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Inhoud:

Playbackshows weer groot feest
Basisschool 19 januari
Ieder jaar is het weer een feest:
De playbackshow!, en natuurlijk
dit jaar ook weer. Het programma was zeer uiteenlopend. Zo
kon genoten worden van meezingers, serieuze liedjes maar ook
onbekende liedjes, van vertederende kleintjes en van stoere grote kinderen. De avond begon met
wat technische problemen, of
strubbelingen,: het gordijn wilde
niet meewerken. Het gordijn kon
wel open, maar één wilde niet

dicht. Dit moest natuurlijk eerst
gerepareerd worden. Na wat
kleine reparaties ging het wel
weer. Er is begonnen met de
kleintjes. Zij deden Marco Borsato, de kleine zeemeermin,
Oek en K3 twee keer. Daarna
kwam voor de groteren Jan
Smid, Kelly Clarckson en Feest
Team gevolgd door de pauze.
In de pauze ging de jury alvast
in beraad om de kleintjes te beoordelen en nadat iedereen
weer voorzien was van een
drankje ging
het feest vrolijk verder
met Scissors
Sisters, Rihanna, Normaal, Christina Aquilera,
Celine
Dion, Shania
Twain en Bo
& Monika.
Toen begon
het wachten
want voor de
jury was het
geen makkie. Na enige tijd waren
ze er toch
uit: bij groep
1 t/m 4 was
de uitslag:
nr. 3 Romy
Lutjes met
K3: Superhero, nr. 2
Dennis Vijfschaft met
Marco Bor-
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Spelweek inschrijflijst

sato: Rood, nr. 1 Wendy Springer met De kleine zeemeermin:
Dat is mijn wens. Bij groep 5 t/m
8: nr. 3 Joey met Jan Smid: Als
de morgen is gekomen, nr. 2 Geanne de Roo met Shania Twain:
Man, I feel like a woman en nr. 1
Tom Haak en Sanne Tent met
Scissors Sisters: I don’t feel like
dancing. De orginaliteitsprijs die
door een anonieme sponsor aangeboden is, is gewonnen door
Normaal met Alie dit werd gedaan door de 3 dametjes Loes en
Lotte Haak en Iris Tent. Allemaal nogmaals gefeliciteerd.
Inge van Buuren
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor :
21 mrt

Vrouwencafe

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel nummers act. Commisie
Dennis Middeljans
212232
Anneke Wubbels
212605
Huub Pijs
212840
Lenie Poker
212730
Jeannet Elting
417735
Tom Ottens
212473
Thom Martens
212993
Klaas Hummel
212729

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2007 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren,
Hoofdkade 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

4 april 2007

Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

6 juni 2007
15 augustus 2007
3 oktober 2007
5 december 2007

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
OBS 75 8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Internetsite
Buinerveen /
Nieuw Buinen
Inmiddels bestaat een internetsite over de plaats
Buinerveen en Nieuw Buinen tot de Mondenweg.
Hierop zijn ik diverse zaken over clubs en verenigingen en actueel nieuws
geplaatst. Ook foto’s gemaakt bij diverse evenementen zijn hier te bewonderen en te downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

Programma jeugdwerk 2007
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet
helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet
worden maar hier komen ze vast.
28 maart
9 mei
13 juni
Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Inge van Buuren
Linda Luppens
Annemarie Egas

knutselen
knutselen
eindfeest

212604
212855
212944
211918
212301
332850

De tijden van de knutsel middagen zijn voor
groep 1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur ,
en voor groep 5 t/m 8 van 15.15 tot 16.45 uur.

Dorpskrant Buinerveen
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Playbackshow voortgezet onderwijs en volwassenen
10 februari
Het was nog even de vraag of de
avond wel door kon gaan, er is
afgesproken dat als er geen 10
opgaves zouden zijn, de playbackshow niet door zou gaan.
Maar gelukkig, met precies 10
konden we toch van start.
Voor het voortgezet onderwijs
hadden we 6 deelnemers. Te
weten: The tree degrees, Sesame
street, Beyoncé, Christina Aquilera, Pink, My & Lil’kim, High
school musical en Alexander
Curly. Net als bij de kleintjes
was hier ook veel variatie. Nr. 3
is geworden The Three Degrees
met When will I see you again,
nr. 2 Christina Aquilera, Pink,
My & Lil’kim met Lady Marmelade en nr.1 Highschool Musical
met Breaking free.
Na de pauze (die wat lang duurde) was het de beurt aan de vol-

wassenen met Abba, Big, Black
and Beautiful, Toppers en The
Wiz. Na de optredens werd het
ook wel duidelijk waarom de
pauze zo lang duurde: er waren
namelijk dames verkleed als
heren en heren verkleed als
donkere dames en natuurlijk de
leeuw, vogelverschrikker en
de
blikman.
Hier was de
uitslag nr.3 Abba met Waterloo, nr. 2 Toppers met Over
the top en nr. 1
The wiz met
Ga nou maar
gewoon. Voor
deze
avond
hadden we ook
een
orginali-

teits prijs en deze werd gewonnen door Sesame Street met Mana,mana. Voor volgend jaar hopen we op iets meer opgaves
maar dat het minstens zo gezellig
word.
Inge van Buuren

Dorpskrant Buinerveen

Een berichtje van de Meras kabouters
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PAASVUUR 2007
Zondag 8 april 2007 wordt weer
het Paasvuur in Buinerveen ontstoken, dit jaar om 19.30 uur.
Aanvoer van materialen kan
plaatsvinden op zaterdag 31
maart en zaterdag 7 april van
09.00 uur tot 16.00 uur.
Het Paasvuur zal weer plaatsvinden achter het bedrijf van Timmermans, Zuiderstraat 43, ingang aan de 2/3e weg Zuid.
De vergunning zal ook dit jaar
verzorgd worden door Plaatselijk
Belang en de familie Timmermans stelt de locatie weer beschikbaar. Mochten er nog vrijwilligers zijn die mee willen helpen op die zaterdagen met het
opzetten van de bult en het lossen van de vrachten, dan zijn die
van harte uitgenodigd zich op de
verzamelzaterdagen te melden op
het terrein en te helpen dat Buinerveen ook in 2007 weer een

geslaagd Paasvuur mag hebben! Het hele jaar is men al bezig met de voorbereidingen;
een aantal dames is druk in de
weer zakjes te breien waarin
paaseitjes voor de basisschoolkinderen gedaan kunnen worden zodat ook die dit jaar weer
een aardigheidje ontvangen.
Het terrein is opnieuw ingezaaid en we hopen dat ook dit
jaar de aanvoer weer net zo
droog en goed mag verlopen als
in 2006. Zonder de vrijwillige
medewerking van vele personen zal het meer moeite kosten
dit evenement plaats te laten
vinden, dus zet het in uw agenda!
Pasen valt dit jaar nogal wat
vroeger en mogelijk hebt u het
in uw tuin er nu nog niet aan
toe om te gaan snoeien, maar
graag zouden we u toch op willen roepen vast eens te kijken
wat er weer gerooid en gesnoeid moet worden zodat er

weer een flinke bult opgezet kan
worden.
Het is misschien wijs nogmaals
te vermelden dat alleen zuiver
snoei-afval gebracht mag worden. Geen boomstronken en –
wortels en ook pallet- en schuttingmateriaal is niet gewenst!
Maar dat zal geen belemmering
zijn om toch voldoende materiaal
aan te voeren. Hebt u niks in de
tuin te snoeien, dan heeft vast uw
buurman nog wel iets staan
waarvan u vindt dat het mooier is
als die haag vernieuwd wordt of
die struik verdwijnt. In goed
overleg kan vast veel bereikt
worden, ook in uw omgeving!
Dus Paasvuur 2007, aanbrengdagen zaterdag 31 maart en 7 april
van negen tot vier, vuur in de
bult op 1e Paasdag 8 april om
19.30 uur!
Marjan Poelman

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Het nieuwe jaar is weer gestart.
Onze jaarvergadering is op 17
januari geweest.
Op dit moment zijn er 44 leden;
alweer gegroeid dus!
Op 4 april a.s. gaan we vieren dat
we al 75 jaar een afdeling zijn.
Onze afdeling is in 1932 opgericht en heeft meer dan 100 leden
gehad.
Zoals U al in verschillende kranten heeft kunnen zien, is ons
trouw lid Janna Naaijer-Alfrink
gehuldigd. Zij is 50 jaar lid van
onze afdeling geweest en ontving
hiervoor een gouden speld in de
vorm van een korenaar. Ook
kreeg ze het boek “Bewogen jaren; 75 jaar NBvP in Drenthe”
aangeboden.
Mevrouw Magendans is vanaf
1952 lid van onze afdeling en
heeft het jubileumboek van de
NBvP in Drenthe ook ontvangen.
Jos Driessen hield een lezing
over voetreflexologie en Betsy
Martens was een geduldig model, bij wie hij het voetonderzoek
in de praktijk liet zien.
14 februari gaan we koken voor
Moeder en dochter. Nieuwe
producten kunnen uitgeprobeerd
worden. U kunt iemand meenemen.
Onze museumgroep gaat op donderdag 15 februari opnieuw op
pad. Dit keer gaan we naar het
Veenkoloniaal museum in
Veendam
.

Op 14 maart is er een educatieve muziekavond samen met
afdeling Nieuw Buinen.
Op 4 april vieren we ons 75jarig bestaan met een cabaretoptreden van 2 dames genaamd
B en Dubbel D. Zij brengen
liedjes uit de jaren ’50 tot nu
ten gehore. Tevens vindt er een
verloting plaats.
Er zijn 11 leden van onze afdeling, die 2 keer een fotobewerkingscursus met Irfan View
volgen in de bibliotheek in
Nieuw Buinen.

16 januari is onze nieuwe website de lucht ingegaan. Kijk maar
eens op
www.vrouwenpleindrenthe.nl
hoe het er nu een stuk mooier
uitziet.
De bijeenkomsten vinden plaats
in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en
kan vrijblijvend 2 keer komen
kijken. Informatie van onze afdeling is te verkrijgen bij Thea v.d.
Teems, tel. 0599-354620.
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Op 17 november vierde Volkszang Buinerveen het 60 jarig
bestaan. Geesje kon zo’n 60 personen welkom heten. Onze zusterverenigingen waren ook gedeeltelijk aanwezig. Na de opening van onze zangleidster Geesje Hagenouw, had Hadewich
Sanders een gedicht over 60 jaar
volkszang. Het Veenkoor trad
een paar keer op, wat erg mooi
was. Na de pauze kreeg het bestuur een mooi bloemstuk van de

leden, dit was echt een verrassing. Ook hadden we een verloting met mooie prijzen, er werd
natuurlijk ook veel gezongen.
Aan het eind van deze avond
werden Geesje Hagenouw,Anneke Boekholt, Roeli
Potze, Mevrouw van de Berg
en Piet Jan Smak in de bloemen
gezet voor hun inzet. Al met al
was het een gezellige avond.
Volkszang Buinerveen.

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe willen wij een nieuwe rubriek in onze dorpskrant opnemen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Marius Kwaak, voorzitter. Tel. 211860; e-mailadres: ilsekwaak@versatel.nl
Gerbrand Plat, secretaris. Tel. 212698; e-mailadres: gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester. Tel.212719.; e-mailadres: ina.ottens@planet.nl
Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl
Hillechinus Plat. Tel. 212862; e-mailadres: hilann@hetnet.nl
Mark Middeljans. Tel. 212232; e-mailadres: mark@middeljanssportprijzen.nl
Ab Poelman Tel: 212857
Betsy Martens Tel: 616581; e-mail adres: jmartens2@home.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Uitslag Ballonnenwedstrijd Spelweek Buinerveen 2006

Nummers 1, 2 en 3
ontvangen een prijsje!
Deze zal worden bezorgd bij de winnaars.

Als afsluiting van de spelweek
hebben we met z'n allen ballonnen opgelaten.
Hieronder volgt de uitslag

Met vriendelijke
groet,
De organisatie, Spelweek Buinerveen

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968

Januari / Februari:
Iedere vrijdag en zaterdag
In deze periode

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 12.50 p.p.
Bij inlevering van deze advertentie
€ 1.00 p.p. korting
(meerdere personen op 1 advertentie mogelijk)

=>Iedere maand een ander afhaalmenu<=
ook catering mogelijk voor thuis en bedrijf

Naam

Plaats vinder

Land

Aantal km

1 Kaja vd Linden

Cuxhaven

Duitsland

234,05

2 Lucas van Hanswijk

Schiffdorf-Wehden

Duitsland

204,3

3 Lisette de Vries

Schwerinsdorf

Duitsland

90,58

4 Melissa Kremer

Weener

Duitsland

63,8

5 Jessica Bos

Weener/Tichelwarf

Duitsland

59,77

6 Robert Gelijk

Bellingwolde

Nederland

37,89
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VER. PLAATSELIJK BELANG BUINERVEEN / NW.BUINEN tot KERKLAAN.
Uitnodiging voor alle inwoners van Buinerveen en Nw.Buinen tot Kerklaan
voor het bijwonen van onze JAARVERGADERING 27 MAART a.s. 20.00u. in
Dorpshuis ‘ Viersprong’ te Buinerveen.
1/ Opening
2/ Notulen van 14-03-2006 (verslag hiervan in Dorpskrant februari 2007)
3/ Ingekomen stukken.
4/ Jaarverslag over 2006
5/ Verslag kascontrole.
6/ Jaarverslag v/d penningmeester.
7/ Benoeming kascontrole voor 2008
8/ Bestuursverkiezing:
Aftredend: Dhr. Ko Ensing
( niet herkiesbaar)
Dhr. Willem Lutjes
( herkiesbaar)
Dhr. Henk Vos
( niet herkiesbaar)
Extra aftredend i.v.m. verhuizing: Mw. Marijke Koop
9/ Benoeming bode.
10/ Rondvraag.
11/ Historische films
Dhr. Bert Roossien, medewerker van het streekhistorisch museum, zal een aantal films
vertonen over Buinerveen & Nw. Buinen uit de jaren 1950 – 1960.
Unieke beelden over het karakter en zijn bewoners van dit gebied.
12/ Sluiting.
N.B: Op de jaarvergadering kunt u vanzelfsprekend lid worden van onze vereniging.
Indien u uw woongebied een warm hart toe draagt, wat wij ons niet kunnen voorstellen, nodigen wij u uit
één van de lege stoelen in ons bestuur te komen opvullen.

Dorpskrant Buinerveen
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KOM OP ONZE JAARVERGADERING VAN PL. BELANG OP DINSDAG 27 MAART A.S.
Dan mist u NIET de historische flims over Buinerveen en Nw. Buinen uit de jaren 1950 - 1960.

NOTULEN 14

MAART 2006

JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG
BUINERVEEN / Nw. BUINEN tot KERKLAAN
Afwezig v/h bestuur: Martin /
Inge / Gert
1/ Opening: Voorz. Jan Haikens
opent om 20.00u. de alg. ledenvergadering met een hartelijk
welkom (19 pers., incl. bestuur).
Er wordt bij de agenda een punt
5b ingelast à Contributie verhoging, en de ‘Rondvraag’ wordt
punt 10 op de agenda. Bestuurslid Inge is afwezig omdat ze
maandag 13 april is geholpen aan
spataderen, ze zal deze week een
bloemetje namens het bestuur
bezorgt krijgen (Marijke).
In een uitgebreid voorwoord v/d
voorzitter werd aangehaald o.a.:
** Bestuur zeer alert aangaande
‘Kern & Kader’. Door onze inmenging is het besluit om de
p e u t e r s p e e l z a a l
‘Meraskabouters’ te sluiten, uitgesteld.
** Bestuur intensief bezig met
ons dorp. Voornemens om, net
als in Buinen, ons dorp te reorganiseren, dit kan alleen, mede met
de hulp van de bevolking. Ons
zorggebied is een onderdeel van

het HUNZE-project. (Grens:
Zuidlaarderveen – Drouwenermond – Valthe – Lofargebied).
Wij willen ons project opstarten
met hulp van commissies.
** OBS 75 & CBS 59 à Samen
in èèn gebouw in de toekomst?? Een functioneel gebouw met meerdere mogelijkheden à onderwijs / peuter –
kleuteropvang / vergaderkamers / ontspanningsruimte voor
gehele bevolking / fysiotherapie.
2/ Notulen 24 – 03 – 2005
(Verslag reeds afgedrukt in
Dorpskrant febr.2006).
Opm.:Dhr.Reind Middel à Is er
gewerkt aan de rondvragen uit
deze notulen??
 30km. zone à Nemen we
mee in onze reorganisatie v/h.
dorp.
 Strooibeleid in de winter à
Kunnen wij niet veranderen,
besluit v/d. gemeente.
 Brievenbus bij Dorpshuis à
Met de invoering v/d. oranje
brievenbussen doen wij ons
best hier een 2-mondige brie-

venbus te krijgen. Het gaat hierom de frequentie van post die
aangeleverd wordt, is té weinig
voor een 2-mondige!! Dhr. Smit
(Zddp.90) kwam met het idee om
een ‘Kaartactie’ te houden, door
Pl.Belang zoveel mogelijk kaarten beschikbaar te stellen, deze te
versturen en dus bij het dorpshuis in de brievenbus te deponeren. Voorz. vindt idee niet verkeerd, maar proberen het op een
andere manier.
Bankje op de kop v/d Buinerstraat tussen 2 schrikhekken à
Wij zullen bekijken, i.s.m. gemeente, of dit anders opgesteld
kan worden.
3/ Ingekomen stukken: Geen.
4/ Jaarverslag over 2005: Opgesteld en voorgelezen door de
secretaresse.
5a/ Verslag kascontrole commissie: De heren Smit & Leo
Teems verleende de penningmeester décharge voor de kasboeken. Echter wel met een kantekening dat de contributie hoger
mag / moet!!
5b/ Vaststellen contributie per
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2006: Voorstel v/d. kascommissie is voor € 5,00, de stemming
hierover is verdeeld. Na over en
weer hier gesproken, wordt het
bedrag per ingaande 2006 vastgesteld op € 3,50.
N.b.:Er is een flyer in de maak
voor nieuwkomers in ons zorggebied, deze zullen t.z.t. bezorgt en
opgehaald worden door het bestuur. Dit alles om de nieuwkomers te verwelkomen en kennis
te laten maken met de omgeving,
welke voor hen (zeer) waarschijnlijk nieuw is. Dit willen we
ook doen ter voorkoming van
ledenverlies, door verhuizing of
anderszins.
6/ Jaarverslag v/d. penningmeester: In 2005 geen extra uitgaven geweest. Saldo € 555,85
7/ Benoeming kascontrole commissie voor 2007: Leo Teems &
Wim Bruil, reserve is dhr. Ton
de Jager.
8/ Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Martin

Nieuwsflits OBS 75
Allereerst een terugblik naar het
Sinterklaasfeest. Sint werd gebracht in de achterlader van de
tractor van veehouder van der
Aa, samen met maar 1 piet. Wat
bleek ze hadden de nacht doorgebracht in de stal en nu was er alweer tweede piet verdwenen.
Maar toen Sint op school aankwam liep die piet al op het dak!
Wat een sensatie! De verdere
ochtend verliep alles naar wens.
In alle groepen zijn ook foto’s
gemaakt; te zien op de website
van Pixum.
Een geslaagd feest.
Daarna kwam de kerstviering op
21 december en dit jaar hadden
we echte dieren op het schoolplein. En met hier en daar een
vuurkorf, Glüwein en oliebollen

Dorpskrant Buinerveen
Snapper / Jan Haikens / Inge
Brouwer. Er was geen tegenspraak, dus deze drie blijven
ons bestuur versterken.
Dhr. Gert Springer trekt zich,
na 3 jaar, terug uit ons bestuur.
Wij danken hem voor zijn inzet, een bon en bloemen worden thuis bezorgd (Marijke).
Mw.Tineke Roest heeft zich
per januari j.l., al teruggetrokken uit ons bestuur ivm. verhuizing
9/ Benoeming bode: Fam.
Weggemans blijft onze contributie ophalen.
10/ Rondvraag:
** dhr. Jan van Noortwijk
(Zdstr.14E): Ik lig te schudden
in m’n bed, er wordt véééél te
hard gereden en dan vrnl. door
zwaardere auto’s. We geven
deze vraag / opm. door aan onze wijkagent (die straks het
woord krijgt).
** dhr.Smit: Het aanvragen van
een ‘Paasvuur’ hoort meer bij

onze vereniging dan bij de Stichting Dorpshuis, vindt meneer. Is
met algemene stemmen goedgekeurd, maar een aanvraag door
ons is reeds verstuurd.
Meneer vraagt ook of wij meer
weten over het uitbreidingsplan
in Buinerveen dan wat er in de
Dorpskrant wordt vermeld à
NEE

was het zeer sfeervol. Ook het
Veenkoor trad op en samen met
de kinderen zijn er een aantal
prachtige liederen gezongen.
Vóór dit zingen hebben alle
kinderen genoten van een heerlijk diner bereidt door ouders.
Op 23 januari was er de zakelijke ouderavond alsook informatieavond. Naast een evaluatie
van het afgelopen schooljaar
door MR en OR was er aandacht voor onderwijsvernieuweing
binnen de school.
Dit omvat o.a
adaptief onderwijs, zelfwerkzaamheid, IB en
RT enz enz, teveel om op te
noemen.
Na de koffie was
er gelegenheid in

de diverse groepen te kijken en te
vragen over de manier en inhoud
van lesgeven van tegenwoordig.
Buiten de MR en OR ouders zijn
er weinig ouders geweest, wat
wel jammer was.

Kleine drinkpauze
11/ Wijkagent Henk Kuipers
Onze wijkagent heeft een zeer
uitgebreid en goed verslag doen
geven over het wel en wee van
de politie. Na jarenlange (± 10)
ervaring in ons zorggebied, en
ook daarbuiten, leverde dat een
goed beeld op wat er van een
(wijk)agent verwacht en verlangd mag worden.
Opgemaakt d.d.: 16 maart 2006 /
Marijke Koop

Tot zover deze berichtgeving.
Met vriendelijke groet
Namens de ouderraad
Marja van der Scheer
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Schoolschaatsen
Evenals vorig jaar mochten de
kinderen van School 59 meedraaien in het schoolschaatsproject georganiseerd door “Sport
Drenthe”.
Dit project begint op school met
een officiële droogtraining. De
kinderen werd het een en ander
verteld over de schaatssport en
alles wat daar nog meer bij komt
kijken. Buiten op het schoolplein
kregen de kinderen gerichte oefeningen om de spieren alvast wat
op temperatuur te krijgen.
Een week later was het zover. In
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een speciale schoolschaatsbus
werden de kinderen naar Assen
gereden. In “de Smelt” aangekomen kregen alle kinderen
passende schaatsen, als ze zelf
geen schaatsen meegebracht
hadden. Daarna werden ze door
een echte schaatstrainer ingedeeld in drie groepen: de beginners, de gevorderden en de toppers.
Voor de beginners was de eerste les een zware. Schaatsen
valt nog niet mee. Gelukkig
leren kinderen snel. Tijdens de
tweede les was de vooruitgang
die de kinderen geboekt hadden
duidelijk te zien.

De gevorderden en de toppers
kregen hun eigen trainingsschema. De rondetijden namen gedurende de twee trainingen zichtbaar af. Er blijkt veel verborgen
schaatstalent te zijn onder de kinderen van School 59.
Gezien de vooruitgang die er ook
dit jaar weer geboekt is in slechts
twee lessen hopen we natuurlijk
dat we volgend jaar weer ingeloot zullen worden voor het
schoolschaatsen!
Pauline Bokhorst
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Van de bestuurstafel
Het jaar 2007 is nog maar net
begonnen; de zaken betreffende
het Dorpshuis gaan echter gewoon door.
Op 6 januari werd de nieuwjaarsreceptie van de besturen van de
Stichting, alsmede die van de
betrokken verenigingen gehouden.
Ook dit maal zorgde de familie
Zandstra er weer voor, dat de
kinderen (en sommige ouderen)
konden genieten van een roze
suikerspin.
Daarnaast trad het Veenkoor op
(onder een nieuwe dirigente) met
een aantal goedklinkende liederen.

Ook aan huis verkoop

Het blijft jammer dat deze ontvangst, die bedoeld is voor alle
Buinerveners (tot de Mondenweg) zo weinig bezocht wordt.
Indien er iemand is, die ideeën
heeft de opkomst voor dit evenement te vergroten, wil ons
bestuur dit gaarne horen!!!
De komende periode zullen nog
enkele verbeteringen aan het
Dorpshuis plaatsvinden, zoals
het schonen en isoleren van de
zolder. Deze is nu goed zichtbaar dankzij het "verlichtende"
werk van enkele vrijwilligers.
Ook is bij die gelegenheid een
buitenkraan aangebracht zodat
schoonmaakwerkzaamheden
makkelijker kunnen worden

gedaan.
Tenslotte is de radio-apparatuur
deels vernieuwd in de cafézaal
zodat ieder weer van zijn/haar
favoriete muziek kan genieten.
Gelukkig zijn velen van U betrokken bij het Dorpshuis en zijn
activiteiten en altijd bereid de
helpende hand toe te steken,
waarvoor onze dank.
Mocht U tijd kunnen vrijmaken
en/of ideeën hebben voor één
van onze vele verenigingen, aarzel dan niet dit te laten weten
omdat er nog steeds verenigingen
zijn, die zitten te springen om
hulp, suggesties of bestuursleden.
Namens het bestuur van het
Dorpshuis,
Marius Kwaak

Dorpskrant Buinerveen
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Stichting Dorpshuis Buinerveen
Jaarvergadering
Hierbij worden de inwoners van Buinerveen/Nieuw Buinen tot de Mondenweg uitgenodigd
voor de jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis Buinerveen. De agenda voor de jaarvergadering treft u hierbij aan.
Heeft u iets wat u ter bespreking voor zou willen leggen aan het bestuur, kom dan naar deze
vergadering. De verenigingen en instellingen, aangesloten bij het dorpshuis krijgen nog
apart bericht van deze vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden in het dorpshuis te Buinerveen op

Maandagavond 19 maart 2006 aanvang 20.00 uur
Agenda voor de jaarvergadering



Opening




Ingekomen stukken en mededelingen




jaarverslag 2006 secretaris




jaarverslag 2006 penningmeester




activiteitencommissie en dorpskrant




punten van verenigingen/rondvraag




sluiting

***ORIFLAME***
Secretaris G. Plat

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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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Zondag’s keuken tot 20.30 uur
geopend.
(M.u.v. reserveringen)

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.
Adverteren in de Dorpskrant is de moeite waard,
vraag het onze huidige adverteerders.
Regelmatig wijden wij een
artikel in deze krant aan
een van onze adverteerders, extra gratis reclame
dus!!
Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Zij informeren u graag
over de mogelijkheden

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

Dorpskrant Buinerveen

Zoals het vroeger was….
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(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar
stellen van zijn fotomateriaal)
Op deze foto
staat de textielwinkel van de
fam. Plat aan het
Zuiderdiep 89.
Voor de winkel
staan mevr. Plat
en haar dochter
Geesje, ook hadden zij een zoon
Geert.
Thans wordt het
pand bewoond
door de fam.
Hartjes.

Op deze foto uit ongeveer 1938 zijn ze bezig om een asfaltwegdek aan te brengen, eerst moet de ondergrond klaar gemaakt worden. Dit is in de omgeving van het timmerbedrijf H.J. Kruit aan het Zuiderdiep 97.
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Het voorwerp

Wat een simpele foto van een
‘historisch’ dingetje al niet teweeg kan brengen. Zo zijn er na
de beschouwingen op de stroomsterktemeter in de decembereditie van De Dorpskrant nog 2 reacties binnenge’stroom’d. Een
reactie was een beetje terloops,
tijdens het bezoeken van het
Open Huis bij Erik Zwezerijnen
(SILO del ARTE). Een mijnheer,
wiens naam mij helaas is ontschoten, vertelde me dat het om
een acculader moest gaan. Ondanks mijn opmerking dat er dan
toch een ‘touwtje’ aan moest zitten dat voor lading moet zorgen,
hield hij voet bij stuk. De tweede
reactie (in lijn met die van de
familie Kooi uit Nieuw-Buinen)
is van Egbert Jan Kamps, die
zendt half januari onze hoofdredacteur een half A-viertje tekst,
zie hierna zijn bijdrage:
“Graag wou ik nog even reageren op het voorwerp in de oktoberkrant. Het apparaat dat is afgebeeld is een ampèremeter, ofwel een apparaat voor het meten
van stroomsterktes. Het meetbereik van de meter in het houten
geïsoleerde handheft wordt bepaald door de aftakweerstand(en)
(ook wel shunt genoemd) die aan
de linkerzijde van het meetinstrument tussen de bekken zijn aangebracht (vergelijk de gebogen
strips met als kenmerk 100A en
200A). Deze aanduidingen (A
staat voor ampère) geven aan
voor welke stroomsterktes dit
apparaat gebruikt kan worden.
Met het gebruik van shunts is het
apparaat enkel voor gelijk-

Dorpskrant Buinerveen
stroommetingen te gebruiken
en wel in dit geval, gelet op de
110A en 200A aanduidingen,
voor grotere stroomsterktes,
zoals in industrieën toegepast.
Met het variëren van de shunt
(andere shuntwaarde kiezen)
kan het meetbereik worden gewijzigd. Het apparaat wordt
met de puntvormige bekken in
de stroomketen geschakeld
(bijvoorbeeld via een schakelbord). Het merendeel van de
stroom vloeit nu door de shunt,
terwijl een klein deel door de
meter gaat. De shunt heeft voor
grote stromen een lage weerstand. Om te voorkomen dat de
shunt warm wordt is de vorm
(gebogen strip) en ophanging
(ruimtelijk) zo gekozen dat zijn
afkoeling optimaal is in het belang van de nauwkeurigheid
van meting. Nu moet hieraan
worden toegevoegd dat dergelijke meters niet echt nauwkeurig waren maar een goede indicatie gaven van de stroomsterkte in combinatie met een verbruikerstoestel of een stroombron waarvan men de afgegeven stroom wil kennen. Het getoonde apparaat is circa 100
jaar oud. Van een ander vergelijkbaar apparaat heb ik een
plaatje gevonden, afkomstig uit
een encyclopedie van 1911.”

En nu nodig ik u uit even mee te
kijken naar die andere simpele
foto van een gebruiksvoorwerp,
iets van metaal, ronde vormen en
kan openen en sluiten. Om met
het correcte antwoord te beginnen, én met degene die met de
juiste reactie op de proppen
kwam: een neusring voor het leiden van een koe of stier, het goede antwoord komt van Willy Hilbolling uit Nieuw-Buinen.

Schouderklop voor haar. Dat er
niettemin heel verschillend tegen
zo’n kiekje van zo’n hulpmiddel
kan worden aangekeken, blijkt
uit andere reacties. Een jongedame uit Nieuw-Buinen meende
dat ze het eerder aan een ouderwetse fiets had zien hangen en
dat het als slot kon worden gebruikt; Geen gekke gedachte,
bijna goed, immers de getoonde
ring zet als het ware de stier ook
op slot. Een inwoner van Buinen
(waar komt onze
dorpskrant
niet ?) zei dat het
een vroeger veel
geb rui kt e
draadspanner
moest zijn. Zijn
voorbeeld erbij:
Als twee delen
prikkeldraad aan
elkaar geknoopt
moesten worden
én je wilde de
strakheid van de
lijn handhaven,

Dorpskrant Buinerveen

dan bracht dit gereedschapje uitkomst. Tegen een wat oudere
mijnheer uit Buinerveen heb ik
gezegd dat ik diens reactie niet
zou doorgeven aan de lezers,
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want die had het over een grendel die in weeshuizen werd gebruikt om kinderen op de slaapzaal te houden. Nou, dat verzin
je toch niet.

Uit de verzameling
van onze bekende
Nieuw-Buiner nu
een volgende puzzel.
Het voorwerp is van
metaal, het ziet er
curieus uit, er is beweging in te krijgen
en mag de titel
hulpmiddel meekrijgen.
Bij dezen bent u
weer uitgenodigd
om te reageren, de
redactie hoopt dat
het getoonde plaatje
aanstekelijk genoeg
werkt om met uw ideeën voor
den dag te komen.
Martin Snapper

Centrum
Fysiotherapie
Therapeutische
Elastische
Kousen
Steunzolen

Praktijk voor klassieke Homoeopathie
H. Haaijer
Noorderdiep 52
9521 BE Nieuw-Buinen

Mw. J.J. Oele
Erkend leverancier

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

Email
info@dehomoeopaath.nl
Internet www.dehomoeopaath.nl

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

Prins Bernardlaan 25
9521 CA Nieuw Buinen
Tel: 0599 234500
Gsm: 06 55948238
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Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 14 Buinerveen
Euro’s goedkoper 06-24633303
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Hierbij treft u een overzicht aan data van de competitie 2007, tot de zomerstop.
Schema van de competitie Januari, tot en met juni 2007 voor uw kalender of agenda!
2 maart
16 maart
30 maart
13 april
27 april
11 mei
25 mei
8 juni
22 juni
Zomerstop, vervolg data volgt t.z.t.
Aanvang: telkens om 20.00 uur
Waar: in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong
De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur)
Algemene informatie
Regels
-Een ieder schiet op eigen risico
-Geen alcohol voor het schieten
-Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen
-Op grote nalatigheid kan ontzegging volgen
-Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook.
Tot slot,
Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een
(ont)spannende competitie van kunnen maken. Even kijken of een kaartje schieten kan altijd
op boven genoemde data.Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs.
Je bent van harte welkom. En bedenk wel:
Meedoen is belangrijker als winnen!
Hopelijk mogen we volgend jaar weer op uw komst rekenen.
Langs deze weg wens ik iedereen fijne feestdagen toe!

Wubbe Kamies
Kasper Peper
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NOAD & Volleybalnieuws
Algemene ledenvergadering 2007
Het bestuur van NOAD nodigt hierbij alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en donateurs uit tot het
bijwonen van de algemene ledenvergadering 2007.
Hebt U vragen, ideeën, op- of aanmerkingen, bezoek dan deze vergadering !
De vergadering wordt gehouden op
29 maart 2007 om 20.00 uur in dorpshuis "de Viersprong" te Buinerveen .
AGENDA
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 30 maart 2006
4. Jaarverslag secretaresse.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
8. Contributieverhoging !!!
9.
Bestuursverkiezing
Marijke Koop
aftredend en niet herkiesbaar
Wim Bruil
aftredend en niet herkiesbaar

10.
11.

Dus u begrijpt we zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden !!
Kom naar deze vergadering of neem kontakt op met Ina Kunst (610094)
Rondvraag.
Sluiting

Voor actuele gegevens zie de
website:

http://www.dehoopadvies/volleybal.nl

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Dorpskrant Buinerveen
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Regionale volleybalcompetitie 2006 / 2007
Uitslagen:
06-11-2006
13-11-2006
27-11-2006
11-12-2006
08-01-2007
15-01-2007

NOAD – 1e Exloermond 0 – 3
Tyfoon 2 – NOAD
2–1
TSV 1 – NOAD
2–1
DEKO 1 – NOAD
2–1
NOAD - VCA 1
1–2
NOAD - Salto 2
1–2

setstanden
setstanden
setstanden
setstanden
setstanden
setstanden

18 – 25
25 – 22
25 – 23
25 – 16
19 – 25
23 – 25

16 – 25
25 – 19
23 – 25
19 – 25
22 – 25
20 – 25

20 – 25
19 – 21
20 – 13
22 – 21
21 – 20
18 – 16

In de eindstand van het 1e deel stonden TSV en Tonegido gelijk op plaats 6. Aangezien TSV van Tonegido
gewonnen heeft in de eerste ronde, is TSV als 6e geëindigd in de eindstand van de eerste ronde en Tonegido 7e. Na de 1ste helft van de competitie worden de poule heren B opgedeeld in een poule heren B en poule
heren C, afhankelijk van de stand na de 1ste helft van de competitie. Noad gaat verder in heren poule C.
Team

Wedstrijden

Punten voor

Punten tegen

6
6
5
6
5
6

13
10
9
7
6
6

5
8
6
11
9
12

Tonegido 1 (H)
Tyfoon 2
VCA 1 (H)
Seta 1 (H)
NOAD
Salto 2

Nieuwe speeldata poule heren C
Datum

Tijd

Veld

Thuis

Uit

5-2-2007

20:45

C

Tonegido

Salto 2

21:30

C

Seta

Tyfoon 2

20:00

C

Tonegido

NOAD

21:30

C

VCA

Seta

19:15

B

NOAD

VCA

21:30

C

Tyfoon 2

Salto 2

20:00

C

Tonegido

Tyfoon 2

21:30

C

Seta

NOAD

19:15

C

Salto 2

VCA

20:00

C

Seta

Tonegido

19-3-2007

21:30

C

VCA

Tyfoon 2

26-3-2007

20:00

C

NOAD

Salto 2

20:45

C

Tonegido

VCA

2-4-2007

20:00

B

Salto 2

Seta

16-4-2007

21:30

C

Tyfoon 2

NOAD

12-2-2007

19-2-2007

5-3-2007

12-3-2007
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NOAD 60 JAAR
En dat willen we vieren met alle leden en oudleden, familieleden en donateurs op
zaterdag 21 april 2007
in Dorpshuis de Viersprong in Buinerveen.
Vanaf circa 16.00 uur zullen verschillende groepen van NOAD een demonstratie van hun kunnen geven in de grote zaal.
In de vergaderzalen zal een kleine expositie worden ingericht met foto’s, krantenartikelen, clubbladen en andere NOAD-gadgets.
Houdt dus deze middag vrij en mocht je nog oud-leden of oud-leiders
kennen die de Dorpskrant niet lezen, nodig ze ook uit !!
Als je thuis nog leuke foto’s of krantenknipsels met betrekking tot NOAD hebt liggen en je
wilt ze uitlenen voor de expositie neem dan contact op met één van de bestuursleden:

Evelien Wubbels
Wim Bruil
Ina Kunst
Marijke Koop

tel. 212004
tel. 212949
tel. 610094
tel. 212794

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats/visnieuws

Nieuws van de schaatsvereniging
De visvergunningen om te mogen vissen op de ijsbaan voor het seizoen 2007 zijn weer af te halen bij G. Boekholt, Zuiderstraat 1B te
Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid:

Een gezinskaart kost € 11.50

Persoonlijk lidmaatschap € 6.50
Ook dit jaar hebben we weer een aantal wedstrijden georganiseerd en
op veler verzoeken hebben we een aantal avondwedstrijden ingepland
en wel op de volgende datums.
- 19 mei van 13.00 tot 16.00 uur
- 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur
- 14 juli van 18.00 tot 21.00 uur
- 25 augustus van 18.00 tot 21.00 uur,
na afloop barbequen onder voorbehoud
- 15 september van 13.00 tot 16.00 uur
Ook zijn we van plan om bij voldoende deelname een nachtwedstrijd
te organiseren, hier komen we later nog op terug.
De schaatsvereniging

Schaatsliefhebbers
voor de Smelt
Er kunnen voor leden van de
schaatsvereniging 4 avonden gratis worden geschaatst op vertoon
van uw lidmaatschapskaart in de
Smelt in Assen.
De laatste gelegenheid is op
24 februari van 17.00 tot 19.00
uur voor leden
Voor vragen kunt u altijd contact
opnemen met een van de bestuursleden.

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk
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NIEUWS VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEKEN
Een avond met
Jan en Sanne Terlouw.
Jan Terlouw is vooral bekend als
politicus en bestuurder: voormalig partijleider van D66, minister
van economische zaken en commissaris van de koningin in Gelderland. Hij studeerde natuurkunde en heeft succes als schrijver van spannende kinderboeken.
Zijn dochter Sanne Terlouw,
neerlandica, is schrijfster en publiciste. Ze won in 2000 de Libelle Romanprijs voor het boek
Het strijkkwartet.
Samen schreven ze het boek De
Charmeur.
Deze avond is georganiseerd ter
gelegenheid van de Boekenweek
die wordt gehouden van 14 t/m
24 maart. Het thema is dit jaar
'Lof der zotheid: scherts, satire
en ironie'.
Toegangskaarten zijn vanaf
10 februari verkrijgbaar in de
bibliotheken van Borger-Odoorn.
De zaal is geopend vanaf 19.00
uur.
Datum : donderdag 15 maart
Tijd:
19.30 uur
Waar :
Zaal Bussemaker in
Exloo

Workshop 'Accessoires maken'
Op 19 maart 2007 wordt in de
bibliotheek van Borger een
workshop 'Accessoires maken'
gehouden. U gaat aan de slag
met wol, stoffen, lint etc. om
unieke decoraties te maken, die
uw kleding nét dat beetje extra
kunnen geven. Geef u op voor
deze nieuwe workshop!

een speciale voorziening in de
Openbare Bibliotheek voor kinderen met een leesprobleem. Er
zijn vele leuke boeken voor hen
te vinden.
U vindt hier uw o.a. antwoord op
de volgende vragen:




in



Op 30 maart wordt het Makkelijk Lezen Plein in de openbare
bibliotheek in Nieuw Buinen
geopend door Jacques Vriens!!
Een Makkelijk Lezen Plein is



Makkelijk Lezen Plein
Nieuw Buinen

Welke materialen zijn geschikt voor kinderen met
een leesprobleem?
Hoe krijg ik een kind met
een leesprobleem aan het
lezen?
Wat kan de blindenbibliotheek voor een dyslectisch
kind betekenen?
En welke
hulpmiddelen zijn er?
Ina Habing

Toegang € 7,50;
bibliotheekleden € 6,=
(exclusief consumpties)

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie: Geertje Boekholt
Janny Brinks
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Bram van Buuren
Marjan Poelman

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918

Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Brian van Buuren
Jos Driessen
Willy Hilbolling

Druk:
Middeljans, Buinerveen
tel. 212232
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Wie o wie…….
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw
Buinen liggen. Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum
vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, kunt U contact opnemen
met de heer B Kruit Noorderstraat 10 9524 PD Buinerveen
Tel:212716
Gezien het feit dat de organisatie al weer druk bezig is met de voorbereidingen voor de Spelweek Buinerveen 2007 en hier weer super enthousiast aan is begonnen, is in de inschrijving ook al weer geopend. Aarzel niet en geef je weer tijdig op, zodat er weer vele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wij als organisatie zijn ons er zeer van bewust dat we zonder vrijwilligers geen spelweek kunnen organiseren. Iedereen die het leuk vindt om te helpen bij de op/-afbouw (vooral ´s avonds), begeleiding van spelletjes, catering etc. etc. kan zich nu ook al aanmelden bij de organisatie.
Deelnameformulieren + bijdrage kunnen ingeleverd worden bij:
Geertje Boekholt
Martin & Maryska Kremer,
Rommy & Evelien Wubbels
Martin Evers
Sybren ter Keurs
Conny Ottens
Carina Pepping

Zuiderstraat 9a
Zuiderstraat 12
Noorderdiep 27
Hoofdstraat 7
Zuiderstraat 39
Kampakkers 14
Noorderdiep 32a

Buinerveen
Buinerveen
Nieuw-Buinen
Buinerveen
Buinerveen
Borger
Nieuw-Buinen

Met vriendelijke groet,
De organisatie,
Martin, Maryska, Evelien, Rommy, Martin, Sybren, Carina, Geertje en Conny.

Deelname formulier Spelweek Buinerveen 2007
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Leeftijd:
School:
Groep (2007/2008):
Kosten:

€ 7,50 p.p. te voldoen bij opgave

Wanneer:

15 augustus t/m 18 augustus 2007

Opmerkingen:

Deelname op eigen risico

