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Onder het motto: Een foto zegt meer dan duizend woorden!! 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 2 

 

 

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

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

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

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

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

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer  4  inleveren voor 15 augustus 2007 

 

Nummer 5  inleveren voor  3 oktober 2007 

Nummer 6  inleveren voor  5 december 2007 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

Eindfeest jeugdwerk  
 

wij zijn woensdag 13 juni naar borger geweest (het hunzedal) 

we  zijn  daar wezen kanonen dat was leuk we moetsen eerst 

om de palen heen varen toen door wigwammen heen en toen 

over de brug om het eiland toen weer over een brug  en toen 

weer een stukje varen en toen weer over een brug en toen een 

heel lang stuk varen en we hebben ook nog in een onder 

gronds doolhof gezeten simone en ik moesten  als eerst dat 

was best spannend en we hebben ook nog pizza gegeten en 

de kinderen die het niet lusten die kregen patat dat was ook 

lekker ik zat aan tafel met demi kendra hanneke floortje en 

romy het was gezelleig .ik hoop dat we volgend jaar ook iets 

leuks gaan doen .                    groetjes iris 

 

p.s. ik vond  het leuk doei  

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
Inmiddels bestaat een in-

ternetsite over de plaats 

Buinerveen en Nieuw Bui-

nen tot de Mondenweg. 

Hierop zijn ik diverse za-

ken over clubs en vereni-

gingen en actueel nieuws 

geplaatst. Ook foto’s ge-

maakt bij diverse evene-

menten zijn hier te bewon-

deren en te downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

Zie ook pagina 29 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
 

20 jun: Vrouwencafe 

15 sept: Bingo 

27 okt: Bingo 

10 nov: Griezeltocht 

22 dec: Kerstbingo 

 

Ideeën zijn altijd welkom. Aar-

zel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menzo Bos   0615391219 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze 0622586608 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

Foto’s feestweekend zijn ook te 

bezichtigen op: 

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/ 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Wanneer: 

23 juni 2007 van 13.00 tot 17.00 

uur 

             
De belangenvereniging Drou-

wenerveen / Bronnergerveen or-

ganiseert dit jaar voor de eerste 

keer een midzomermarkt op het 

terrein van Dorpshuis het Vertier 

te Drouwenerveen. 

Heeft u ook zin om  u produkten 

of spullen op een leuke gezellige 

markt te verkopen geef u dan op 

als standhouder. 

Ook zijn wij op zoek naar kleine 

handelaren van 4 tot 12 jaar oud, 

Standhouders gezocht voor de midzomermarkt 

om hun eigen spulletjes te gaan 

verkopen op de kleedjes markt. 

Om de kosten te drukken dient 

u de kleedjes en stands zelf mee 

te nemen. 

Wij vragen een kleine vergoe-

ding van € 5,00 per standhou-

der voor volwassenen. 

En voor de kinderen is het gra-

tis. 

 

Voor meer informatie of voor 

opgave bel naar Janneke Sloots 

0599-513493 of Laura Wals 

0599-238206 

Op   zondag  1 juli  a.s. 

organiseert gymnastiekvereniging NOAD weer het jaarlijkse  

Stratenvolleybaltoernooi 
op de sportvelden van VV Buinerveen. 

Aanvang 13.00 uur. 

 

Deelname staat open voor teams samengesteld uit bewoners van dezelfde straat en/of fa-

milie of vrienden. Voorwaarde is wel dat elk team minimaal 2 dames en minimaal 2 heren 

in het veld heeft staan. 

 

De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per team, te voldoen voor aanvang van het 

toernooi. 

 

Heeft u zin om mee te doen, dan kunt u zich opgeven (zowel individueel als per team) bij 

de onderstaande personen. 

Doe dit wel voor 27  juni ! 

 

Wim Bruil    tel.: 0599 – 212949 

Evelien  Wubbels        tel.: 0599 - 212004 

Doet u zelf niet mee kom dan om anderen aan te moedigen.  

 

Wij hopen dat weer veel teams zullen deelnemen en er veel publiek zal zijn, zodat we er 

een gezellige dag van kunnen maken! 

 

Tot zondag  1  juli  a.s.   
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Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 

Wist u dat er in  Nieuw Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag speelgoed kan  lenen. 

 

De speelotheek is gevestigd 

in  

Jeugd-en jongerencentrum“ 

De Bunermonder” 

NOORDERDIEP 526 C 

9521 BS NIEUW  BUINEN 

 

Openingstijden :  

Woensdagmorgen  9.30-11.30  

Vrijdagavond       18.30-20.00 

 

Voor inlichtingen kunt u bel-

len 0599 650476 tijdens onze 

openingstijden of mail uw 

vragen naar 

speelotheek-

kiekeboe@lycos.nl. 

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 

langskomen. 

Onze vrijwilligers zullen u 

graag helpen. 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
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Daar staan we dan zondag mor-

gen 2 juni 2007 in Den Helder, 

voor de Nederlandse kampioen-

schappen. Het is wat het weer 

betreft een prachtige dag. 

Het parcours ligt er mooi bij, het 

is een technisch parcours. Maar 

de stemming zit er bij de renners 

en hun familie goed in dus we 

gaan er voor. We verschijnen 

vandaag met 9 renners aan de 

start. En wel in alle categorieën, 

op categorie 7 na. Voor sommige 

rijders zijn de verwachtingen 

hoog. 

   

In de tweede categorie zien we 

Iris Tent aan de start. 

Dit wordt een spannende wed-

strijd, want voor Iris is er een 

kans om als Nederlands kampi-

oene, bij de meisjes te eindigen. 

Iris fietst een goede race. 

Ze laat zich niet inhalen door 

andere meiden van haar catego-

rie Ze komt als 6e over de 

streep en als EERSTE meisje. 

HOERA!!!. 

Trotse Iris, trotse ouders en een 

trotse vereniging zuidwolde. 

Iris gefeliciteerd met je behaal-

de overwinning. 

 Al met al een zeer geslaagde 

dag voor de renners en familie-

leden van mtb zuidwolde.   

 

Van de website van   

Mountainbike Vereniging  

Zuidwolde e.o.  

 

  

NK-Jeugd MTB in Den Helder  07-06-2007   
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Over het 75-jarig jubileum 

van onze afdeling heeft Marjan 

Poelman al een prachtig uitge-

breid verslag geschreven.  Op 

dit moment zijn er 45 leden en 

zijn we nog steeds aan het 

groeien. Het was een zeer ge-

slaagd feest met het zang- en 

cabaretduo B en Dubbel D. 

Ook op de website 

www.vrouwenpleindrenthe.nl ; 

vrouwenorganisaties; NBvP, 

Vrouwen van Nu; afdelingen A 

t/m C; Buinerveen kunt U in-

formatie vinden over het jubile-

um. Tevens zijn de foto’s hier-

op gepubliceerd. 

Onze sponsoren zijn hier ver-

meld met dank voor hun bijdra-

ge. 

Chinees Rest. “Nieuwe Ster”  

Atelier/Galerie De Naaidoos 

Egberts Rijwielen  

Rabobank 

Focus Kapper Alex Eding 

Royal Goedewagen 

Meubelhuis De Groot  

Antiek en Curiosa Paul Siepel 

Bloemenboetiek Hofman 

Sloots ijs- en snackproducten 

Kapsalon Marga   

Bakker Timmer 

KPG Shipping    

Dorpshuis De Viersprong 

Lubbers groente en fruit (H. 

Jansen)    

Bouwbedrijf Wubbels 

Middeljans Sport en Reclame 

 

Op 2 mei is er een lezing over 

botontkalking geweest. Me-

vrouw Zuur uit Stadskanaal 

vertelde dat er in Nederland 

800.000 mensen last hebben 

van osteoporose. Oestrogeen 

biedt bescherming tegen botaf-

breuk. Na je 45ste levensjaar 

neemt de botmassa af. De bot-

dichtheid  kan worden gemeten 

d.m.v. een scan. Laat bij een 

botbreuk na je 55ste ook contro-

leren of er sprake is van oste-

oporose. 

Op deze bijeenkomst is de trap 

voor het toneel officieel aange-

boden aan  Stichting Dorpshuis 

De Viersprong. Iedereen kan nu 

gebruik maken van deze trap, 

die tot stand is gekomen door 

bouwbedrijf Wubbels, meubel-

huis De Groot en onze afdeling. 

 

Op 15 mei hebben wij ook mee-

gedaan aan onze provinciale 

beweegdag d.m.v. een clinic 

Nordic Walking in Exloo. Zie 

de foto’s op de website. 

Op 25 mei hebben we een rond-

leiding gehad in het gemeente-

huis in Exloo. 

 

Op 30 mei was er een tuinfeest 

gepland. Droog was het deze 

dag wel, maar het was te koud 

om ’s avonds buiten te zitten. 

Met z’n allen hebben we in de 

prachtig aangeklede schuur van 

de fam. Haikens gezeten en 

heerlijk gebarbecued en bijge-

kletst. 

 

De museumgroep is op 26 april 

op stap naar het Drents museum 

in Assen geweest. 

Er was een expositie van Max 

Liebermann en andere kunste-

naars. We werden door een gids 

rondgeleid. 

 

Bezoek ook onze kraam op de 

flower power markt op zater-

dag 9 juni! 

 

Op dinsdag 12 juni maken we 

onze jaarlijkse reis; dit keer met 

bestemming Harderwijk. 

Na de vakantie starten we op 

woensdag 19 september met een 

lezing over de clini clowns. 

 

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 afde-

ling is te verkrijgen bij Thea v.d. 

Teems, tel. 0599-354620. 

 

Ina Habing-Mulder; PR-vrouw 

van de NBvP, Vrouwen van Nu; 

afdeling Buinerveen. 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Na bijna 35 jaar werkzaam te 

zijn geweest op onze school, 

nemen wij afscheid van Joos 

van Steijn. 

  

Zij heeft jaren als groepsleer-

kracht gewerkt en de laatste 

jaren als remedial teacher en 

intern begeleider. 

 

Wij stellen u in de gelegenheid 

om haar de hand te schudden 

op donderdag 28 juni van 15.30 

uur tot 17.00 uur. 

 

School 59 

Zuiderdiep 159 

9521 AD Nieuw Buinen 

0599 212321 

Nieuws School 59  

1972 - 2007 

http://www.school59.nl/personeel/joosinfo.html
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Nieuwsflits OBS 75 

Deze keer is er meer te melden 

over o.a de diverse georganiseer-

de aktiveiten. 

Te beginnen met de sponsorloop 

van 24 april. Het weer was pri-

ma, en de kinderen en 2 leer-

krachten hebben heel wat rondjes 

gelopen.  

Met de opbrengst van € 2085,50 

zijn wij heéééél blij. Ondertussen 

zou de schommel in week 21 al 

geplaatst zijn, maar op moment 

van schrijven is dit nog niet ge-

beurt. De keus is gemaakt voor 

een dubbele houten schommel, 

van € 1150,- , incl. het plaatsen. 

(Eentje die voldoet aan de voor-

geschreven eisen) Nu is het zo 

dat er nog geld over is. Besloten 

is om een aantal speelattributen 

door de kinderen uit te laten zoe-

ken, en waar meeste stemmen 

voor zijn, die ook eventueel aan 

te schaffen. 

 

Op 26 april, was er een gezame-

lijke open dag van de peuter-

speelzaal, CBS 59 en onze 

school. Het was een geslaagde 

dag en met een opkomst van 

ongeveer 30 mensen, best druk 

te noemen. 

 

Dan de opbrengst van de bloe-

menactie. Ondanks het zéér 

slechte weer, vooral in het be-

gin van de ochtend, hebben de 

inwoners van ons dorp zich als 

echte "bloemliefhebbers" opge-

steld. Er is goed verkocht, netto 

hebben we overgehouden een 

bedrag van € 624,90. 

 

Op School hebben alle kinderen 

gewerkt over het thema sprook-

jes. Op woensdag 16 mei was 

er ter afsluiting hiervan een 

voorstelling door Ennadien 

Blink met een figuren theater. 

De grotere groepen gingen ook 

sprookjes uitbeelden, hadden 

een quiz bedacht of leuke pop-

pen gemaakt.  Ook mochten 

ouders die ochtend rond 12.00 

uur een kijkje komen nemen 

 

In het weekend van 26 mei is er 

door Willem Heidekamp en 

Arie van der Scheer weer druk 

gewerkt aan het storten van een 

fundering, van het achterste hek-

werk. Bij  deze willen  we dan 

ook Schippers Houthandel be-

danken voor de sponsoring van 

grint en scherp zand en Bouwbe-

drijf Wubbels voor de gegeven 

portland. En natuurlijk Roelof 

Wanders voor het helpen met de 

het kraantje van Hoornstra en 

Anton Alberts voor het lenen van 

de betonmolen en  beschikbaar 

stellen van rood/wit lint. 

 

Tijdens de Flower Power markt 

hebben we namens school ook 

een kraam gehuurd. We hadden 

envelop trekken, touwtje trekken, 

en een best moeilijk behendig-

heidsspel. 

 

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

van de bestuursleden hieronder.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

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

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

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

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: wim.bruil@xs4all.nl 

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

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

Ab Poelman Tel: 212857  

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

Zoals heel vaak als het bestuur 

van de Stichting Dorpshuis wat 

meldt gaat het ook deze keer 

vooral over verbeteringen en ver-

bouwingen aan/van het Dorps-

huis. 

 

De afgelopen paar maanden zijn 

gebruikt om met name het pla-

fond van de keuken geheel te 

vernieuwen. 

Daartoe moest eerst de zolder 

erboven helemaal worden opge-

ruimd. Als eerste is een al jaren 

niet meer gebruikte schoorsteen 

gesloopt, daarna zijn loze leidin-

gen en andere rommel  wegge-

haald. Daarbij ging ook een stuk-

je isolatiehistorie verloren: er 

liepen nog diverse oude verwar-

mingsbuizen over de zolder, deze 

waren met behulp van ‘gegipste 

papierlagen’ van in totaal wel 

zo’n 5 centimeter dik geisoleerd. 

Vervolgens werden oude plank-

delen verwijderd en is een nieu-

we beloopbare vloer aangebracht 

boven de keuken. Daarna is in 

de keuken het plafond geheel 

vernieuwd. 

 

Omdat we toch al op de zolder 

bezig waren en er door de grote 

verbouwing van Middeljans 

Sportprijzen heel veel materiaal 

beschikbaar kwam zijn we in-

middels bezig een nog veel gro-

ter deel van de zolder beloop-

baar te maken. Dat betekent 

minder op- en afstapjes, minder 

gaten, meer licht en (in de toe-

komst) hekwerk om de niet be-

loopbare delen af te schermen. 

Daarmee wordt bereikt dat we 

meer opslagruimte krijgen in 

het gebouw en misschien zelfs 

ruimte om bijvoorbeeld een ta-

feltennistafel in gebruik te ne-

men. 

 

Een heel andere, heel belangrij-

ke verbetering is de nieuwe trap 

in de grote zaal naar het toneel. 

Deze trap is door de NBvP, 

Vrouwen van  Nu, afdeling Bui-

nerveen geschonken aan het 

Dorpshuis. De trap zal de veel te 

smalle huidige trap op korte ter-

mijn vervangen. Daardoor wordt 

de opgang naar het toneel een 

stuk eenvoudiger en veiliger. 

 

Heeft u nog tips, spullen of prak-

tische hulp ter verbetering van 

het Dorpshuis: bestuur en mede-

werkers houden zich aanbevo-

len !! 

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen, 

Wim Bruil 

Van de bestuurstafel 

mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:wim.bruil@xs4all.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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***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 

Het secretariaat van  Plaatselijk Belang  Buinerveen / Nw. Buinen tot Kerklaan 

gaat over  van  Mw. M.A.A.J. Koop-Meeuwenoord   naar  Dhr. Leo van der Teems. 

 

Volledig adres wordt:  

 Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw Buinen tot Kerklaan 

 Secr.: dhr. L. van der Teems 

 Zuiderdiep  26 

 9521 AT  Nieuw Buinen 

 Tel.:0599 354620 

 E-mail: pl.belang.buinerveen.nwbuinen@gmail.com 

 

Deze wijziging is ingegaan per: 10 mei  2007 

Marijke Koop,  Noorderdiep 88,  9521 BE  Nieuw Buinen 

Adreswijziging  

Plaatselijk Belang  Buinerveen / Nw. Buinen tot Kerklaan 

Ook de afgelopen maanden 

hebben we weer niet stilgeze-

ten. Zo is inmiddels de grote 

passpiegel in de peuterspeel-

zaal komen te hangen. 

(aangeschaft van de brood en 

banket actie) 

We zijn door een van onze peu-

ters uitgenodigd om pasgebo-

ren lammetjes te komen kijken. 

Dit was een hele belevenis 

voor veel peuters. 

Er zijn weer leuke dingen ge-

knutseld. 

Met pasen werd er een vogel 

gemaakt met een mandje in 

zijn bek. 

Hier kregen de peuters een 

chocolade kuiken in. 

Met moederdag werden de 

moeders verrast met een spie-

gel in de vorm van een bloem, 

met daarbij een lief gedichtje. 

Een berichtje van de Meraskabouters 

Wilt u uw kind aanmelden voor 

de peuterspeelzaal, dan kan dit 

bij; 

Secr. Stichting Peuterspeelza-

len Borger-Odoorn. 

tel. 0599 672588 

 

Groeten, leidster, vrijwilligsters 

en ouderraad Meraskabouters. 

mailto:pl.belang.buinerveen.nwbuinen@gmail.com
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Buinerveen de Kolonie 

Wat betreft de nieuwbouw is er 

weinig te melden. Zag het er vo-

rig jaar naar uit dat de grond 

bouwrijp gemaakt zou gaan wor-

den, nu is het weer een wildernis 

van diverse soorten planten.  

De verkoop ligt bij de makelaars 

Oosterom Makelaardij o.g. en 

Makelaardij Bosma & Tuize 

B.V. . De woningen zijn nage-

noeg gelijk, ware het niet dat 

Oosterom een vrijstaande wo-

ning aanbiedt met 6 kamers en 

Bosma & Tuize een zelfde wo-

ning  met 7 kamers.   De prijs is 

gelijk en de omschrijving voor 

de rest ook.  Als hier al enige 

onduidelijkheid over bestaat, 

zou het bouwjaar van 2007 dan 

nog haalbaar zijn?  

http://www.funda.nl/makelaars/detail/Default.aspx?id=4107
http://www.funda.nl/makelaars/detail/Default.aspx?id=9202
http://www.funda.nl/makelaars/detail/Default.aspx?id=9202
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

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

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

 

Openingstijden  

Dorpshuis 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

Uw advertentie? 

 
Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

Adverteren in de Dorps-

krant is de moeite waard, 

vraag het onze huidige ad-

verteerders. 

Regelmatig wijden wij een 

artikel in deze krant aan 

een van onze adverteer-

ders, extra gratis reclame 

dus!! 

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

 

 

Zij informeren u graag 

over de mogelijkheden 
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Zoals het vroeger was…. 

Dit is een opname 

van de water-

schapsbrug aan het 

Noorderdiep 91 te-

gen over de Rabo-

bank. Geheel rechts 

staat de woning die 

bewoond werd door 

fam. Gratema. La-

ter werd het nog 

bewoond door fam. 

Oisterwijk. 

Dit is een opname van het Zuiderdiep voor in Nieuw Buinen.  

Op de achtergrond staat de watertoren van Stadskanaal. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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GESLEPEN ONDERWERP 

De foto’s van de voorwerpen 

die in de vorige editie waren 

afgedrukt, hebben niemand op 

het idee gebracht om te reage-

ren. Zelfs geen poging daartoe. 

Ook de min of meer vaste 

‘klanten’ hebben het dit keer 

laten afweten. Misschien was 

het ook hartstikke moeilijk; In 

elk geval de voorwerpen zijn 

tamelijk gedateerd en zeker te 

weten dat niet veel mensen met 

die materialen hebben gewerkt. 

De factor onbekendheid zal 

ook een rol hebben gespeeld, 

ofschoon ik van enkele perso-

nen in het verspreidingsgebied 

van de dorpskrant zeker mag 

veronderstellen dat die ermee 

gewerkt hebben. 

 

Op de foto’s zijn de volgende 

artikelen te zien: een aarhamer 

met aarspit, een aarknijper en 

een aarstrijker. Al deze hulpge-

reedschappen werden gebruikt 

bij het zetten en slijpen van de 

zeis. Henk van der Wijk uit 

Schoonoord kende de spullen 

wel, hij heeft me erover verteld 

en heeft me ook laten zien hoe 

dat vroeger toe ging. Hij werk-

te toen – en we hebben het dan 

over ruim 20 jaar geleden – bij 

h e t  w a t e r s c h a p 

“Oostermoersevaart” (heet nu 

Aa en Hunze).  

Het was in die tijd heel gewoon 

om elke dag zo ongeveer 500 

meter wegkanten of taluds van 

waterlopen te ‘scheren”, maar 

een eerste vereiste was dan wél 

dat de zeis onbeschadigd, strak 

en scherp was. Immers tijdens 

het maaien even een aanraking 

met een stukje hout of een 

steentje gaf een deuk of bobbel 

in het mes. Naargelang de aard 

van de beschadiging werd het 

hulpgereedschap erbij gepakt. 

Dat moest je dan ook altijd bij 

de hand hebben. Henk was ove-

rigens best nieuwsgierig naar 

de herkomst van de spullen. 

Nadat ik verteld had dat de aar-

knijper uit de werkplaats van 

André Trip, Nieuw-Buinen, 

kwam en de overige zaken uit 

de gereedschapskist van Gezi-

nus Brouwer uit Schoonoord / 

Eeserveen, zei Henk dat hij 

toch nog iets miste. Een strij-

klat, oftewel een zeisenstrijker, 

een ding dat een beetje valt te 

vergelijken met een aanzetstok 

voor messen. U herinnert zich 

hoe de slager daar zijn mes 

overheen en onderdoor haalde, 

voordat hij het mes in de ach-

terhand zette. De zeisenstrijker 

is plat, ongeveer 40 cm lang en 

4 cm breed. Het voelt schuurpa-

pierachtig aan. Tijdens het 

werk, zo vertelde Henk, werd 

regelmatig de strijklat over en 

onder het mes van de zeis ge-

haald. “Dat houd je scherp”, zo 

grapte Henk.  

De volgende hersenkraker, zie de 

foto onder. We horen graag wat 

u er in ziet, in het volgende num-

mer uw reacties en ons antwoord. 

Martin Snapper  
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Foto’s Zeskamp 2007 
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Sportnieuws 

                                                                    S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  
  
Hierbij treft u een overzicht aan data van de 2e competitie 2007, t/m eindfeest 

 

Schema van de competitie 2007 voor uw kalender of agenda! 

 

10  augustus 

24  augustus 

  7  september 

21  september 

  5  oktober 

19  oktober 

  2  november 

  9  november 

23  november   afsluiting Comp.2007 kleine zaal dorpshuis   

 

 

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 

Het lidmaatschap voor geheel 2007, dus van januari tot en met december, bedraagt  €  20,--  

De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2007, bedraagt:          €  10,-- 

Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten:               €    0,20 

Jeugd  betaalt, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2007                                          €  20,-- 

 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

 

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! 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Wubbe Kamies, tel.nr. 0599-21272 

 

Ps. De schietvereniging bestaat dit jaar alweer 10 jaar 

Verslag van festiviteiten volgt in volgend edities 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

NOAD & Volleybalnieuws  

Voor actuele gegevens zie de 

website:  

 

http://www.dehoop-

advies/volleybal.nl  

Regionale volleybalcompetitie 2006 / 2007 

 

Uitslagen: 
26-03-2007  NOAD - Salto 2  2 – 1 setstanden 25 – 20 25 – 11 12 – 25 

16-04-2007  Tyfoon 2 – NOAD  2 – 1 setstanden 25 – 24 25 – 20 17 – 24  
 

Eindstanden heren C 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

Tonegido 1 (H) 10 20 10 

Tyfoon 2 10 18 12 

VCA 1 (H) 10 15 15 

NOAD 10 14 16 

Salto 2 10 13 17 

Seta 1 (H) 10 10 20 
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Op 21 april jongstleden vierde 

NOAD in het Dorpshuis in Bui-

nerveen dat het 60 jaar geleden is 

opgericht. 

Al maanden van tevoren was het 

bestuur begonnen met de voorbe-

reidingen. Zo hadden we het idee 

een kleine tentoonstelling in te 

richten met foto’s, krantenknip-

sels, bekers en allerlei andere 

artikelen die de rijke historie van 

NOAD konden onderstrepen. 

Ook de invulling van de te hou-

den demonstratiemiddag kreeg 

geleidelijk aan vorm. 

Samen met de trainers werd een 

middagvullend programma sa-

mengesteld waarbij (bijna) elk 

onderdeel van NOAD zich kon 

presenteren aan ouders, broers, 

zussen, opa’s, oma’s, ooms, tan-

tes en andere belangstellenden. 

 

Op 21 april zelf hadden we als 

bestuur de zalen van het Dorps-

huis rond een uur of drie klaar 

voor het publiek. Net op tijd 

trouwens om de eerste gast te 

ontvangen. 

Om vier uur begon het program-

ma. De grote zaal stroomde al 

NOAD 60 jaar snel helemaal vol met leden en 

oud-leden en heel veel familie-

leden. 

Helaas kon Jan Wiering vanwe-

ge ziekte niet aanwezig zijn 

waardoor we als bestuur naast 

onze rollen als gast-heer en –

vrouwen en attributenslepers 

ook nog regelmatig de kinderen 

moesten begeleiden. Gelukkig 

had iedereen er veel zin in dus 

vloog de middag om. 

 

Na demonstraties van de peu-

tergymgroep, alle gymgroepen 

en alle jeugd-bomgroepen was 

er nog een grote verrassing: Als 

uitsmijter was een heuse goo-

chelaar uitgenodigd! 

En dat dit niet zomaar de eerste 

de beste was bleek wel uit het 

feit dat hij jong en oud bleef 

boeien tot het einde toe. 

Voor de bewakers van de ten-

toonstelling was dat reden om 

de spullen maar alvast op te 

ruimen: het was zo rustig dat 

gedacht werd dat er niet veel 

mensen meer zouden komen 

kijken. Niets was echter minder 

waar: na de voorstelling van de 

goochelaar stroomde de ten-

toonstellingszaal vol met 

‘spijtoptanten’. Helaas iets te 

laat: alle door diverse (oud-)

leden beschikbaar gestelde fot-

o’s, diploma’s en artikelen, 

aangevuld met spullen uit het 

bestuurarchief (met name van 

de zolder van Ina), waren in-

middels zorgvuldig opgebor-

gen. 

 

Voor de bezoekers zat het er 

toen op, voor bestuur en enkele 

vrijwilligers nadat de gymtoe-

stellen terug naar de gymzaal 

waren gebracht. 

 

Al met al konden we als be-

stuur terug kijken op een zeer 

geslaagd jubileumfeest, u/jij als 

bezoeker hopelijk ook.  Mocht u/

jij enthousiast zijn geworden 

door de demonstraties en zin 

hebben om zelf eens te gaan 

gymmen, bewegen op muziek 

(waar we trouwens nog een lei-

der of leidster voor zoeken) of 

volleyballen loop dan vrijblij-

vend eens binnen in de gymzaal 

achter school 75 in Nieuw-

Buinen (op dinsdagmiddag de 

bom-jeugd, hopelijk op dinsdag-

avond de bom-dames, op woens-

dag ’s middags vanaf circa drie 

uur de gymjeugd, ook peuter-

gym, ’s avonds de oudere gym-

jeugd en gymdames) of in de 

sportzaal in Buinen waar een 

groep heren ’s avonds vanaf half 

negen volleybalt (dames zijn 

daar ook welkom) of voor meer 

informatie neem gerust contact 

op met een van de bestuursleden. 

 

Surf voor een impressie van de 

jubileummiddag naar de website 

van Geert Hilbolling: hij maakte 

tijdens de middag diverse foto’s 

die je op zijn site kunt bekijken. 

 

Namens het bestuur van NOAD, 

Wim Bruil 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Schaats/visnieuws 

Nieuws van de schaatsvereniging 
 

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

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

 

Nog even voor de duidelijkheid: 

 Een gezinskaart kost € 11.50 

 Persoonlijk lidmaatschap € 6.50 

 

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. 

  - 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 
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Ook aan huis verkoop 

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. 

Gastgezinnen gezocht  

voor SIVO. 

 

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 Roel 

Stuut (tel 614884), of Bram van 

Buuren (tel 211918) 

SIVO-dansfestival 2007 
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 Met uw 'pasje' lenen in héél 

Drenthe! 

Wist u dat uw bibliotheekabon-

nement sinds 1 januari 2007 

geldig is bij alle Drentse biblio-

theken en bibliobussen? U kunt 

met uw 'pasje' dus overal in 

Drenthe terecht om boeken, 

cd's, dvd's en dergelijke te le-

nen. Bij grotere bibliotheken 

gelden voor de gastleden soms 

wel enkele aanvullende voor-

waarden. Informeer ernaar 

bij de bibliotheek waar u wilt 

lenen. 

Zoek&boek: 35 miljoen boeken 

binnen handbereik! 

 

Leden van de Drentse bibliothe-

ken hebben nu de complete col-

lectie van alle Nederlandse bibli-

otheken binnen handbereik! 

Want met de nieuwe servi-

ce zoek&boek kunt u online uw 

favoriete boeken en andere me-

dia opzoeken en aanvragen bij 

bibliotheken in heel Nederland. 

De mogelijkheid om bij ande-

re bibliotheken boeken en andere 

media aan te vragen bestaat al 

veel langer.  

Maar met zoek&boek kunt u nu 

zelf - zonder tussenkomst van de 

bibliotheek - vanuit huis zoeken 

en aanvragen.  

Ophalen kan in uw eigen biblio-

theek. Meer informatie over 

zoek&boek vindt u op de 

 website van de bibliotheek. 

Makkelijk Lezen Plein in 

Nieuw-Buinen  
Kinderen uit de omgeving 

van Nieuw-Buinen die pro-

blemen hebben met lezen,  

kunnen nu terecht op het 

Makkelijk Lezen Plein in de 

bibliotheek.    

Een Makkelijk Lezen Plein 

(MLP) is een speciale voor-

ziening voor kinderen met 

een leesprobleem. Op een 

Makkelijk Lezen Plein staan 

de boeken frontaal gepresen-

teerd, dus met de voorkant 

naar voren. Hierdoor krijgen 

de kinderen gemakkelij-

ker toegang tot de materialen 

van de bibliotheek. 

De boeken die er staan zien 

er aantrekkelijk uit en zijn op 

een lager technisch leesniveau 

geschreven, zodat de kinde-

ren lezen weer leuk gaan vin-

den. Daarnaast zijn er luister-

boeken (daisy-rom's) 

en biedt het Makkelijk Lezen 

Plein informatie aan 

voor spreekbeurten en werk-

stukken. Dit kunnen boeken 

zijn, maar waarmee het lezen 

omzeild wordt, zoals dvd's. 

De ouders vinden op een 

MLP ook informatie over 

hulpmiddelen voor dyslecti-

sche kinderen. Zie ook de 

website  

www.makkelijklezenplein.nl 

Nieuws Bibiobus en bibliotheken 

Bibliobustijden 

 
De bibliobus komt in de zomer-

vakantie op vrijdag 20 juli, 3 au-

gustus en 17 augustus van 8.55 

tot 10.05 uur. 

 

In de zomervakantie is de bi-

bliotheek in Nieuw Buinen ge-

sloten op drie achtereenvolgende 

vrijdagen: 27 juli, 3 en 10 augus-

tus. Op de andere dagen zijn we 

normaal geopend. 

 

Van week 28 t/m 33 (9juli t/m 17 

augustus) is de bibliotheek in 

Borger op dinsdag en vrijdag 

gesloten. Op de andere dagen 

zijn we normaal geopend. 

 

Op vrijdag 1 juni start de grote 

zomerverkoop van afgeschre-

ven boeken en tijdschriften in de 

bibliotheek van Borger. De idea-

le gelegenheid om boeken in te 

slaan voor de vakantie.  

Kom even langs; iedereen is wel-

kom.          

http://www.bibliothekendrenthe.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Gezien het feit dat de organisatie al weer druk bezig is met de voorbereidingen voor de Spelweek Buiner-

veen 2007 en hier weer super enthousiast aan is begonnen, is in de inschrijving ook al weer geopend. Aar-

zel niet en geef je weer tijdig op, zodat er weer vele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wij als or-

ganisatie zijn ons er zeer van bewust dat we zonder vrijwilligers geen spelweek kunnen organiseren. Ieder-

een die het leuk vindt om te helpen bij de op/-afbouw (vooral ´s avonds), begeleiding van spelletjes, cate-

ring etc. etc. kan zich nu ook al aanmelden bij de organisatie.  

 
Deelnameformulieren + bijdrage kunnen ingeleverd worden bij:  

 

 Geertje Boekholt    Zuiderstraat 9a   Buinerveen 

 Martin & Maryska Kremer,   Zuiderstraat 12  Buinerveen 

 Rommy & Evelien Wubbels   Noorderdiep 27   Nieuw-Buinen 

 Martin Evers     Hoofdstraat 7   Buinerveen 

 Sybren ter Keurs    Zuiderstraat 39  Buinerveen 

 Conny Ottens    Kampakkers 14  Borger 

 Carina Pepping    Noorderdiep 32a  Nieuw-Buinen 

 

Met vriendelijke groet, 

De organisatie, 

Martin, Maryska, Evelien, Rommy, Martin, Sybren, Carina, Geertje en Conny. 

 

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 
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

  Marjan Poelman 

 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Jos Driessen 

  Willy Hilbolling 

 

 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten 

van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name 

over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buiner-

veen. Dus als u op zolder nog een oude schoe-

nendoos 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 / Fax 0599-617968 

Mei / Juni: 
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 

1e Prijs Zeskamp 

Cowetra 


