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Zeldzame verschijning in composthoop
Pag.
De meeste van ons kennen het
diertje van plaatjes in kleurrijke
natuurgidsen. Een enkeling, in
dit geval de fam Kooyman uit
Nieuw-Buinen, vindt wel eens
een verdwaald exemplaar, de
Neushoornkever. Een onmiskenbare verschijning: een plompe,
gewelfde kever met prachtig kastanjebruine dekschilden die glanzen alsof ze gelakt zijn.
Het was al gauw duidelijk dat het
hier om een zeldzaam exemplaar
ging. Na enig zoeken op internet
is geconstateerd dat het hier inderdaad om een neushoornkever
ging, en dit werd nog eens bevestigd door de bioloog van dierentuin Emmen. Het meest bekende
van dit diertje is de grote hoorn
die de mannetjes op hun kop dragen. Deze dient om elkaar om te
duwen in gevechten om de
vrouwtjes, en niet om te steken.
De neushoornkever (Oryctes nasicornis) is een kever uit de familie bladsprietkevers,

(Scarabaeidae).
Deze kever is in Nederland met
het vliegend hert (Lucanus cervus) een van de grootste inheemse soorten en kan iets langer dan 4 centimeter worden.
De kever komt voor in loofbossen, in de Benelux is de soort
echter zeldzaam. Omdat de
neushoornkever ook wel eens
gekweekt wordt, is er vrij veel
bekend over de soort.
De kever zelf leeft maar enkele
weken en neemt geen voedsel
meer op, de larven echter kunnen wel twee tot drie jaar in
rottend hout van diverse loofboomsoorten leven. De lengte
van het larvestadium hangt af
van het voedselaanbod maar
vooral van de temperatuur. Larven die in houthopen leven
waarin compostering plaats
vindt (broei), leven in veel hogere temperaturen en kunnen
zich al binnen enkele maanden
volledig ontwikkelen. De larve
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wordt 7 tot 12 centimeter lang en
kent drie stadia voordat verpopping plaatsvindt. De kever is erg
sterk en kan een gewicht optillen
dat 850 keer zwaarder is dan hijzelf!
Namens de fam Kooyman
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
De volgende activiteiten
staan gepland voor:
3 sep.
20sep.
18okt.
1nov.
13 dec.

Vrouwencafe
Bingo
Bingo
Griezeltocht
Kerstbingo

Ideeën zijn altijd welkom.
Aarzel niet en neem contact op
met de activiteitencommissie.
Tel.nrs zijn:
Menzo Bos
0613591219
Jan van Noortwijk
212298
Anneke Wubbels
212605
Lenie Poker
212730
Thom Martens
212993
Tom Ottens
212473
Henk de Vrieze 0652586608

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2008 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 4
Nummer 5
Nummer 5

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

12 augustus 2008
1 oktober 2008
3 december 2008

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

E-mail adres secretariaat:
jvannoortwijk@hetnet.nl

Jeugdwerk
BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
OBS 75 8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Internetsite Buinerveen /
Nieuw Buinen
Zie ook de internetsite
over de plaats Buinerveen
en Nieuw Buinen tot de
Mondenweg. Over clubs,
verenigingen en actueel
nieuws. Via deze site is
ook de Dorpskrant digitaal
te bekijken. Foto’s gemaakt bij diverse evenementen zijn hier te bewonderen en te downloaden.
http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

Het programma van het schooljaar 2008-2009 is nog niet bekend, maar zal in het volgende nummer bekend gemaakt
worden.

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar mensen die ons willen
helpen dat is niet alleen voor het helpen bij de knutsels maar
ook voor de voorbereiding zoals inkopen en voorbeelden maken spullen klaar zetten en de financien.

Voor vragen:
Els de Roo
Inge Brouwer
Hanneke Lutjes
Linda Luppens
Annemarie Egas

212604
212855
212944
212301
332850

Dorpskrant Buinerveen
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Fietspuzzeltocht 1 mei 2008.

Hierbij even een verslagje van
onze fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag 1 mei 2008.
Wij zijn van start gegaan met z’n
zessen. Wel te verstaan 2 families, fam van der Giessen, Nanda ,Nans en Peter, fam van der
Teems Jacqueline Thea en Leo.
Vol goede moed en met een klein
zonnetje vertrokken.
De bewolking stak al snel de kop
op en zo ook een vraag die wij
niet direct konden beantwoorden.
Maar niet getreurd, goed gedacht
en bij de volgende vraag wel een
antwoord en ook een beetje
slechter weer.
Maakte ons niets wij fietsten rustig verder. Kwamen heel gezellig
nog medebewoners tegen die ook

Spelweek 2007
Tijdens de spelweek in 2007 zijn
er ballonnen opgelaten. De spelweekcommissie is tot op heden
in gebreke gebleken om tot publicatie te komen van de uitslag.
Omdat de Spelweek 2008 voor
de deur staat, wilden we toch nog
graag van de gelegenheid gebruik maken om te vermelden
wiens ballon de langste afstand
heeft afgelegd.
Er zijn totaal 10 kaartjes
teruggekomen, waarvan de meesten uit Duitsland zijn ontvangen.
Tijdens de spelweek van 2008
zullen we aandacht schenken aan
de uitslag van 2007. Dus schrijf
je allemaal weer in!

heerlijk aan het fietsen waren.
Onderweg diverse flinke buien
gehad. Maar nog steeds lol in
onze fietstocht. Toen kwam de
vraag van schortelwoensdag,
die konden wij niet beantwoorden.
Onderweg aan diverse wat oudere mensen gevraagd of zij
ons konden helpen. Nee dus,
nooit van gehoord.
De oplossing: wij hebben onze
hulplijn gebeld.
Opa en Oma van der Giessen
respectievelijk 82 en 79 jaar.
Woonachtig in Zwijndrecht.
Die konden ons helpen. Wij
blij, zij blij. Terwijl wij de tocht
vervolgden en de regen en hagel inmiddels naar beneden
plensde kwam er nog een vraag
waar wij onze hulplijn voor
hebben ingeschakeld.
De lieve mensen hebben hun
middag slaapje ervoor opgeofferd. Maar hadden net zo veel
plezier als wij.
Tot onze verbazing bij de prijsUitslag ballonnen
1. Wilko Wanders
2. Jasper Schrik
3. Nick Heidenkamp
4. Kendra de Vries
5. Kim Smid

384 km
380 km
293 km
258 km
161 km

uitreiking waren wij degene die
de eerste prijs hadden gewonnen.
Maar wij dachten maar zo, als je
op gaat voor Weekendmiljonair
krijg je 15 vragen en 3 hulplijnen.
Als je 32km fietst en 15 vragen
krijgt, heb je genoeg aan 1 hulplijn.
Onze beker is inmiddels aangekomen bij onze hulplijn en deze
waren er zeer vereerd mee.
Dus wij kunnen U vertellen dat
wij met 8 personen reuze genoten hebben van deze fietspuzzeltocht.
Op naar de tocht van 2009.
Thea van der Teems

6. Hilde Grooten
7. Rianne Smulders
8. Hein Hulshof
9. Max Verhagen
10. Annemay Drent

144 km
109 km
107 km
89 km
81 km

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT
Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697
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Een terugblik op de markt, de feestavond en de zeskamp
Voor de activiteitenomissie begint zo’n feestweekend eigenlijk
al in januari. Dan staat dit onderwerp al weer op de agenda en
moeten het thema en de eerste
ideeën al weer een globale vorm
krijgen. Voordat het uiteindelijk
juni is wordt er heel wat vergaderd, gebrainstormd, mogelijke
deelnemers aan de markt uitgenodigd, bezoeken gebracht aan
verhuurders van spelletjes voor
de zeskamp en ga zo maar door.
Voor de aankleding van de zaal
worden mede door zeer creatieve
helpers van de commissie posters, schilderijen, totempalen en
dromenvangers gemaakt.

Ook moeten er vrijwilligers gezocht worden voor het opzetten
van de markt en de zeskamp.
Het is vanzelfsprekend ondoenlijk voor de leden van de commissie om alle benodigde dingen alleen te doen.
De dank van de commissie gaat
dan ook uit naar al die helpers,
die zich belangeloos hebben
ingezet om de gemeenschap
van Buinerveen en NieuwBuinen tot te Mondenweg een
leuk weekend te bezorgen.
Uiteraard gaat de dank van de
commissie ook uit naar alle
sponsoren die door kun financiële of andere bijdrage dit weekend mede mogelijk hebben gemaakt.
Een lijst van deze sponsoren
vindt U bij dit artikeltje.
Als je na een (vermoeiend)
weekend vanachter je computer
terugblikt op het gehele gebeuren
denk ik dat je mag stellen dat het
geslaagd is geweest.
Het weer heeft (net als vorig
jaar) geweldig meegewerkt.
De markt was groot, er waren
ongeveer 25 deelnemers.
Er was een jail (gevangenis)
waarvóór aan spijkerslaan en
hoefijzer werpen kon worden
gedaan.

Dorpskrant Buinerveen

In de cavia bak kon men proberen de cavia van zijn of haar keuze het juiste poortje te laten kiezen. Niet iedere cavia vond dit
leuk want ik heb er tenminste één
gezien die ontsnapt was en waarbij het behoorlijk veel moeite
kostte om de voortvluchtige weer
te grijpen. Uiteindelijk is dit wel
gelukt, dit in tegenstelling tot
het vangen van de misdadige figuren wiens aanhouding “dead or
alife” volgens een aantal posters
werd gevraagd.
Het gewicht van het supergrote
konijn Kees kon worden geraden. Dit beestje bleek 9 kilo en
104 gram te wegen. De winnaar
van deze wedstrijd was Harm
Ebbing. Er waren twee echte
western paarden, waarop een ritje gemaakt kon worden. Ook
werden er oude gereedschappen
tentoongesteld en verkocht, terwijl er ook nog andere rommelmarktspulletjes te koop werden
aangeboden. Ook werd, evenals
verleden jaar, ambachtelijk gemaakte wijn en honing te koop
aangeboden.
Er was een tentoonstelling van
een aantal oude bromfietsen
(echte buikschuivers). De kinderen konden blikgooien (altijd
prijs, maar dat wisten ze zelf
niet).
Tussen de kramen in konden de
kinderen die zich hiervoor had-

Pagina 5

den aangemeld op een kleedje
hun spulletjes, voornamelijk
speelgoed, verkopen.
Bij het Jeugdwerk konden de
kinderen knutselen. Ook konden ze worden geschminkt.
Cowboy Henkie was aanwezig
met een geweldig grote indianentent (een tipi). Hij gaf een
demonstratie brushpainting.
Gezegd moet worden dat hij
zeer mooie werken maakte.
Voor de lezers onder het publiek waren er oude boeken van
de bibliotheek te koop.
Natuurlijk werden de feestelijkheden opgeluisterd door de
klanken van het Veenkoar.

Noad liet een dansje zien. Ook
konden voetballers kun energie
kwijt op een spelletje Panna
voetbal.
De kleuters van de Meraskabouters hebben een sponsorloopgehouden, waarbij geweldige prestaties werden geleverd.
Het middelpunt van dit alles was
volgens mij wel de Rodeo-stier.
Daar deze geheel gesponsord
was kon iedereen die dit wilde
hier gratis een of meerdere ritjes
op maken, waarvoor veel liefhebberij was. Ook kon natuurlijk
iedereen zich aan allerlei drank,
met name bier, en andere lekkernijen te goed doen. Er was zelfs
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een oranje (voetbal?) tipi waarin
door de toneel vereniging oliebollen werden gebakken.
Bij Oriflame konden de dames
(en heren?) zich op de hoogte
stellen van de modernste ontwikkeling voor gezichtsverzorging.
Natuurlijk ontbrak het rad van
avontuur niet waarbij fraaie prijzen konden gewonnen en ook
werden lootjes verkocht voor een
geweldige prijs die verloot zou
worden op de volgende feestdag
na afloop van de zeskamp.
Mede door het zeer fraaie weer
was er een groot publiek om van
alle attracties te genieten.
Sneller dan je als deelnemer aan
de markt zou denken was het vijf
uur in de middag, en eindigde de
markt. De kramen en tenten werden afgebroken, en de jail werd
naar de feestzaal verhuisd.
In de loop van de avond begon
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het feest in de achterzaal van
het dorpshuis. Schrijver zelf
was om ongeveer kwart voor
tien aanwezig. De zaal was toen
nog niet erg vol, maar toch als
snel daarna vulde de feestruimte zich verder met cowboys en
cowgirls. Een goede DJ draaide
zeker in het begin van de avond
veel leuke Amerikaanse counrty muziek.
Er werd dan ook veel aan linedance gedaan. Ook de bieromzet was naar mijn waarneming
niet gering. Door het nog steeds
geweldig mooie weer steeg de
temperatuur in de zaal vrij snel,
zodat op een bepaald moment
er ongeveer evenveel mensen
buiten als binnen stonden.
Gesproken kan worden van een
zeer geanimeerd feest, dat doorging tot in de kleine uurtjes.
Uw schrijver heeft het eind van
het feest niet meer bijgewoond,

daar de aanwezigheid van de
commissie leden en vrijwilligers
zondagochtend redelijk vroeg
weer vereist was op het voetbalveld ten einde de spelen voor de
zeskamp op te bouwen.
De zeskamp bestond uit zes spelen, te weten:
1. Het natte billenspel: Water
overbrengen door middel van
twee natte sponsen waar je op
moest gaan zitten.
2. De wandelende A: In een frame in de vorm van een grote letter A moest je op tamelijk gymnastische wijze met behulp van
je ploeggenoten een bepaalde
afstand zien af te leggen.
3. De levende rups: Op handen
en voeten gestoken in plankjes
moest je achter elkaar een afstand afleggen. Een erg moeilijk
spel waarbij je zo nu en dan met
je neus tussen de billen van je
voorganger zat.
4. Met het zeikspel moest door
middel van een buis die je tegen
je lichaam gekneld hield water
worden over gebracht.
5. Het zeskampspel. Dit spel
bestond weer uit zes onderdelen
die bij elkaar een soort estafette
vormde, namelijk op een super
grote bal een afstand afleggen,
water met alle teamgenoten door
een aantal dakgoten in een emmer laten lopen, spijker poepen,
water via een platvorm op de helmen van vier teamleden overbrengen, met een soort rups al
springend een afstand afleggen
en daarna de stormbaan nemen
Het nemen van de stormbaan.
Twee minuten lang moesten alle
leden van de teams over de
stormbaan en door de waterbak.
Hierna werd het coachesspel gehouden. Hieraan moesten de leiders van de teams zich onderwerpen. Gezeten in een kruiwagen

Dorpskrant Buinerveen
vol water moesten ze zo snel mogelijk water overbrengen waarbij
ze door één van hun teamleden
werden gereden.
Tussen de spelen door werd de
trekking van de loterij gehouden.
De hoofdprijs, bestaande uit een
kruiwagen vol met gereedschap
werd beschikbaar gesteld door
Broer en Gini en gewonnen door
Erik v.d. Veen.
Aan de zeskamp werd deelgenomen door de volgende teams:
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Buinerveentjes.
Wacht maar af
De Tumtum’s
Cowetra
De Toppers
De Buunermondjes
Altied Goud
Amstel team

schitterende en hete weer bleek
dit een prima keuze te zijn geweest. Zowel de deelnemers als
de vele toeschouwers hebben een
geweldig leuke middag gehad.

Amstelteam werd 1 en won de
wisselbeker.
Altied Goud werd 2e en
Cowetra werd 3de

De foto’s die ik tijdens het feestweekend heb genomen zijn binnenkort te bekijken op http://
janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
Jan van Noortwijk
(secretaris
activiteitencommissie)

De gehele zeskamp was voor
het grootste deel op waterplezier gebaseerd. Gezien het

Mijn sexkampf
Vlieghuis

Sponsoren feestweekend Buinerveen 2008
De dank van de activiteitencommissie gaat uit naar de onderstaande personen, bedrijven of instellingen die
het feestweekend 2008 in Buinerveen door hun materiële of financiële bijdrage mede mogelijk hebben gemaakt.
A.Alberts bestrating

Johan Schipper kranen- en shovelverhuur

A.Sloots groothandel

K.P.G.Schipping

Arjan Jeuring stroom

Kobus Uchtman stroom

Bakker Timmer

Leo tonkens drukwerk

Bloemen Hofman

M. Middeljans Mibu wijnen

Boeve Hekwerk

M.Sijpkes fietsonderdelen

Bouwbedrijf Hulshof

Max A.P.K. en Airco

Bouwbedrijf Wubbels

Meubelhuis De Groot

Broer en Gini

Sponsor hoofdprijs loterij

Paul Siepel antiquair

Buurtsuper Buinen

Pur isolaties Ratering

Casper Peper geluid

R. Timmermans loonbedrijf

Cowetra/Elting

Reproad waterwagen

D. Middeljans sportprijzen

Scheveco

De Voetensalon

Stichting Dorpshuis

G. Ottens

Tinus Tweewieler

G. Wals schildersbedrijf

Transport H.Meijer

George Schuurman

Transport H.Schipper

Grietje Kuik dorpshuis

Versmarkt Borger

Hofman Notenbar

Vlieghuis installatie techniek

Hoornstra wegenbouw

Voetbalvereniging Buinerveen

J. Alting B.K.Tekenbureau

Willem Wanders stro

Jans Hartsman aggregaat

Wilvo
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Fly- en drive-in
te Buinerveen
Kort geleden werd de Zuiderstraat in Buinerveen opgeschrikt
door 2 bijzondere gebeurtenissen. Vond er in het ene weekend
een fly-in plaats aan de Zuiderstraat tussen nummer 18 en 20,
nog geen 2 week later werd nummer 22 opgeschrikt door een drive-in. Deze laatste gebeurtenis
helaas met wat mindere afloop.
In verband met het 25 jarig jubileum van de vliegclub Westerwolde was er een wedstrijd voor
ULV vliegtuigen. Tijdens deze
wedstrijd moest een van de
vliegtuigjes een noodlanding maken. Er waren 2 personen aan
boord. De brandstofleiding was
losgeschoten en de enige oplossing was zo snel mogelijk een

noodlanding maken. Een perceel met gerst werd gekozen en
het vliegtuigje is gelukkig probleemloos aan de grond gezet.
Na reparatie koos men het
luchtruim weer richting Stadskanaal, alleen was 1 inzittende
achtergebleven omdat het opstijgen in de rulle veengrond
niet bevorderlijk was voor het

winnen van snelheid, dus des te
lichter het vliegtuigje (ledig gewicht ca 350 kg) des te groter de
kans dat het vliegtuigje op tijd
het luchtruim verkoos.
Anderhalve week later reed een
vrachtwagen geheel onverwacht
en met veel kracht de voortuin in
van de woning aan de Zuiderstraat 22. De degelijk gemetselde
brievenbus was totaal aan flarden, maar ook de populier aan de
straat had een dusdanige klap
opgelopen dat die ook direct gekapt is. En tevens was de tuin
geruïneerd. Maar dit staat natuurlijk in geen verhouding tot het
letsel dat de chauffeur eventueel
opgelopen heeft of de schok die
de bewoners ondervonden die het
van dichtbij meemaakten.
Met dank aan de
website
www.112kanaalstreek.nl voor de
foto.

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Meraskabouters
Op dit moment zitten er in beide
groepen samen 23 peuters.
Voor de zomervakantie worden
er een aantal peuters 4 jaar.
Dankzij nieuwe aanmeldingen
kunnen we na de vakantie gewoon zo doorgaan.
Ook de gezamelijke open
dag met school 75 en 59 is redelijk bezocht.
We hopen dat dit weer nieuwe
aanmeldingen met zich mee
brengt.
Onze peuters zijn de afgelopen periode weer flink bezig
geweest met verschillende activiteiten en thema’s, o.a. het thema
lente, het verschil tussen groot en
klein en natuurlijk een moederdag kado.

Er is ook wat
minder leuk nieuws te
vertellen.
Juf Tineke van de maandag en
woensdag groep gaat ons verlaten na de zomervakantie.
Ze gaat voor haar opleiding stage lopen bij een kinderdagverblijf in Gieten.
Als ik dit stukje schrijf,
zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een sponsorloop voor onze peuters.
Als u dit leest zal het echter
allemaal al achter de rug zijn.
We hopen hiermee weer wat
extra dingen voor onze peuters
te kunnen doen.
Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor onze laatste

Van de bestuurstafel
De oproep om nieuwe bestuursleden in de laatste dorpskrant
heeft succes gehad!
Twee aanmeldingen waren het
gevolg en na een "besnuffelen"
van elkaar, besloten het bestuur
van de Stichting Dorpshuis Buinerveen, Marion de Leeuw en
Kees Broekhof met elkaar in zee
te gaan.
Marion en Kees: hartelijk welkom!
Het is fijn de merken dat de inwoners van Buinerveen het
Dorpshuis ter harte gaat als centraal punt in ons dorpsgebeuren.
Een en ander blijkt ook uit de
oranjekoorts die, met het dorsphuis als kern (dankzij vele vrijwilligers), bezit heeft genomen
van het dorp.
Dit bood ons gemeenteraadslid
en secretaris van ons bestuur,
Gerbrand Plat, een goede gelegenheid om op 28 mei j.l. onze

nieuwe burgervader Marco Out
te laten zien, dat Buinerveen
echt tot de Mondenweg als Buinerveen wordt gerekend.
De burgemeester heeft namelijk
alle raadsleden uitgenodigd tot
een kennismaking op een door
hen te kiezen paats en onze secretaris had -uiteraard- Buinerveen gekozen.
Tijdens een rondrit door ons
dorp werd onder meer een bezoek gebracht aan de vijver van

schooldag.
Wat we gaan doen blijft nog
even een verrassing.
Voor iedereen alvast een
fijne vakantie en tot volgend
schooljaar.
Met vriendelijke groeten,
leidsters en ouderraad
Meraskabouters.

de schaatsvereniging, waar E.
Grelling uitleg gaf over ontstaan
en gebruik van de vijver voor
schaatsers, vissers, en evenementen.
Tenslotte werd nog een dik uur
gesproken over de diverse functies van het dorpshuis en de vele
verenigingen en commissies, die
daarbij zijn betrokken. Hier waren ook Grietje Kuik, Ina Ottens
en Marius Kwaak aanwezig.
Namens het bestuur,
Marius Kwaak
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Fietspuzzeltocht
Deze jaarlijks terugkerende fietstocht op Hemelvaartsdag heeft
voor de 36ste keer plaatsgevonden en wel op donderdag 1 mei
2008 met als startplaats het
Dorpshuis ‘’ De Viersprong ‘’
te Buinerveen.
Na de gebruikelijke formaliteiten (inschrijving en invullijst etc.) onder de bezielende
leiding van de familie Grelling
kon men beginnen aan de klus
over een afstand van ongeveer 30
km.
Dit keer ging de tocht niet
in de richting van de Hondsrug
maar via de Hoofdkade Buinerveen, Zuiderdiep Nw-Buinen
richting de watertoren te Stadskanaal waar even een stop werd
gemaakt.
Tijdens deze stop werd
driftig gediscussieerd over de
onderwerpen die men onderweg
tegen gekomen was en wat voor
moeilijke vragen er verder nog
zouden volgen. Let wel : ook
voor de kinderen waren er 15
onderwerpen, evenveel als voor
de ouderen, met de bedoeling om
deze vragen netjes te noteren op
de uitgereikte invullijst.
Na deze stop werd de tocht
voortgezet richting de Vledderweg door het Pagedal richting de
‘’ Rode Loper ‘’ waar ook weer
even van gedachten werd gewisseld en tot onze verbazing de familie Haikens zich bij ons aansloot en ons mededeelde een foute richting te hebben gekozen.
De tocht werd voortgezet
via de ‘’ Rode Loper ‘’ richting
de Hoofdstraat te Stadskanaal
waar Cafe / Restaurant Hoeksema werd aangedaan voor een
drankje om het vochtgehalte op
peil te houden.
Dit was een goede keus,
want tijdens ons verblijf alhier

begon het flink te regenen en
stopte het weer toen wij de
tocht gingen vervolgen richting
Drouwenermond om daarna het
fietspad richting Bedrijventerrein Nw-Buinen te volgen.
Vervolgens ging het peleton door het woongebied
Parklaan via het Noorderdiep
richting Buinerveen , maar werden we toch nog op de valreep
verrast met een regenbui, waardoor we allesbehalve droog arriveerden bij Grietje in het
Dorpshuis.
Onder leiding van onze
suppoosten dhrn. Gerard Wubbels en Geert Boekholt en
iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen kunnen we
toch wel spreken van een geslaagde ‘’ Fietspuzzeltocht ‘’
die zeker voor herhaling vatbaar is.
Tijdens het verblijf in het
Dorpshuis bij Grietje konden de
ingevulde lijsten worden ingeleverd, waarna ze door Evelien
Wubbels en dhr. Grelling grondig werden nagekeken om daarna de prijswinnaars bekend te
maken.

De prijswinnaars bij de oudere
deelnemers/sters waren:
Nr.1 Fam. v. d. Theems.
Nr.2 Tineke Boekholt.
Nr.3 Martje Middel.
(allen een beker )
Nr.4 Ina Ottens
Nr.5 Rika Ratering.
(beide een kilometerteller voor
de fiets. )
Bij de jonge deelnemers/sters
waren:
Nr.1 Mark Everts.
Nr.2 Bo Dilling.
Nr.3 Leander Berends
(allen een beker )
De overige kinderen kregen allemaal een presentje mee naar
huis.
Reind Middel

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
Op 2 april hield FamFam uit
Borger bij onze afdeling een modeshow.
Maar liefst 141 vrouwen; ook
van afdelingen uit Buinen,
Nieuw Buinen en 1e Exloërmond, waren aanwezig in Dorpshuis De Viersprong. 7 dames van
de afdeling Buinerveen liepen als
volleerde mannequins de zaal
door om de nieuwste kleding te
showen. De ladyspeakers vertelden o.a. welk merk, prijs en in
welke maten het kledingstuk verkrijgbaar was.
De kleding werd opgevrolijkt
met een shawl, tas en/of ketting.
Zelfs nachtkleding werd geshowd door onze dames. Iedereen was enthousiast over het geheel. De mannequins en de medewerkers van FamFam kregen
een daverend applaus. Tot slot
kreeg iedere bezoeker nog een
kortingsbon van FamFam.

elkaar uit, waarvan de sterksten
overwinnen.
Op donderdag 12 juni is er een
excursie naar de Yakultfabriek in
Almere (samen met
1e Exloërmond)
Op dinsdag 17 juni gaan we naar
de Blauwe Stad bij Winschoten
( organisatie Prov. Commissie
Wonen en Woonomgeving)
aankwamen. Hier konden we
naar het strand en ook winkelen, wat een ieder met plezier
deed. Op de terugreis kregen
we nog een heerlijke warme
maaltijd voorgeschoteld. Na
een prachtige, gezellige en
vooral zonnige dag kwamen we
om 21 uur weer in Buinerveen
aan.
Op 21 mei vertelde de heer Eijkenaar ons alles over kerkuilen,
steenuilen en ransuilen.

Op 22 april was onze afdeling te
gast bij Nieuw Buinen. Het thema was tussen kunst en kitsch.
Op tafels lagen heel veel ouderwetse gebruiksvoorwerpen.
Iedereen kon op een papier invullen wat het was en waarvoor
het werd gebruikt. Het was een
genoeglijke avond.
Op 13 mei ging een bus vol vrouwen op weg naar Texel. Onderweg dronken we in Friesland
koffie en aten natuurlijk gebak
erbij. Op de boot konden we snel
nog een kwartier uit de bus en
toen waren we al op het eiland.
Een plaatselijke gids stapte in en
onderhield ons anderhalf uur op
heel leuke en humoristische manier over van alles en nog wat
van Texel. Veel dorpjes zijn we
doorgereisd tot we in De Koog

Na de vakantie starten we met:
Op woensdag 17 september vertelt mevr.Atzema verhalen uit
diverse landen
Op 15 oktober is het de beurt aan
het eendagsbestuur met een verrassingsprogramma
Kerkuilen vind je bij boerderijen, steenuilen in boomgaarden
en knotwilgen en ransuilen op
begraafplaatsen. Kerkuilen vangen muizen en leggen soms een
verzameling in de nestkast aan,
waar niet meer naar om wordt
gekeken. Zo wordt een nestkast
gevuld met uitwerpselen en kadavers, waar een volgend jaar
weer opnieuw een nest op
wordt gemaakt. De eieren komen stuk voor stuk 2 dagen na

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.
Ina Habing-Mulder;
PR-vrouw
afdeling Buinerveen.
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Parkcamping De Paardetange

De titel Parkcamping is geen
woord te veel gezegd voor de
camping die gesitueerd is aan
de Noorderstraat te Buinerveen. Eigenaresse Willie Windt
heeft het goed voor elkaar. Zal
menig (autochtoon) inwoner
van Buinerveen misschien stilletjes denken: “Hoe bijzonder
kan een camping in Buinerveen
nu zijn?”, een bezoekje aan die
camping zal alle mogelijke
(voor-) oordelen heel snel wegnemen.
Op een ietwat druilerige herfstdag, als het seizoen voorbij is,
kloppen we aan bij de camping
omdat we toch graag eens willen weten wat er achter die parkeerplaats schuilt. We worden
allervriendelijkst ontvangen in
de speciaal daarvoor ingerichte

ontvangstruimte in de woning
van de familie Windt. Zittend
aan het bureau, als wilden we
ons inschrijven, wordt ons de
gang van zaken uit de doeken
gedaan. Indien de gasten worden ontvangen, krijgen de volwassenen koffie of thee aangeboden en voor de kinderen is er
een cornetto-ijsje. Om de gasten het gevoel te geven echt
welkom te zijn. Aan het enthousiasme van mevrouw
Windt zal het niet liggen, zij
praat iedereen de camping op.
In de ontvangstruimte is tevens
aan de wand ruimte ingericht
voor enkele streekproducten en
eigen gemaakte honing. Ook
verschillende routes, zowel
wandel- als fietsroutes kunnen
hier al dan niet gratis worden

verkregen. Iedere gast krijgt een
kaart van de omgeving. Vervolgens waren we
natuurlijk
wel
heel nieuwsgierig
naar de camping
zelf. Via de milieustraat, waarin
aandacht
voor
allerlei gescheiden inzameling
en zelfs een loospunt voor chemische
toiletten,
overigens allemaal zeer netjes,
duidelijk en geordend, belanden
we in de toiletruimte. En wat een
zee van ruimte en wat een luxe!
Er staan koelkasten voor gratis
gebruik voor de gasten, een wasmachine, en er is een ruime invalidendouche en –toilet met aandacht voor de kleinste details. Er
zijn douches voor lange mensen,
douches voor gewone mensen
een ook de toiletten zijn er in
verschillende hoogtes. Het valt
echt op dat hier over de gehele
mensbehoefte is nagedacht. De
wasbakken voor de afwas geven
warm water en er zijn aparte
wastafels zodat je niet met de
vaat naast iemand staat die zich
zelf of zijn kind staat te wassen.
Vervolgens gaan we de camping
verkennen. Het eerste wat in het
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Noorderstraat 33 9524PB Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

oog springt, is een grote blokhut.
Deze wordt gebruikt als bibliotheek, maar ook als veilig heenkomen voor als het onweert, een
gezellige ruimte om eens samen
van gedachten te wisselen of
eens goed te kijken op het uitgebreide toeristische bord wat er
allemaal in de omgeving te zien
en te doen is. Ook liggen er diverse geschiedenisboeken om
ook voor de gasten zich eens te
kunnen verdiepen in de geschiedenis van onze streek. Kortom
een multifunctionele ruimte, bijna een VVV-kantoor in Buinerveen.
Daarna de camping zelf, ook hier
is weer aan alles gedacht. Romantische plekjes, enigszins verscholen in het lommerrijke
groen, open plekken, familie
plekken, een speeltuintje voor de
kleinsten. Plaatsen waar je zicht
hebt op de zonsopgang of de –
ondergang. Er is elektriciteit aanwezig op de verschillende plaatsen, de verlichting van de camping is aangepast aan de natuur
en de prachtige echt donkere
nachten hier in de Veenkolonieën. Menig gast heeft het nog
nooit zo donker gezien. Ook de
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natuur komt uitgebreid aan bod tijdens de rondwandeling. Een paar
jaar geleden heeft
er eens geruime
tijd een bioloog
gebivakkeerd op
de camping. Hij
telde maar lieft ca 140 verschillende soorten aan planten, struiken en bomen. Diezelfde bioloog telde op 1 dag reeds ca 20
verschillende soorten vlinders.
Het Terra College heeft al eens
lessen in snoeien gehad op de
camping. Al was de opslag van
snoeihout tussen de bomen niet
zo’n succes, aangezien het
daaropvolgende jaar de brandnetels weelderig begonnen te
groeien. Inmiddels is voor het
snoeihout ook een oplossing en
wordt dit ieder jaar afgevoerd
naar het plaatselijke Paasvuur.
De camping leent zich uitstekend voor de rustzoeker, de natuurliefhebber, maar ook de
levensgenieter kan er terecht,
natuurlijk binnen de mogelijkheden. Er is geen disco, kinderanimatieteam, er zijn geen
muntautomaten maar er is wel

volledige harmonie te vinden tussen mens, recreatie en natuur.
Zie de begeleidende foto’s voor
een impressie. Zoals er ruimte te
over is en zeer gastvrij onderkomen geboden wordt aan onze
gevederde vrienden, zo zult u
ook de ruimte vinden en de gastvrijheid ondervinden tijdens uw
verblijf op deze camping. Voor
meer details kunt u ook de website van de camping bezoeken of
zelfs voor uw familie, vrienden
of bekenden van over ver een
b o e k i n g
d o e n ,
www.paardetange.com
Lijkt het u als lezer/adverteerder
nu ook interessant om eens in de
dorpskrant te worden belicht,
neem dan contact op met 1 van
onze redactieleden. Zie voor de
namen het colofon van de dorpskrant.

Pagina 14

Dorpskrant Buinerveen

Nieuwsflits OBS 75
Op 11 april jl. was er de uitvoering van de feestelijke ouderavond. En op 10 april was er de
generale repetitie voor grootouders en broers en zussen die niet
meer op de basisschool zitten.
Ook hier zat de zaal goed vol
s’middags.
Het thema was; “is het echt magie?”
Het stuk begon met 3 kinderen
die per boot naar oma gingen die
op Schiermonnikoog woont.
Maar door ruig weer lijden ze
schipbreuk (thema v.d Titanic).
Dit met alle gevolgen van dien. 2
oesters (juf Eppy en juf Rika)
vertelden het één en ander tijdens het stuk. De kinderen kwamen in een onderwaterwereld
terecht, waarin ze weer allerlei
leuke, spannende, ongelofelijke
avonturen beleefden. Zo waren
er kinderen die verkleed waren
als visjes en op het bijbehorende
liedje en dansje deden, of een
groepje jumpende jongens op een
liedje van Sponge Bob.

En maakten ze kennis met Neptunus en zijn dochter. Ondertussen ging het verhaal door en de
liedjes/dansjes waren helemaal
afgestemd op het verhaal. Aangespoeld aan land, was er een
stel piraten bijvoorbeeld die hun
angst aanjoegen. Ook Tarzan en
Jane waren present, daarna kwamen er heksjes om de kookpot

dansen en zong Tika een lied
over haar moeder. (En haar
moeder zelf ook, juf Bea) Er
werden nog vééél meer dansjes
en sketches gedaan, wat vloeiend in elkaar overliep. Teveel
om op te noemen. Ook het veranderen van het decor ging tijdens de voorstelling gewoon
door. De kinderen hebben in
ieder geval hard gewerkt en
geoefend, dat was ook goed te
zien. In de pauze zijn er lootjes
verkocht, deze hadden een opbrengst van…219 euro, hierdoor konden er een aantal kosten van de avond van worden
betaald. Al met al kunnen we
zeer tevreden zijn met het verloop van de avond. Ook alle
ouders/vrijwilligers die hebben
meegeholpen met de voorbereidingen en na afloop; ontzettend
bedankt allemaal!
Kortom het was echt een grandioze geslaagde avond!!!!
Na dit gebeuren stond de bloemenactie op de planning. De
folders waren gemaakt en lagen
al kant-en-klaar voor verspreiding toen er plots een telefoontje binnen kwam van de voor-

zitter van de OR, met de mededeling dat er niet genoeg mensen
beschikbaar waren, om zo gezegd de kar te trekken. Letterlijk
en figuurlijk.
Zeer spijtig om zo toch weer zo’n 500 euro mis te lopen voor de
school en kinderen ( het kan zijn
dat er hierdoor activiteiten zullen
moeten worden geschrapt wanneer dit vaker voorkomt). Laten
we hopen dat dit eenmalig was
en dat er volgend jaar toch meer
mensen een helpende hand kunnen bieden. Ook vanuit het dorp
zelf kwamen er diverse reacties/
vragen. Blijkbaar rekent men er
toch op.
Gelijk na de meivakantie zijn
groep 7 & 8 op kamp geweest
naar Schiermonnikoog. (Hé waar
hebben we dat vaker gehoord?)
Wat we ervan gehoord hebben
was dit ook zeker geslaagd!
Groep 3,4,5 en 6 ging naar Hellendoorn op 3 juni. Ze hebben
het wel erg getroffen deze dag,
wat het weer betrof. ’s Avonds
en de volgende dag kwam de regen met bakken uit de hemel.
Hoewel het er wel druk was
hoefden ze niet al te lang wachten voor de attracties. De kinde-
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ren hebben veel gespeeld, maar
waren natuurlijk nog lang niet
uitgespeeld. Wellicht zullen de
kinderen hierover meer schrijven
in de schoolkrant.
Als laatste gingen groep 1 & 2
donderdag 5 juni naar De
Sprookjeshof in Zuidlaren.
Dit was voor de kleuters toch
ook weer een waar feest. Ook
zou deze dag de sportdag voor de
scholen in deze regio weer worden gehouden, maar het was door
de vele regenbuien veel te nat op
de sportvelden. 12 juni is de reservedatum.
Ook gaan we weer op de markt
staan tijdens het Buinerveener
Wild West feestweekend. Onze
stand zal wederom het envelopen touwtje trekken aan te bieden
hebben alsook een grabbelton.
Meer hierover in de volgende
uitgave van de dorpskrant.
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Als laatste kunnen we nog melden dat de “pleinplakkers” zijn
aangebracht. Ze zien er heel
vrolijk uit. Het zijn een kleurige
slang (op het kleuterplein) en
een hinkelbaan geworden. Hopelijk hebben de kinderen er
lang plezier van.

Nu ik dit schrijf, is het nog een
paar weken voor de vakantie.
Ook daarna zullen we U weer op
de hoogte houden van de activiteiten en andere zaken waar we
als school mee aan de slag gaan.
Namens de OR van OBS 75

Pagina 16

Dorpskrant Buinerveen

Nieuws van de werkgroep:
Dorpsomgevingsplan Buinerveen/Nieuw Buinen
In de vorige Dorpskrant hebt u
kunnen lezen wat er tot en met 5
maart j.l. in het kader van het
Dorpsomgevingsplan Buinerveen / Nieuw-Buinen (tot de
Mondenweg) is gedaan.
Tot dan hebben we met name
heel veel informatie verzameld
en geïnventariseerd.
Inmiddels zijn ook de beide
scholen direct betrokken geraakt
bij het Dorpsomgevinsgplan.
Jan Haikens heeft op OBS 75 en
CBS 59 van alles verteld over de
geschiedenis van het gebied en
de kinderen hebben in verhalen,
tekeningen en andere werkstukken laten zien hoe zij hopen in
Buinerveen en Nieuw-Buinen
een toekomst te hebben.
Daarna is het naar buiten toe wat
stil geworden.
Echter schijn bedriegt: achter de
schermen heeft de werkgroep
inmiddels al weer veel werk verzet voor de volgende stappen.
De werkgroep bestaat uit een
bonte verzameling van mensen
uit alle hoeken van ons ‘plan’gebied. Dat betekent dat we dus
ook een grote variëteit aan ideeën hebben over de te volgen stappen en de volgorde in die stappen. In de afgelopen weken hebben we in eerste instantie met
elkaar vastgesteld hoe verder te
gaan met de enorme hoeveelheid
informatie die tot nu toe is bijeengebracht. Dat leidde af en toe
tot indringende gesprekken en
discussies.
Inmiddels staan we in de startblokken voor de volgende stap:
begin juni komen we als werkgroep bij elkaar om de komende

acties verder uit te werken.
De bedoeling is dat we expertise (waarschijnlijk een landschapsarchitect) inhuren om
ons te ondersteunen bij het maken van ons eigen plan.
We gaan ons voorbereiden op
gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei in ons gebied
opererende organisaties (zoals
bijvoorbeeld de gemeente, provincie, waterschap, Drentse
Landschap, Wooncom, Lofar).
We willen hen uitnodigen in
ons Dorpshuis om hun onze
plannen en ideeën voor te leggen. Uiteraard hopen we dan
ook te horen met welke plannen
deze organisaties met betrekking tot ons werkgebied bezig
zijn.
Hadden we oorspronkelijk de
hoop nog voor de zomervakantie te komen met een conceptplan, helaas hebben we de plan-

ning bij moeten stellen. De bijeenkomst met de diverse organisaties zal vermoedelijk in september of oktober plaats vinden.
De in de vorige Dorpskrant al
genoemde inloopschetsdag zal
daarna worden georganiseerd.
Houdt u ook daarom de Dorpskrant steeds goed in de gaten: via
deze krant zullen wij u steeds
zoveel mogelijk op de hoogte
houden van de ontwikkelingen
rondom het Dorpsomgevingsplan
Buinerveen / Nieuw-Buinen (tot
de Mondenweg).
Namens de werkgroep
Dorpsomgevingsplan
Buinerveen / Nieuw-Buinen
(tot de Mondenweg),
Wim Bruil.
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Nieuws CBS 59
Schoolreisjes
Op 15 mei zijn de kinderen van
groep 3 t/m 6 op schoolreis geweest naar het Verkeerspark in
Assen. Om 9 uur vertrokken we
met de bus. In de bus zongen een
paar kinderen de schoolreisliedjes die ze geleerd hadden. Het
was een gezellige reis.
Om ongeveer 10 uur waren
we in het park. Het was er niet
supergroot, dus iedereen mocht
z'n eigen gang gaan. Om half 12
gingen we naar de kartbaan waar
we een paar rondjes konden racen. Daarna kregen we van de
politieagent een theorie-examen,
waarvoor iedereen slaagde.

Hof van Saksen in Nooitgedacht.

De kleuters hebben de hele dag
geklommen, gefietst, geknutseld,
gevoetbald en heerlijk gegeten!
Ze hebben enorm genoten! In de
auto op de terugweg
waren ze te moe om
nog enig geluid voort te
brengen.

Alle vaders en moeders
die meegeweest zijn:
bedankt voor het brengen en begeleiden van
onze kinderen.

SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag speelgoed kan lenen.

In het restaurant aten we tussen
de middag gezamenlijk een patatje. Vervolgens deden de kinderen hun praktijkexamen op het
trapauto-circuit. Op een paar
aanwijzingen na, kwam iedereen
zonder kleerscheuren door dit
examen en werd het rijbewijs
gestempeld.
Om 3 uur aten we een ijsje
en stapten weer in de bus. De
busreis verliep niet zo lekker. De
verwarming in de bus was stuk
en daardoor was het er bloedheet.
We hadden zelfs geen zin om ons
te verstoppen bij aankomst op
school... Blij dat we er waren en
met een geweldige dag achter de
rug verlieten we het schoolplein.
Op 22 mei zijn de kleuters
op schoolreis naar Harrewar geweest. Dit is een speelparadijs bij

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 bellen 0599 650476 tijdens onze
openingstijden of mail uw
vragen naar
speelotheekkiekeboe@lycos.nl.
Natuurlijk kunt u ook gewoon
langskomen.
Onze vrijwilligers zullen u
graag helpen.
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Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

***ORIFLAME***
natural swedish cosmetics
verkoop door middel van huiskamer presentaties
*make-up workshops *persoonlijk advies

Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

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

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
Ab Poelman Tel: 212857
Betsy Martens Tel: 616581; e-mail adres: jmartens2@home.nl
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KUNDALINI YOGA IN NIEUW BUINEN
Mijn naam is Biruta van Ditmars,
ik ben 48 jaar en vanaf mijn 16de
met yoga bezig. Negen jaar geleden ben ik in aanraking gekomen
met Kundalini Yoga en vanaf het
eerste ervaren van deze mooie
vorm van yoga wist ik dat ik hier
iets mee wilde gaan doen. Dit
heeft geleid tot het volgen van de
Kundalini Yoga leraren opleiding in Enschede, welke ik in
2009 af zal sluiten met een examen.
Kundalini Yoga is een vorm van
yoga om te ervaren, dit wil ik
voor andere mensen mogelijk
maken door het aanbieden van
lessen!!! Kundalini Yoga delen
met elkaar zodat we samen vanuit de ervaringen kunnen groeien
in ons mens zijn!
WAT IS KUNDALINI YOGA?
Kundalini Yoga is een van de
oudste yoga vormen uit India, die
vroeger alleen van leraar op leerling werd doorgegeven. Eind
zestiger jaren bracht Yogi Bhajan
de Kundalini Yoga naar het westen waardoor deze schitterende
vorm van yoga voor iedereen
bereikbaar werd en gelukkig nog
steeds is. Veel Kundalini Yoga
oefeningen zijn dynamisch, de
aandacht wordt sterk gericht op
de eigen lichaamsenergie, hierbij
heeft de adem een belangrijke rol
en wordt bij de meeste oefeningen bewust geleid. Meditaties na
de oefeningen kunnen het effect
van de oefeningen doen versterken. Kundalini Yoga wordt wel
de yoga van het bewustzijn genoemd, het maakt je bewust van
de eigen kracht en zet je met beide benen op de grond. Het is bij
uitstek een vorm van yoga voor
mensen met een actief bestaan.
Door het beoefenen van Kundali-

ni Yoga ga je bewuster leven,
zowel lichamelijk als geestelijk
flexibel en sterk!
Kundalini Yoga gaat NIET om
het beheersen van moeilijk uitziende houdingen, het is een
vorm van yo ga wel k e
“gebruiksvriendelijk” is. Om
tot de essentie te komen: ALS
JE KUNT ADEMEN KUN JE
KUNDALINI YOGA DOEN!
HOE ZIET EEN KUNDALINI
YOGA LES ERUIT?
In een Kundalini Yoga les worden lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen, houdingen
voor de armen en de handen en
meditaties gecombineerd. Hierbij wordt er vaak gebruik gemaakt van klankcombinaties
die een diepe uitwerking hebben op ons hele wezen
(mantra’s).
Elke Kundalini Yoga les beginnen we met
een openings
mantra en ook
bij het afsluiten van de les
wordt
een
mantra gezongen.
Nieuwsgierig
geworden na
deze korte uiteenzetting over
Kundalini Yoga en toe aan
een
nieuwe
uitdaging????

KOM DAN NAAR DE INTRODUCTIE LES OP 9 SEPTEMBER 2008 IN NIEUW BUINEN
( In verband met de beperkte
ruimte is opgave voor de introductieles noodzakelijk, dit om
eventuele teleurstellingen te
voorkomen.)
Tijd: 9.30 uur – 10.45 uur
kosten € 7.50 (bij voldoende belangstelling)
Tijd: 19.30 uur – 20.45 uur kosten € 7.50 (bij voldoende belangstelling)
Na de les is er gelegenheid zich
in te schrijven voor een cursus
van 10 weken, start 16 september, kosten € 70 kontant te voldoen bij de eerste les.
Voor meer informatie/opgave
introductieles tel. 0599 651636,
maandag en dinsdag, ’s avonds
tussen 19.00-20.00 uur.
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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)
tel: 212813

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.

Indien u niet beschikt over
een logo of een plaatje
waarmee u wilt adverteren, bestaat de mogelijkheid dat deze aangemaakt
wordt, uiteraard volgens
uw wensen en onze mogelijkheden.

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

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)

Deze woning staat aan de industrieweg in Nieuw-Buinen op nr. 3. In deze woning hebben vele doktoren
hun praktijk uitgeoefend, waaronder de doktoren Bolt, Kolk, Prins, Dijkhuis en Hoogslag

Op deze foto staat het stationsgebouw aan de stationsweg voor in Nieuw-Buinen. Jammer genoeg is het
gebouwtje in 1996 gesloopt zodat er weer een stukje historie verdween.
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Middeljans Sport & Reclame
presenteert
vernieuwing en verbouwing tijdens open huis
PERSBERICHT
Op vrijdag 27 en
zaterdag 28 juni
BUINERVEEN – Middeljans
Buinerveen is al meer dan 20
jaar een gevestigde naam op
het gebied van sportprijzen.
Het bedrijf heeft de activiteiten in de loop der jaren echter uitgebreid met een breed
aanbod in reclame-uitingen.
Daarom is de naam onlangs
officieel veranderd in Middeljans Sport & Reclame.
Om alle vernieuwingen, uit-

breidingen en een verbouwing van de showroom aan
het publiek te presenteren,
houdt Middeljans Sport &
Reclame open huis op vrijdag
27 en zaterdag 28 juni.
Middeljans Sport & Reclame
biedt vrijwel alles op het gebied
van sport en reclame. Op het
gebied van sport zijn er vele
attributen en prijzen verkrijgbaar. Ook levert Middeljans
sport,- en bedrijfskleding, inclusief bedrukking en borduring. Qua reclame biedt Middeljans onder meer alle soorten

drukwerk, een ruim assortiment
in relatiegeschenken, reclameborden, en promotextiel.
Nieuwe machines
Dankzij uitbreiding van het machinepark heeft Middeljans nu
nog meer te bieden. Zo wordt er
sinds kort gewerkt met een lasergraveermachine, waarmee glas,
plexiglas, hout en zelfs textiel
voorzien kunnen worden van een
logo. ,,Deze machine gebruiken
wij ook voor dienstverlening aan
de sector fijnmetaal. Denk hierbij
aan graveren van serienummers,
logo’s en tekst in metalen produ-

Dorpskrant Buinerveen
cten’’, vertelt Mark Middeljans.
Ook op het gebied van drukwerk
heeft Middeljans een flinke stap
vooruit gemaakt dankzij de aanschaf van een machine voor fullcolour digitaal drukwerk. ,,De
kwaliteit van dit drukwerk is met
het blote oog nauwelijks van offsetdrukwerk te onderscheiden,
terwijl het prijstechnisch bijzonder aantrekkelijk is, met name
voor kleine hoeveelheden’’, legt
Dennis Middeljans uit.
Uitbreiding
Ook in bedrijfskleding en promotextiel doet Middeljans veel. De
vraag maakte de afgelopen periode zo’n sterke groei door dat zowel voor bedrukking als voor
borduren een tweede machine is
aangeschaft. Zo kan Middeljans
ook op het gebied van bedrijfskleding en promotextiel van
stukwerk tot grote partijen leveren.

Pagina 23

Een andere uitbreiding is die
van de showroom. Hoewel het
vloeroppervlak niet groter is
geworden, is er een optisch ruimere presentatie te vinden
dankzij verhoging van het plafond in de showroom. Ook het
aanbrengen van twee dakramen
komt de presentatie van onder
meer sportbekers, relatiegeschenken en sportartikelen zeker ten goede.
Open Huis

Tijdens het open huis kan iedereen een kijkje komen nemen achter de schermen bij Middeljans
Sport en reclame. Het hele bedrijf is te bezichtigen. Het open
huis begint om 13.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
de website
www.middeljanssportenreclame.
nl.

Pagina 24

Dorpskrant Buinerveen

Het Voorwerp
Alvorens in te gaan op het “in
onbruik geraakte hulpmiddel uit
de timmerwinkel”, nog even een
aanvulling op het verhaal over
het kruishout dat in De Dorpskrant van april j.l. heeft gestaan.
Van Jan Hartjes heb ik nog meegekregen dat er ook dubbele
kruishouten bestaan, dat instrument heeft twee verstelbare benen en daarmee kan de timmerman in één keer twee evenwijdige lijnen aftekenen. Hij vertelde
erbij dat ook in de metaalbewerking van kruishouten gebruik
wordt gemaakt, dan zijn ze veelal
in staal uitgevoerd.
Dan de reacties op de foto van de
potten met de hengsels. Zeer veel
reacties, nog nooit zo veel dorpskrantlezers hebben hun oplossing
doorgegeven. Op het kattebelletje waarop ik de reacties bijhoud,
staan maar liefst 32 ‘hits’, dus
allemaal goed. Uit tal van toelichtingen bleek dat men zo’n
ding vroeger thuis had, of ooit
gezien bij de timmerman en / of
schoenmaker. Uiteraard met respect voor de mensen die hun verhaal over de potten hebben
doorgepiept, de conclusie
mag ook zijn dat het dit
keer wel een heel gemakkelijke opgave was. De
oplossing: een lijmpot.
Een lijmpot met ketel om
de plaksubstantie warm te
houden. De ketel stond op
een klein vuurtje, het water
in de ketel werd daarmee
op temperatuur gehouden.
De natuurlijm in de kleinere emmer, onder andere
getrokken uit dierbeenderen, bleef daarmee vloeibaar en dus gemakkelijk
toepasbaar.

Een mijnheer uit Nieuw-Buinen
vertelde nog het volgende. Het
begint met
“ . . . en zo ging dat toen. De
baas van het timmerbedrijf
stond ‘s –morgens een uur eerder op en ging dan als eerste
naar het lijmstel en zette de verwarming eronder aan. Pas daarna ging hij plassen, zich wassen
en ontbijten. De werkgevers
van toen – ook toen – wilden
niet dat er door het niet voorhanden zijn van werkbare lijm
met de tijd gelummeld werd.
Tja, tijd is geld”. En de mijnheer uit Nieuw-Buinen keek me
daarbij zó aan, dat ik dat wel
moest begrijpen. Met wat teruggemompeld van ‘niets
nieuws onder de zon’ besteeg
hij zijn stalen ros en ging koffiedrinken bij zijn zoon en alles
wat daar annex aan is.
Een mevrouw uit NieuwBuinen hield mij tijdens ‘mijn’
Cooper – run staande, meldde
de oplossing en zei er in een
adem bij dat ik de oplossing

zelf verraden heb. Hoezo dat
dan ? Met mijn “Ik houd mijn
kaken stijf op elkaar” zou ik de
rode loper voor het juiste antwoord hebben uitgerold. Daar ik
vanaf nu elke lading voor het bedenken van de correcte reactie
wil vermijden, nodig ik de lezers
uit naar bijgaande foto te kijken
en te reageren. Dus, zonder welke suggesties dan ook. Ook
schrijf ik pas volgende keer over
de herkomst van ‘het ding’.
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Schuttersvrienden,
Als jullie dit lezen, is het eerste
deel van de competitie 2008, alweer voorbij. Maar geen paniek!!; de volgende data zijn alweer met Grietje geregeld:
2e deelcompetitie van de SV de
Veenschutters.
Steeds op vrijdagavond, voor de
jeugd van 19.00 uur tot 20.00
uur, en voor de ouderen vanaf
20.00 uur.

1 augustus

15 augustus

29 augustus

12 september

26 september

10 oktober

24 oktober

7 november
Vrijdag 21 november vanaf
20.00 uur prijsuitreiking in de
kleine zaal van het Dorpshuis.
Ook nu geldt: neem vrienden,
vriendinnen, buren en kenissen
mee, zodat we ook deze competitie met succes kunnen afsluiten.
Voor informatie kunt u bellen
met Kasper 212331of Wubbe
212726
Een hele fijne vakantie toegewenst, en tot 1 augustus in het
Dorpshuis.

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK
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NOAD & Volleybalnieuws
Regionale volleybalcompetitie 2007 / 2008
Uitslagen:
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

17-3-2008

NOAD - Tonegido (H)

1–2

25 – 20

24 – 25

17 – 18

31-3-2008

Mussel 2 (H) - NOAD

0–3

17 – 25

14 – 25

24 – 25

7-4-2008

VCA (H) – NOAD

1–2

17 – 25

25 – 18

18 – 25

21-4-2008

Team v/d Laan – NOAD

1–2

14 – 25

25 – 15

19 – 25

Gespeeld

Voor

Tegen

Team v/d Laan

18

38

16

TSV (H)

18

35

19

Tonegido (H)

18

33

21

Salto 2

18

27

27

Tyfoon BAM

18

27

26

NOAD

18

27

27

Seta (H)

18

23

31

Tyfoon 2

18

22

31

VCA (H)

18

19

35

Mussel 2 (H)

18

18

36

Voor actuele gegevens zie de
website:

http://www.dehoopadvies/volleybal.nl

Eindstand
Team

Dorpskrant Buinerveen
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Noad info
Hallo allemaal,
Zoals jullie inmiddels waarschijnlijk al hebben gehoord,
stoppen zowel juf Jeanet als juf
Margreet bij NOAD.
Op dit moment zijn we erg druk
met het zoeken naar nieuwe juffen / meesters. Voor gymnastiek
is de kans groot dat we iemand
hebben gevonden, maar we weten nog niet precies hoe het lesrooster er na de vakantie uit gaat
zien.
Kennen jullie iemand die bewegen op muziek kan / wil geven,
meld het ons!!!!!
De heren volleyballers gaan gewoon door op de woensdagavond
van 20.30 uur – 21.30 uur in
sporthal de Woerd in Buinen
o.l.v. Jaap Zout.
Versterking is altijd welkom!!!!
We hopen dat jullie na de vakantie allemaal komen!
Voor meer informatie mag u altijd contact opnemen
met een van de bestuursleden;
Evelien Wubbels,
voorzitter
0599 – 212004
Ina Kunst,
secretaris
0599 – 610094
Marja v/d Scheer,
penningmeester
0599 – 212470
Theresa ten Have
0599 – 212175
Marijke Koop
0593 - 562460
Prettige vakantie,
Het bestuur van Noad

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk
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Schaats/visnieuws
Schaatsen
Voor lidmaatschap of donateur
moet men bij A.Habing zuiderstraat 14a Buinerveen zijn,
voor maar vijf euro is men al
persoonlijk lid of donateur,
voor zeven euro vijftig is het
gehele gezin al lid.
Indien er nog inwonende kinderen zijn die achtien jaar of
ouder zijn moeten zij wel een
persoonlijke kaart hebben.

Voor het jaar 2008 hebben wij
de volgende datums vast gesteld :

Wil men ook nog vissen dan
moet men bij G.Boekholt zijn ,
ook aan de Zuiderstraat, nr 1b
te Buinerveen.
De vergunnigen lopen van
01-01-2008 tot 31-12-2008.

30 augustus
van 18.00 uur tot 21.00 uur
inschrijven vanaf 17.30 uur.
en barbeque.

De kosten zijn :
Gezinskaart € 11.50 voor het
gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap
€6.50
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is:
Volwassen € 2.25
Jeugd t/m lagere school € 1.00

21 juni (gewijzigd)
van 13.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven vanaf 12.30 uur.
19 juli
van 21.00 uur tot 24.00 uur
inschrijven vanaf 20.30 uur
nacht vissen????.

Wil men met de barbeque meedoen dan moet men dit vroegtijdig even doorgeven aan een
van de bestuursleden.
20 september
van 13.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven vanaf 12.30 uur.
Ook hangen er posters van de
wedstrijden in het dorpshuis in
de voetbal kantine bij hengelsportzaak " HOLLANDIA" aan
het Zuiderdiep te Nieuw Buinen en in het clubgebouw van
de schaatsvereniging.
Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.

VISSEN en EK VOETBAL
Ook de Schaatsver. kan niet
om het voetbal heen.
De geplande avond wedstrijd
op 21 juni wordt in verband
met de kwartfinales verzet
naar de middag.:
Inschrijven van af 12.30 uur
in het clubgebouw
Aanvang wedstrijd 13.00
uur.

EXTRA AVOND WEDSTRIJD 12 JULI
Inschrijven vanaf 17.30
Aanvang wedstrijd 18.00

P.S.Denk er wel om dat op
19 juli de nacht wedstrijd
gewoon door gaat.

Ook aan huis verkoop

Wist u dat…….

Dorpskrant Buinerveen
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Er personen zijn die zeer dicht met hun auto bij het water willen komen.
Dat dit ook wel eens een keer mislukt
Dat de stoottroepen er bij moeten komen om de auto uit het natte gedeelte van het speelveld
te halen met een tractor.
Dat hij niet wist waar de parkeer plaats voor was.
Hij de schade netjes heeft hersteld.
Maar dat hij ook circa 50 kilo vis heeft gevangen.
Dat dit gebeurde op 1 avond
En er ook getuigen bij zijn geweest die dit hebben gezien.
Er vanaf 13 mei ook kaarten voor het vissen kunt kopen bij
HENGELSPORT 'HOLLANDIA'

Zwarte zwanen, witte kuikens
Beste mensen, heeft u het al gehoord of gezien: de famillie Zwaan is teruggekeerd naar
de ijsbaan. Vader en moeder met
vijf kuikens. Zo omstreeks 10
mei ‘s avonds werd het donker
boven de ijsbaan. De zwanen van
vorig jaar hadden in hun winterslaap gedroomd, wat zal het toch
leuk zijn om er een familie bij te
krijgen. Laat er nu in Buinerveen
eens iemand wezen die zegt :

ALS JULLIE EEN STUKJE IN
DE DORPSKRANT ZETTEN
DAN ZAL IK ZORGEN DAT
ER EEN FAMILIE BIJ
KOMT. Dus zo geschiedde.
De familie is er en het stukje
voor de dorpskrant is er ook.
Mocht U meer willen weten
wie deze artistieke kunstenaar
is moet U even contact opnemen met de Fam.v.d. Berg aan
de Zuiderstraat in Buiner-

veen. En is er iemand die denkt:
Waar zijn de oudjes dan, wel hier
volgt het antwoord. De eerste
van de oudjes is onlangs na een
kleine ziekenboeg weer terug
gekeerd, de tweede ligt nog in de
ziekenboeg maar is herstellende
en hoopt ook binnenkort weer
terug tekeren naar de ijsbaan.
Nogmaals Fam v.d. Berg {Jos}
Sorry voor de rotzooi in het atelier, en heeeeeel hartelijk bedankt.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
BIBLIOBUS
De bibliobus komt op vaste tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw 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 maken van de diensten
en producten van de bibliobus,
óók onder schooltijd.
Winnaars Annie M.G. Schmidt
wedstrijd
Tijdens de Annie m.G. Schmidtweek hielden de bibliotheken in
Borger-Odoorn een wedstrijd die
draaide om de licht ontvlambare
prinses Annabel. Hierbij ging het
erom wie het mooiste knutselwerk of het mooiste verhaal
maakte. Op 26 mei om 15.30 uur
maakten de bibliotheken tijdens
een feestelijke prijsuitreiking bekend wie de hoofdprijs in de
wacht had gesleept. Kaisha (5
jaar) en Chimara (3 jaar) Kloosterman waren de gelukkigen in
Nieuw Buinen.
Zomerzinnen 14 juni in Veenhuizen
Het zomerse literatuurfestival
ZomerZinnen staat dit jaar in het
teken van thrillers en detectives.
Een unieke kans om veel bekende schrijvers uit het misdaadgenre in levende lijve te ontmoeten,
o.a. Tomas Ross, Elvin Post, René Appel, Jan en Sanne Terlouw,
Tineke Beishuizen, Lieneke
Dijkzeul en Rascha Peper. Het
festival speel zich af in het Gevangenismuseum Veenhuizen en
het begint om 19.00 uur. Kijk
voor het volledige programma op
http://www.zomerzinnen.nl/

Afgeschreven boeken te koop
De bibliotheken van Odoorn,
Valthermond, Borger en Nieuw
Buinen verkopen vanaf maandag 2 juni afgeschreven boeken
en tijdschriften. Er is voldoende
keus voor zowel kinderen als
volwassenen. Voor een zacht
prijsje kunt u zo de vakantiekoffer vullen! Iedereen kan de
boeken kopen, ook mensen die
geen lid zijn van de bibliotheek.

In 2008 is het thema van de
Maand van het Spannende Boek
‘Knappe koppen, harde bewijzen
– Wetenschappers tegen de
misdaad’. Misdaadliteratuur en
forensische wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al uit de eerste misdaadverhalen van Edgar Allan Poe
(1841) bleek dat de auteur zich
liet inspireren door de wetenschap.
Meer op

Spannende activiteiten in de
Drentse bibliotheken
In de Maand van het Spannende Boek (juni) voeren de Drentse bibliotheken crimineel goede
acties. Wie deze maand thrillers
of detectives leent, krijgt een
NS-kortingsbon cadeau. Of
maak kans op criminele prijzen
met het Moordspel. En het festival ZomerZinnen op 14 juni
in Veenhuizen mogen liefhebbers van misdaadliteratuur zeker niet missen!

www.maandvanhetspannendeboek.nl.

Wetenschappers tegen de misdaad

B i b l i ot h e k e n ge v en N S voordeelbonnen weg
Wanneer u in juni een spannend
boek leent bij uw bibliotheek,
krijgt u een NS-Voordeelbon cadeau. Daarmee kunt u tijdens de
Voordeeluren met 40% korting
reizen door heel Nederland! Deze bonnen zijn geldig tot en met
30 september. Maar op=op. Zie
de voorwaarden.
Moordspel met criminele prijzen
Doe mee met het Moordspel en
maak kans op een hotelarrangement voor twee personen in Het
Boekenhotel of op één van de
thrillerpakketten t.w.v. € 100,-.
Wanneer u de oplossing bij de
bibliotheek inlevert, maakt u bovendien kans op een gesigneerd
boek van René Appel! Haal het
deelnameformulier in de bibliotheek of doe mee op
www.dvhn.nl/moordspel

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 31

COLOFON
Uitgever: Stichting Dorpshuis
Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

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

Redactie: Bram van Buuren
Geert Hilbolling
Janny Hoving
Marjan Poelman

T
F

E-mail-adres :

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

0599 – 211914
0599 – 212017

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

brammes@hetnet.nl
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

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389
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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

Spelweek 2008
Onderstaand voor de laatste keer in de dorpskrant het aanmeldingsformulier voor de spelweek. Het aanmeldingsformulier kan ingevuld ingeleverd worden bij onderstaande personen. Denk wel om de sluitingstermijn; voor 20 juni moet het opgave formulier plus de bijdrage binnen zijn bij onderstaande personen.
De kosten zijn € 10,- per persoon en moeten voldaan worden bij opgave.
De Spelweek vindt plaats in de laatste week van de schoolvakanties (van woensdag 6 augustus tot en met
zaterdag 9 augustus) en is bedoeld voor 3 verschillende leeftijdsgroepen, te weten kinderen van de basisschool groep 1 t/m 4, groep 5 t/m 8 en de groep 12+ (voortgezet onderwijs). De Spelweeklocatie is net
zoals voorgaande jaren (in en -) rond de ijsbaan aan de Noorderstraat te Buinerveen.
Michiel Blok
Martin Evers
Siebren ter Keurs
M+M Kremers
Marjan Poelman
Gea Weggemans
Rommy Wubbels

Zuiderdiep 4
Hoofdstraat 7
Zuiderstraat 39
Zuiderstraat 12
Zuiderstraat 21
Hoofdkade 13
Zuiderstraat 38

9521 AT
9524 PA
9524 PG
9524 PJ
9524 PG
9524 PK
9524 PJ

Nieuw- Buinen
Buinerveen
Buinerveen
Buinerveen
Buinerveen
Buinerveen
Buinerveen

We hopen ook dit jaar weer een grote groep te kunnen verwelkomen.

Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Leeftijd:
School:
Groep:
Kosten: € 10,- te voldoen bij opgave
Datum: 6 augustus t/m 9 augustus 2007
Deelname op eigen risico

