

 Jaarverslag 2009 secretaris  

  Noad – Stichting Dorpshuis – Plaatselijk Belang 

 Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid 

 Financiële stukken + jaarverslag 2009 penningmeester 

  Noad – Stichting Dorpshuis – Plaatselijk Belang 

 Bestuursverkiezing P.B ,  

  aftredend en herkiesbaar Leo vd Teems en Jan Haikens 

 Activiteitencommissie/dorpskrant 

 Punten van verenigingen  

  Noad – Stichting Dorpshuis - Plaatselijk Belang 

 Rondvraag 

 Sluiting 
 

Secretarissen ?/G. Plat/Herbert Lubbers 
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Een nieuw dorp, Hunzedorp, dat 

wil de Stichting PRO bouwen in 

de Hunzevallei, 

tussen Valthermond en Drou-

wenerveen, in de gemeente Bor-

ger-Odoorn. 

Hunzedorp is een ecodorp of we-

relddorp met als kernthema’ s 

duurzaamheid, gemeenschap en 

spiritualiteit. Afstuderende stu-

denten van de Academie voor 

Architectuur, Bouwkunde en Ci-

viele techniek van de Hanzeho-

geschool in Groningen maken 

het ontwerp. Het betreft in eerste 

instantie de bouw van een earths-

hip, de aanleg van een camping 

en de bouw van vijftien wonin-

gen.  

Wonen in nieuw ecodorp Hunzedorp 

Een earthship is een zelfvoor-

ziend gebouw, gemaakt van 

oude autobanden, aarde, leem 

en afvalmateriaal. Het water 

wordt gezuiverd door planten. 

Wind en zon zorgen voor ener-

gie en verwarming. Een earths-

hip is het meest duurzame ge-

bouw ter wereld. Omdat PRO 

in dit gebouw een informatie- 

cursuscentrum voor Prehistorie 

en Toekomst wil vestigen laten 

de ontwerpers zich inspireren 

door de organische vorm van 

ons oudste gebouw het hune-

bed. Hunzedorp kan het meest 

duurzame dorp van Nederland 

worden. De minimale 

omvang van Hunzedorp is plm. 

10 ha. waar ongeveer 150 vol-

wassenen en kinderen wonen in 

plm. 100 huizen, met kleine be-

drijven en een tuinderij. Het is 

ook mogelijk dat er b.v. 6 kleine 

dorpjes komen van plm. 1.50 ha. 

op loop/fietsafstand van elkaar 

met ongeveer 25 volwassenen en 

kinderen in plm. 15 huizen. 

 

 

Als u ook in Hunzedorp wil wo-

nen bel dan Jan Schuiling voor 

een kennismakingsgesprek, 

0599 663 063. 

 

 

Kijk voor meer informatie op 

www.pro-werelddorp.nl 
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Veel aanstaande moeders willen 

borstvoeding gaan geven.  

Een goede voorbereiding is be-

langrijk.  

Tijdens een cursus die drie avon-

den duurt vertellen we alles over 

de theorie, mogelijke problemen, 

bakerpraatjes en bespreken we 

het combineren van werk en 

zorgtaken.  We laten diverse kol-

ven en andere materialen zien. 

Uiteraard is er tijd voor je eigen 

vragen en/of ervaringen.  

De kosten voor deze cursus be-

dragen € 20,- inclusief een com-

pleet informatiepakket. Partners 

mogen gratis meekomen. Meld je 

zo vroeg mogelijk aan om een 

plek te garanderen. Om de 

maand start een nieuwe serie. 

Soms is er een extra serie ge-

pland. 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk  

Cursusdata: 

 11,18 en 25 maart 2010 

 8, 15 en 22 april   2010 

Tijd: 

  20.00 tot ca. 22.00 uur 

 

Tevens verzorgen wij  maande-

lijks  een ochtend  voor voeden-

de moeders. Je kunt dan onder 

het genot van een kopje koffie 

of thee en wat lekkers in huise-

lijke kring gezellig kletsen met 

andere mama’s en gelijktijdig 

vragen stellen over borstvoe-

ding. Soms is er een thema, zo-

als ‘starten met vaste voeding’. 

Voor deze ochtend vragen we 

een vrijwillige bijdrage van € 

1,50. Je kindje mag natuurlijk 

meekomen. Vooraf aanmelden 

is zeer gewenst. 

 

Data bijeenkomsten:  12 fe-

bruari, 12 maart en 16 april 2010 

Tijd:                                9.30 tot  

ca. 11.30 uur 

 

Meer informatie of voor borst-

voedingsvragen: Marincke Wa-

l ig,  contactpersoon:  06 -

27846466 of vbnnieuwbui-

nen@hotmail.com. 

De besturen van de PCOB- en 

ANBO-afdelingen in onze ge-

meente krijgen regelmatig 

klachten o ver het feit dat trot-

toirs, fietspaden door hun staat 

van onderhoud als onveilig er-

varen worden. 

 

Deze ouderenbonden verenigd 

in het OSO (Overleg Samen-

werkende  Ouderenbonden ) 

willen graag inzicht in de 

klachten hebben. Daarom vra-

gen zij de leden en ook anderen 

met concrete punten te komen. 

Hiertoe kan iedereen onder-

staand invulformulier opstellen 

en inleveren bij de ANBO- of 

PCOB-afdeling of bij het secre-

tariaat van het OSO. . 

MELDING OPENBARE 

RUIMTE  

Het gaat dus om:  een melding 

over Voetpaden/fietspaden 

Meldt onveilige fiets– en voetpaden !! 

Dit formulier opsturen of afge-

ven aan het ANBO/PCOB-

bestuur of naar 

het  Secr. OSO.   Molenstraat 

11   9531 GH Borger  tel. 0599-

235770 

Men  kan natuurlijk ook zelf 

naar de gemeente gaan. Op de 

site gemeente http://borger-

odoorn.nl/. men  gaat dan naar de 

link: digitale balie, vervolgens  

naar buurtbeheer en dan krijgt 

men  een invulformulier: Mel-

ding openbare ruimte en dan 

volgt men de aanwijzingen. De 

melding kan men  uitprinten  en 

deze als bewijs bewaren. 

Het gaat over een situatie in welke plaats:  …………….. 

In welke straat: …...…………………………………….. 

nadere omschrijving locatie: ……………………………. 

nadere omschrijving melding:…………………………… 

…………………………………………………… 

Gegevens veroorzaker : Ik ken de veroorzaker: ja/nee 

Mijn gegevens 

Naam: 

Adres: 

Plaats en postcode: 

Telefoonnummer: 

e-mail-adres: 
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 
Als bestuur van Historische Ver-

eniging zijn we alweer in het 

nieuwe jaar bijeen gekomen en 

hebben ook enkele dingen afge-

sproken. In het afgelopen jaar 

2009 zijn we druk bezig geweest 

met voorbereidingen en hebben 

we verschillende dingen voor ons 

archief vastgelegd. Ook zijn er 

enkele bijeenkomsten geweest 

waar we aan mee hebben ge-

werkt en of hebben georgani-

seerd. Ook met de Stichting 

Harm Tiesing hebben we geza-

melijk de Zwerfsteen en een ka-

lender uitgegeven. Tevens zijn 

we druk bezig geweest met het 

bestuur om het een en ander op 

te zetten voor onze Vereniging. 

Zo hebben we ook besloten om 

de jaarvergadering in beide dor-

pen te gaan houden. De data is 

voor Nieuw-Buinen in 't Aai-

laand op 25 maart en voor Bui-

nerveen in de Viersprong op 26 

maart, beide avonden beginnen 

om 19.30. Zo willen we hen die 

interesse hebben dan ook van 

harte uitnodigen voor de jaar-

vergadering. De avond zal me-

de gevuld zijn met een boeien-

de lezing verzorgt door een 

spreker die voor deze avonden 

is uitgenodigd. Daarnaast zijn 

we bezig om een eigen ruimte 

te zoeken voor onze Vereniging 

waar we ons archief kunnen 

opslaan, en lezingen en verga-

deringen kunnen houden. En 

welke ook toegankelijk is voor 

een ieder die dingen wil weten of 

naar iets op zoek is. Wat betreft 

de vorderingen houden wij u op 

de hoogte.  

Voor meer info of aanmelding 

kunt u contact opnemen met on-

ze secr. Jacco Pranger,  

tel 0599-621767 of  

pranger@nieuwbuinen.com 

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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Het Voorwerp  

Of het was veel te moeilijk, óf 

het was veel te gemakkelijk.  Tot 

die laatste categorie behoort 

ongetwijfeld een jongeman die 

doorbelde dat het een kroonkurk 

is en nog meer precies eentje die 

op een frisdrankflesje heeft 

gezeten. Op mijn antwoor-

denbriefje heb ik die reactie 

genoteerd als “grappig” en 

“vindingrijk”. Het mag duidelijk 

zijn dat niet de fotograaf noch de 

schrijver van dit stukje de 

voorwerpvraag hebben gericht 

op de kroonkurk. De verwijzing 

in de decemberkrant naar de 

uitlener van het voorwerp, dhr. 

Willem Wanders, mag op zich al 

duidelijk maken dat het om de 

ketting met de twee beugels gaat. 

En met de beugels krijg je ook 

geen kroonkurk van een flesje af, 

dus ook de dubbele fles-

senopener valt als goede 

oplossing af.  

 

Wat stelt het getoonde ijzerwerk 

dan wél voor ? Het juiste 

antwoord kwam van Luiktje van 

Rhee uit Buinerveen: Een 

spanketting, die gebruikt werd 

tijdens het melken van een koe 

die gewoon niet stil wil blijven 

staan. In de tijd dat koeien nog 

ambachtelijk werden gemolken 

en een bepaald dier het gewoon 

verdomde om rustig te blijven 

staan, werd de spanketting 

aangebracht. De beugels 

werden om de achterpoten 

geklemd en de ketting op maat 

gemaakt tussen de poten. De 

ketting werd vastgezet in het V 

– profiel dat aan een van de 

beugels is bevestigd. Het 

handmelken werd er daardoor 

een stuk veiliger op voor de 

man of vrouw die met krukje en 

emmer alle aandacht moest 

geven aan uier, spenen en 

richten. Immers er gaan vele 

liters in een emmer. En liever 

geen drup ernaast. 

Kijk nog even rustig naar de 

spanketting. Wie weet volgen er 

nog v ragen  over  en /o f 

antwoorden op de functie van de 

ring helemaal aan het eind van de 

ketting. Zo nodig komen we 

daarop terug in de dorpskrant - 

editie van april a.s. 

 

Dan de nieuwe opgave. Zie de 

foto. Geef uw bevindingen door 

aan de hoofdredacteur of aan 

 

                                                                                                                                  

Martin Snapper  
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Het betreft hier kinderen die 

onder moeilijke omstandighe-

den opgroeien en niet de gele-

genheid hebben te ervaren wat 

een vakantie is. Het zijn meren-

deels kinderen uit gezinnen, 

wonend in achterstandswijken 

van de grote steden, met finan-

ciele en sociale problemen. Uit 

onze jarenlange ervaring (48 

jaar) weten we dat het voor de-

ze kinderen een onvergetelijke 

ervaring is die zij hun leven 

lang onthouden. 

De kinderen komen uit Neder-

land, Duitsland, Frankrijk en 

Bosnië. Veel van deze Bosni-

sche kinderen wonen nog 

steeds in vluchtelingenkam-

pen.Het aantal gastouders is de 

laatste jaren afgenomen. Dit 

heeft tot gevolg dat er steeds 

minder “kwetsbare” kinderen 

van een onbezorgde vakantie 

kunnen genieten. Kinderen die 

om welke reden dan ook als 

“kwetsbaar” aangemerkt wor-

den. Kinderen die deze vakan-

tie hard nodig hebben.  

In Drenthe, Friesland en Gro-

Stichting Europakinderhulp 
ningen komen kinderen uit Ne-

derland, Bosnie, Duitsland en 

Frankrijk. 

Gun deze “kwetsbare” kinde-

ren, in de leeftijd van 5 tot 12 

jaar, de vakantie van hun leven 

en nodig een kind uit voor 3 

weken in de zomervakantie. 

Uit Bosnië komen in totaal 75 

kinderen uit het voormalige 

oorlogsgebied naar Nederland. 

Het merendeel van hen woont 

nog steeds in de aanwezige 

vluchtelingkampen. De kinde-

ren uit Bosnië worden over het 

algemeen per 2 geplaatst. De 

gastouders krijgen een woor-

denlijst en de vakantiekinderen 

een pictogrammen boekje. Ver-

der komen er een aantal tolken 

mee naar Nederland. De erva-

ring leert dat dit voldoende is 

om deze 3 weken op een plezie-

rige manier door te brengen. De 

exacte periode is nog niet be-

kend. 

Uit Bosnië komen slechts een 

beperkt aantal kinderen naar 

Noord Nederland, deze worden 

in eerste instantie bij bestaande 

gastouders ondergebracht. 

De Franse kinderen komen voor-

al uit de voorsteden van de grote 

Franse steden waar het onveilig 

is om buiten te spelen en het le-

ven uitzichtloos is.  

De reis van Croix Rouge komt 

van 3 tot 23 juli 2010 en  

Secour Populair van 17 juli tot 7 

augustus 2010. 

De kinderen uit Hannover en Ol-

denburg (Friesland en Gronin-

gen) komen van 12 tot 30 juli 

2010, uit Berlijn (Drenthe) van 

19 juli tot 5 augustus en  

Schneeberg/Delitzsch (Friesland) 

van 5 juli tot 23 juli. 

De kinderen uit Rotterdam van 

26 juli tot 13 augustus 2010. 

Voor informatie kunt u contact 

opnemen met:  voor Drenthe me-

vr. E. Bergman tel. 0591-354447, 

voor Friesland mevr. J. de Vries 

tel. 058-2573612 en voor Gro-

ningen mevr. A. Hommes tel. 

0598-446446 

 

Ook kunt  u ki jken op 

www.europakinderhulp.nl De 

kans dat een “kwetsbaar” kind 

met vakantie gaat is net zo groot 

als de kans dat u nu belt. 

http://www.europakinderhulp.nl/
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Pax kinderhulp vraagt ook gastgezinnen 

Elk jaar komen er ongeveer 450 

kinderen uit Berlijn naar Neder-

land om bij gastgezinnen een va-

kantie door te brengen. Vaak zijn 

het kinderen die al vaker een va-

kantie in hetzelfde gezin hebben 

door gebracht maar ook zijn er 

kinderen die voor het eerst naar 

Nederland komen. Zij zoeken 

een gezin, dat hen in de zomer-

vakantie 3 weken wil opnemen 

en als het van beide kanten klikt, 

de komende jaren ook.  

 

Om wat voor kinderen gaat het? 

Het zijn kinderen tussen de 6 en 

12 jaar oud. In Berlijn worden ze 

vaak aan hun lot over gelaten. Ze 

leven overdag na schooltijd op 

straat, want thuis is niemand; 

moeder is aan het werk en de va-

der is vaak niet aanwezig. De 

kinderen moeten voor zichzelf 

zorgen. Dit houdt in dat het in 

het algemeen gaat om kinderen 

die geleerd hebben te overleven 

en die niet altijd even gemakke-

lijk zijn. Aan de andere kant hun-

keren ze iemand die aandacht en 

tijd voor hen heeft , zoals een 

spelletje doen, een eindje fietsen. 

Ook vinden ze het leuk om sa-

men te eten en niet alleen. 

 

Welke periode komen de kinde-

ren? 

De kinderen komen deze zomer 

10 juli en ze gaan op 30 juli 

weer terug naar Berlijn. Ook 

komen er kinderen van voor 

een vakantie van 31 maart tot 

10 april voor een vakantie naar 

Nederland. Deze kinderen wo-

nen allemaal in kindertehuizen 

en willen graag eens een poosje 

in een gezin doorbrengen. Ook 

zij zoeken gastouders. Een aan-

tal van deze kinderen wil als 

het klikt graag in de zomerva-

kantie bij dezelfde gastouders 

terug komen. 

 

Zijn er kosten aan verbonden? 

Als u na een bezoek van twee 

medewerkers besluit om gast 

ouder te worden,hebt u een 

Verklaring Omtrent Gedrag 

nodig. Deze kunt u met behulp 

van een formulier dat u van ons 

krijgt, aanvragen op het ge-

meentehuis. De kosten hiervan 

zijn voor uw rekening. Ook 

vragen wij 2 referentieadressen. 

De kinderen zijn verzekerd tegen 

ziekte en ongevallen en ze heb-

ben een W.A. verzekering. De 

verblijfskosten zijn uiteraard 

voor uw rekening,maar dure uit-

stapjes zijn echt niet nodig,zoals 

u hebt kunnen lezen. 

 

Kunt u kiezen wat voor kind u 

wilt? 

U kunt aangeven of u een jongen 

of een meisje wilt uitnodigen en 

in welke leeftijd. 

 

Is er begeleiding? 

Gedurende de vakantie wordt u 

regelmatig gebeld door een me-

dewerker van Pax Kinderhulp. 

Ook komt hij of zij een keer op 

bezoek. Als er problemen 

zijn,kunt u altijd zelf contact op-

nemen met een medewerker.  

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u 

meer weten dan kunt u contact 

opnemen met telefoon 0591 

522542 (tussen 18:00 en 19:00 

uur) 

Voor verdere informatie: 

www.paxkinderhulp.nl  

SIVO kan altijd extra gastgezin-

nen gebruiken. Dus wilt u ook 

eens een onvergetelijke week en 

kennismaken met een andere cul-

tuur, aarzel dan niet om gastge-

zin van SIVO te worden. 

 

Neem contact op met de com-

missie Huisvesting: 0591-513017 

(fam. Eefting, Odoorn) 

Woont u in het verspreidingge-

bied van de Dorpskrant, dan kunt 

u ook contact opnemen met Els 

de Roo (tel 212604),  

of  

Bram van Buuren (tel 211918) 

Gastgezinnen gezocht voor SIVO 
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Sportnieuws 

S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  

NOAD & Volleybalnieuws  

Boy’s bedankt ! 

 Boys, bedankt voor de leuke 

herinnering, en blijk van 

waardering, die Kasper en ik 

mochten ontvangen na 

beëindiging van S.v. de 

Veenschutters in december  jl. 

 

NOAD Nieuws 
 

Even weer een berichtje van 

NOAD. 

Allereerst willen onze Harte-

lijke Dank uitspreken aan alle 

mensen die ons gesteund heb-

ben met de Vogelvoeractie in 

december. Hetzij als verkoper, 

hetzij als koper. 

Van de winst hebben we voor 

de Dancelessen een nieuwe 

muziek-installatie, een Karao-

keset gekocht, met veel moge-

lijkheden. Hier zijn we erg blij 

mee. 

 

Zoals gezegd, laten we weer 

van ons horen. 

Hierbij doen wij wederom een 

dringend beroep op de inwo-

ners van Nw Buinen – Buiner-

veen. Na onze vorige oproep in 

de dorpskrant heeft er niemand 

gereageerd om ons bestuur te 

versterken. Wij hopen dat er 

mensen zijn, die net als wij 

graag zien dat onze vereniging 

blijft bestaan. 

Een ieder, jong of oud, die 

NOAD een warm hart toe-

draagt; laat je horen, laat je 

zien! 

Is het dan (nog) niet in het be-

stuur, kom dan naar één van 

onze street-dance-

aerobicslessen. 

Deze lessen van met name de 

bassischoolkinderen worden 

goed bezocht, maar er mogen  

natuurlijk altijd meer bij! 

 

Of kom met sportieve ideeën 

over wat voor soort sport jij zou 

willen doen bij NOAD. 

Wij staan open voor ideeën en 

willen met alle plezier kijken 

naar wat de mogelijkheden zijn. 

Neem nu de Volleybal. 

Voor de jeugd is er een trainer 

gevonden die les wil geven, maar 

jammer genoeg zijn er nog niet 

genoeg opgaven binnengekomen, 

om een groepje te vormen. Dus 

jongens en meisjes van de basis-

school maar ook van het VO, 

jullie zijn welkom. 

Heren (leeftijd maakt niet uit) 

zijn ook nog steeds welkom op 

de woensdagavond bij het heren 

volleybalteam. Het kan recreatief  

of competitief op enkele maanda-

gen. 

 

 

Het “wanhopige” bestuur van 

NOAD 

Nogmaals, het einde van de s.v. 

heeft zeker niet aan jullie 

enthousiasme gelegen. 

Bedankt namens 

Wubbe en Kasper,  

ex bestuur  

S.V. de Veenschutters 

Buinerveen 
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 LESTIJDEN 

Dinsdag:  

Kidsdance   16.00 – 17.00 uur groep 1 t/m 4 

Fundance   17.00 – 18.00 uur groep 5 t/m 8 

Streetdance  18.00 – 19.00 uur V.O 

Aerobics   19.00 – 20.00 uur groep dames  

Alles onder leiding van Natasje Berendsen 

 

Vanaf woensdag 2 september :  

Volleybal  20.30 – 21.30 uur   Heren  

(in sporthal de Woerd in Buinen) 

 

Leden en toekomstige leden graag aanmelden bij een van de be-

stuursleden: 

Voorzitter: Theresa ten Have:    0599-212175 

Secretaris Anja Uchtman:     0599-212420 

Penningmeester Marja van de Scheer:    0599-212470 

Algemeen lid Trix van Kooten:    0599-212743 

 

Contributie  
 

(inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar  

€ 6,50 per maand  

gymleden vanaf 20 jaar 

€ 9,00 per maand 

volleyballeden vanaf 20 jaar 

€ 9,00 per maand  

 

(Zoals u ziet is de contributie 

verhoogd, dit is besloten op de 

jaarvergadering) 

Voor  dames van 15 tot 75 jaar  

Wie houdt er van bewegen op muziek? 
Elke dinsdagavond van 19 tot 20 uur is er  

een gevariëerd programma voor alle spieren,  

inclusief de lachspieren. 

Danspassen maken op muziek,  

balspelen, badminton, gymoefeningen, alles komt aan bod. 

Je conditie gaat met sprongen vooruit! 

Na afloop voel je jonger en energieker! 

Wie wil dit nu niet??? 

Ons klein clubje wil graag versterking. 

Kom op dinsdag naar de gymzaal van OBS 75  

en doe gezellig met ons mee. 

            

Trix van Kooten en Ina Habing 

NOAD heeft Jaap Zijlstra(trainer 

van de heren volleyballers) be-

reid gevonden ook de jeugd van-

af 9 jaar (jongens en meisjes) 

volleybaltraining te willen geven, 

mits er voldoende belangstel-

ling voor is natuurlijk. 

 

Dit graag zo spoedig mogelijk 

kenbaar maken bij  

Marja van der Scheer 

Volleybal  voor  de  jeugd 

Tel.nr.: 0599-212470  

(bij voorkeur na 18.00 uur)  

of per e-mail:   

mvanderscheer@online.nl 

 

Dag en tijd worden nader be-

kend gemaakt. 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  

Regionale volleybalcompetitie 2009 / 2010 

Uitslagen: 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

23-11-2009 NOAD - Hofstra-Hulshof 1 – 2 25 – 9 22 – 25 19 – 20 

30-11-2009 Team v/d Laan - NOAD 1 – 2 25 – 10 20 – 25 15 – 25 

11-01-2010 NOAD – Tyfoon 2 2 – 1 19 – 25 25 – 18 19 – 17 

25-01-2010 NOAD - Tyfoon BAM 2 – 1 25 – 24 24 – 25 24 – 12 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Hofstra-Hulshof 10 22 8 

Team v/d Laan 10 19 11 

Tyfoon BAM 10 18 12 

NOAD 10 17 13 

Tonegido (H) 10 15 15 

VCA (H) 10 13 17 

Tyfoon 2 10 10 20 

Seta (H) 10 6 24 

Stand t/m 1/2/2010 
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Schaats/visnieuws 

De Smelt in Assen 
Het komende seizoen kunnen 

onze leden, op de volgende da-

tum en tijd ,vrij schaatsen op de 

baan in de Smelt te Assen. 

Zaterdag  21 februari 2010       

17.00 tot 19.00 uur ,  

vrij schaatsen voor leden 

Schaatsers moeten op verzoek de 

lidmaatschapskaart tonen 

Schaatsers zijn verplicht hand-

schoenen en een muts te dragen 

het gewest Drenthe zorgt voor 

baanwachten en ehbo. 

 

Het bestuur Schaatsvereniging  

Buinerveen e.o.  

Visvergunning om te mogen  

vissen op de ijsbaan voor  

het seizoen 2009 zijn weer  

af te halen bij  

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B  

Buinerveen. 

 

Nog even voor de duidelijk-

heid: 

Gezinskaart  

€ 11.50 voor het gehele ge-

zin . 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6.50 

 

 

 

Ook dit jaar hebben we weer 

een aantal viswedstrijden ge-

organiseerd en op veler ver-

zoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland, 

op de volgende data: 

 

 

15 mei 13.00-16.00 uur 

12 juni 18.00-21.00 uur 

3-juli  18.00-21.00 uur 

21 aug. 18.00-21.00 uur 

  BBQ na afloop 

11 sep. 13.00-16.00 uur 

 

Verder gaan we proberen een 

nachtwedstrijd op 17 juli te orga-

niseren van 21.00-24.00 uur. 

Dit gaat alleen door als er mini-

maal 10 personen aan meedoen, 

dus geef je vroegtijdig op bij een 

van de bestuursleden van de 

schaatsvereniging. 

Ook wie mee wil doen met de 

BBQ, graag van te voren opge-

ven bij de bestuursleden. 

 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

De BIBLIOBUS  komt op vaste 

tijden in dorpen waar geen bibli-

otheekgebouw aanwezig is. In 

Buinerveen staat de bibliobus op 

vrijdagmorgen van 8.55 tot 10.05 

uur bij OBS 75 en van 10.10 tot 

10.40 uur bij CBS 59,  waar ook 

volwassenen gebruik kunnen ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd. 

!REUR! Groot streektaalfestival 

in Emmen en diverse Drentse 

bibliotheken In het kader van !

REUR!  is op vrijdag 5 maart  in 

de  Bibliotheek Borger  de taol-

schulte Willy Weerman aanwe-

zig. Een taolschulte is een aan-

spreekpunt in de gemeente voor 

zaken op het gebied van de 

Drentse Taol. De taolschultes 

kunnen keurnoten benoemen die 

in de kleinere dorpen de zaken 

behartigen. 

 

Ciel Heintz in de Boekenweek 

Op woensdag 17 maart 2010 

heeft Bibliotheek Borger-Odoorn 

in het kader van de Boekenweek 

weer een schrijver uitgenodigd. 

Dit keer zal Ciel Heintz, beter 

bekend onder het pseudoniem 

Ciel van Sambeek, te gast 

zijn. Samen met Liesbeth van 

Erp vormt ze het schrijvers-

duo Liza van Sambeek. 

Boeken die ze alleen of met 

Liesbeth van Erp heeft ge-

schreven zijn o.a. Zadelpijn 

en ander damesleed, Het ver-

wende nest, Koninginnenrit 

en Stormvleugels.  

De avond wordt georgani-

seerd in restaurant Bussema-

ker in Exloo en start om 

19.30 uur. Entree € 7,50 / bi-

bliotheekleden € 6,-  

Kaarten zijn in de voorver-

koop bij de bibliotheekvesti-

gingen verkrijgbaar.  

 

Met € 5,- korting naar musi-

cal 'Hoe overleef ik mijn eer-

ste zoen'    

Bibliotheekleden krijgen op 

vertoon van het pasje € 5,- 

korting op een toegangskaart-

je voor de musical Hoe over-

leef ik mijn eerste zoen. De 

korting geldt op de voorstel-

lingen in Meppel (23 februa-

ri) en Emmen (19 maart) tel. 

(0591) 617000     

Let op: de korting geldt niet bij 

online reserveren! 

Hoe overleef ik mijn eerste 

zoen?  

Het leven van Rosa staat op z’n 

kop wanneer ze verhuist van Den 

Bosch naar Groningen. Net wan-

neer blijkt dat de nieuwe vriend 

van haar moeder een strenge be-

moeial is en haar moeder een ba-

by verwacht, wordt ze voor het 

eerst verliefd.    

Een voorstelling met humor, fan-

tastische Hoe overleef ik... lied-

jes en veel absurde én leerzame 

momenten. Ook geschikt voor 

mensen die hun eerste zoen al 

een poosje achter de rug hebben! 

Met veel onmisbare survivaltips! 

Naar het boek van Francine 

Oomen.   

Zie ook http:// 

musical.hoeoverleefik.nl 
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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: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

Als aftrap voor de 'Meertmaond 

- streektaolmaond' wordt op                

zaterdag 6 maart in Emmen een 

groots opgezet streektaalfesti-

val gehouden. Maar ook in een 

tiental Drentse bibliotheken 

zijn in de voorafgaande week 

optredens in de streektaal. 

 Programma op 6 maart in 

 Emmen 

Aan het Noorderplein in Em-

men zijn de hele dag door op-

tredens, debatten, een streek-

taalquiz, muziek, lezingen, etc. 

Vele bekende en minder beken-

de Drenten, Groningers, Frie-

zen, Stellingwarfers, Twenten 

en ook onze oosterburen verle-

nen hun medewerking aan deze 

dag.  

Een paar namen: Albert Haar, 

Jan Germs, Nedersaksisch vo-

caal ensemble, Jacques Tiche-

laar, Jans Polling, Nostra Da-

mes, Siemon Reker, Johan 

Veenstra, Douwe Kootstra, Ma-

riet Thalens, Klaas Samplonius, 

Pieter Sijpersma, Kinderkoor 

Ozewiezewoze, Henk Puister, 

Rein Munniksma, etc. etc.  

Vanaf 19.30 uur wordt het fes-

tival vervolgd in theater De 

Muzeval. Hier treden o.a op 

Harm en Roelof, Bert Kamping, 

Egbert Meijers, Margaretha Klei-

ne, Mooi Wark, Erwin de Vries 

en Voorheen de Bende mit 

Pazzipanten.  

Toegang 

Het dagprogramma op zaterdag 6 

maart is gratis toegankelijk, het 

avondprogramma in de Muzeval 

kost € 25,00. Kaarten zijn te be-

stellen via de website van de Mu-

zeval.  

Zie voor het volledige program-

ma, tijden e.d. de website 

www.reur-festival.nl.  

Organisatie  

Het festival wordt financieel mo-

gelijk gemaakt door o.m. de pro-

vincie Drenthe, gemeente Em-

men, Prins Bernard Cultuur-

fonds, Vsb-fonds, JM-fonds, 

Theater de Muzeval, Huus van 

de taol en Bibliotheek Emmen.  

   

Initiatiefnemers en organisatie: 

Vocal Music (Bert Kamping), 

Huus van de taol, Theater de 

Muzeval, Bibliotheek Emmen, 

i.s.m. het Drents Netwerk Biblio-

theken en Biblionet Drenthe.  

 

!REUR! Groot streektaalfestival in Emmen  

en diverse Drentse bibliotheken  
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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 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 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 


