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Uitvoering NOÁD: Een ' eenvoudig ' succes.

aterdagavond 13 oktober
2A0 1, 1 9.30u. Achterzaal

Dorpshuis. De eerste klanken van
de 'Vlooienmars' klinken en elke
Noadkenner weet wat er nu gaat
gebeuren: De Legendarische Op
mani. Voorop gaan de vaandel-
draagsters gevolgd door een grote
groep gymnasten. Velen n de zaal
herkennen dit: ook zij stonden ooit
met hun kriebels in de buik in het
halletje van de voovaal te wach-
ten. Nu is het de beurt aan deze
generatie. De vaandeldraagsters
van nu waren Irene Kuik, Eefke
Plat en Diede ter Keurs. Keurig
brachten zij, mals de jarenlange
traditie voorschrijft de vaandel-
groet waarna het Bondslied werd
aangeheven. Ondanks de lastig te
onthouden tekst blijft één zin in
mijn gedachten verankerd: " Het
frank en het vrij en het vroom en

het vroed"...Kunt u daar pap van
maken? Ik niet.
Na deze traditionele opening liet
het programma ons zien dat dit
dan ook het enige ouderwetse was
wat ons ten deel viel: de hele
avond stond in het teken van Dis-
ney! Van Sneeuwwitje naar Pinok-
kio via Mulan naar Belle tot De
kleine zeemeermin naar Peter Pan.

Daarna naar Tarzan en Jungleboek
naar Oliver en Toystory. Tussen
deze Disney-optredens door wer-
den wij vergast met de enige echte
Kabouter Plopshow. Nu zijn we
overtuigd dat kabouters meer kun-
nen dan wij gewone stervelingen.
Fenomenale lenigheid werd afge-
wisseld met zeldzaam ritmege-
voel. We waanden ons bijna in het
Russisch staatscircus. Na kabouter
Plop lieten ook de dames van
Streetdance zich niet onbetuigd en
lieten vooral zien dat Streetdance
swingt. En van swingen knjg je

plezier en als je plezier hebt dan
springt het vonkje over naar de
zaal. Een mooiere reden om bij
Streetdance te gaan is er volgens
mij niet.
Terug naar de kinderen: van kleu-
ters tot groep 8 (en verder) was het
weer gelukt om met 'eenvoudige'
oplossingen prachtige resultaten te
bereiken: je kunt op zo'n avond
kleuters ogewoon' over een bank
laten lopen. Knap.Je kunt de ban-
ken echter ook schuin naar elkaar
toe laten lopen zodat de kleuters
aan het eind op elkaar wachten,
elkaar een hand geven en eraf
springen! Geef je ze dan ook nog
een 'gereedschap' in hun hand
(bv. Een bezem of een bijl) dan

(Vervolg op pagina 3)
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HET DORPSHUIS

JeugdwerkActiviteitencommissie

3 nov. Bingoavond
Aanvang 20.00uur

Ideeën zíjn altijd welkom-
Aarzel niet, neem contact op
met de a ktiv íte ite nc o mmis s ie.

CE NTRT]M FYSIO'| HI]RAPII.]

.I'HI.]RAPI]T 
I-f ISCHI.] I]I-ASTI-

SCHI' KOT]SEN

Mry.JJ. Oele

lirkencl ZiekenÍbnds levcrancicr
voor hct aanmetcn en levcren van
Fllastischc Kousen op recept en aÍl
spr:rak

Ook a:ur llris

Zuiderdiep 167
9,í21 AD Nicuw lluinen
Tbl: Aí99 - 23,tr.í00
of 06 -.í.í948238

AKTIVITEITEN IN EN OM

1ó nov. Filmmiddag/avond

Groep I,2,3,4:
i4.00 - 15.30 uur

Groep 5,6,7,8:
19.00 - 20.30 uur

Jeugd tot 16 jaar
20,45 - 22.15 uur

Gezellige middagl
avond

Groep 1,2,3,4
13.30 - 15.00 uur

Groep 5,6,7,8
15.30 - 17.00 uur

Jeugd tot 16 jaar
19.30 - 21.30 uur

14 dec.

OPROEP

Geachte inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen.

De jeugd van Buinerveen en Nieuw-Buinen en de activiteitencommissie
zijnvan plan om in het laatste weekend van mei 2002 ietste organiseren.

Het idee is het volgende: een disco op de vrijdagavond van 19.00 tot
21.00 uur voor de jeugd ím groep 8 en van 22.00 tot 01.00 uur voor de
oudere jeugd.
op de zaterdagavond is er een feesravond gepland en op de zondagmiddag
een zeskampachtig gebeuren.
voor deze zeskamp denken we aan teams van bijv. 4 personen. Als hier-
voor belangstelling is kan men zich hiervoor opgeven tot 3l oktober in het
dorpshuis of bij A. Habing Zuiderstraat 14a9524 pJ Buinerveen.

Wij hopen op in ieder geval 10 teams

De jeugd van Buinerveen en Nieuw-Buinen en de activiteitencommissie.

EÈENPEATT).9

Zuiderdiep 16-14
952 1 AT Nw-Eluinen

-rel- 0599-21251A
0599-2126'2A

Fax O599-212171
t- 06-53A4431
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Dorpskrant Buinerveen

Voor wie het is ontgaan: Tieneke "Kwebbel" Boekholt is 50 jaar geworden.
Van harte gefeliciteerd !

Zwaar verkeer door Buinerveen en Nieuw Buinen

Een bonte stoet van meer dan 200
vrachtwagens trok op zondag 7
okÍober jl. in de ochtend door
Buinerveen en Nieuw Buinen.
De optocht werd georganiseerd
om verstandelijk gehandicapten,
die in de wachtwagens mochten
meerijden, een leuke dag te be-
zorgen.
Gezien het bekijks wat de stoet
trok is men daarin vast en zeker
geslaagd.
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nadenken over het optuigen van
grote of kleine culturele evene-
menten. Muziek, kunst, toneel, en

alles wat maar iets met cultuur van
doen heeft, kan ingepast worden in
de plannen. Tip: kijk eens in de
onlangs uitgebrachte gerneentelijk
cultuurnota, die de fraaie naam
"Over Dwars" heeft meegekregen.
Gratis op te halen bij de Afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Wel-
zijn van onze gemeente, locatie
Exloo.

Zou best kunnen dat er in het ka-
der van het hiema volgende onder-
werpje een deel van die 600.000
gulden aan Buinerveen enlof
Nieuw-Buinen kan worden toege-
wezen.

Luik III: 10 jaar Dorpskrant
in 2002

De lezer die echt bovenaan de
krant begint ïe lezen, heeft het ju-
bileum al zien aankomen. Maar
echt, volgend jaar is het zover.
Dan mogen we met elkaar vast-
stellen dat gedurende I 0 jaren ach-
tereen en onafgebroken een deel
van de dorpsgemeenschap zich
heeÍt beziggehouden met het ver-
garen, opschrijven en verspreiden
van (dichtbij-) nieuws en nieuw-
tjes.
Maar even zo goed heeft een be-
langrijk deel van de bewoners in
onze regio De Dorpskrant met
graagle en gepaste nieuwsgierig-
lieid gelezen.

Teneinde nog eens te kunnen te-
rugkijken naar de -jonge- geschie-
denis van onze Dorpskrant, een
oproep. Wie van onze lezers be-
schikt nog over de uitgaven van de
eerstejaren van het bestaan van de

krant ? Te denken aan de bladen
die in de jaren 1992 tot en met
1995 zijn verschenen. Ik wil ze

graag even inzien, en wie weet kan
daar nog iets moois uit groeien.

Martin Snapper

Nieuws van het Jeugdwerk

Woensdag 17 oktober start Jeugdwerk voor het eerst in haar nieuwe ruim-
te. We gaan eerst met de kinderen van de basisschool aan de slag, zij gaan
allen een herfstknutsel maken.
In november gaan we ook weer starten met aktiviteiten voor de jeugd tot
16 jnr. We willen dan een filmavond voor hen gaan organiseren. In de-
cember houden we dan een gezellige avond, de inhoud hiervan is op dit
moment nog niet bekend.
Een agendaoverzichÍ vind je elders in de Dorpskrant.

We rekenen weer op een grote opkomst!!

Jeugdwerk Buinerveen/Nieuw Buinen

Juntje tseton steunt Jeugdwerk in Buineween

Buinerveen - Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton heeft een bij-
drage van fl. 5000,: beschikbaar gesteld aan de Stichting Dorps-
huis Buinerveen. Het geld is bestemd voor de verbouw en inrichting
van de jeugdruimte in het Dorpshuis.

Het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton realiseert jaarlijks enkele
honderden zinvolle projecten voor dejeugd tot ongeveer achttien
jaar, zoals jeugdaccomodati es, kinderboerderij en, speel-o-theken,
jeugdcircussen, speeltuinen en andere (speel) voorzieningen.

Het geld voor al deze projecten is grotendeels afkomstig van de Jan-

de Beton Collecte, een jaarlijkse actie van Jantie Beton

Noorderdiep 140
Nieuw Buinen

Dames-, heren- en kinder-
kleding

Ook in grote maten!YXXfffi#€"srttÊ
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Bedrijvig Buinerveen
Deze keer nqm onze verslaggever Martin Snapper een kijkje in de keuken van

Chinees Restauront "Nieuwe Ster

7-gËá.
, FHïTffiT

ÊtE#E+Ë, *fif;ÊNTEUW-BUTNENËTFHfr

*t" ËËïStjnjrqËÉffiÉ'ïHn+

i.ruteUWE STER>>?

Een o'Nieuwe Ster" schittert

De naam van het restaurant is
door de familie Chen spontaan
ontstaan vanuit de gedachte dat
er in Nederland vele Chinese
restaurants zijn, die zeker een
sterkwalificatie verdienen. De
familie Chen zet zich er van
meet af aan voor in om op dat-
zelfde of nog betere niveau te
presteren. De inzet van hun
"Nieuwe Ster" is daaraan ont-
leend. Mevrouw Chen vindt dat
de klanten dus best hoge ver-
wachtingen mogen hebben.
"Vergelijk maar met sterren die
hoog boven ons glanzen en
glinsteren" , zo zeg! ze.

De familie Chen is aan de
Drentse Mondenweg in Nieuw
Buinen neergestreken naáat ze

eerder in een huurpand te Oos-
terwolde een restaurantbedrijf
hadden. "MaaÍ", zoals me-
vrouw Chen zegt "dat huren
bleek uiteindelijk toch durnder
uit te vallen en met de aankoop
van dit voormalige cafepand
hebben we eindelijk iets voor
onszelf'. Ze kan de zaak inde-
len, aankleden en inrichten zo-
als ze dx gaag ziel enook met
de uitstraling van pand en di-
recte omgeving kan ze alle kan-

ten op. Overigens wil mewouw
Chen in dit verband nog opmer-
ken dat zebij en na de aankoop
van het pand van haar makelaar
en van de gemeente Borger-
Odoom alle mogelijke mede-
werking heeft gekregen.

De klantenkring

Vanaf februari j.l. neemt de
aanloop gestaag toe. Met name

in het weekeinde hebben de 4
vaste en de 6 parttime mede-
werkers het alsmaar drukker.
De meeste bezoekers en afta-
lers komen uit Nieuw-Buinen
en Buinerveen, mÍtar mewouw
Chen meldt dat ook mensen uit
Gieten, Gasselternijveen en de
beide Monden de weg naar dit
culinaire kruispunt hebben ge-
vonden. Op mijn vraag of er
nog wensen zijn, volgt een
spontaan "J4 natuurlik 1". Z,e,

vervolgt: "Op de avonden door
de week, in de middagpauzes
en voor groepen kunnen we nog
heel veel betekenen".
Mewouw Chen is hoopvol ge.
stemd, en dat blijkt onder meer
uit plannen voor de verfraaiing
van de voorzijde van het restau-
rant en uit promotie van buflet-
maaltijden, familiebijeenkom-
sten, vergaderingen met hapje

f,tr7

en drankje, en de Chinese lunch
voor de mensen - onderweg.

De kaart

u\tr/at komt er zoal uit de keu-
ken ?" is mijn waag. "DaaÍ
vrdag je me \ilat !", is het ant-
woord van mevïouw Chen, met
onmiddeliijk er achteraan een

: "J4 wat eet je bij
h Chinees ?'. Ik moet me niet
laÍen verleiden tot het over-
schrijven van de menukaart of
de afhaalfolder. Kort en goed,
het gebruikelijke palet aan
voorgerechten, nasi-, bami- of
mihoenschotels, te kust en te
keur samen te stellen met vlees,
vis, ei en een rijk geschakeerd
aanbod aan veelal verse groen-
ten. Uiteraard ook tal van com-
binatiegerechten en de Indische
of Chinese rijsttafel. Een aantal
lekkemijen zijn door de echtge-
noot van mewouw Chen be'
dacht als Chef Kok gaf hij
daaraan de naam van'het huis',
Nieuwe Ster bami, nasi of mi-
hoen.

Terwijl we nÍlar de keuken
wandelen, vraag ik aan me-
vïouw Chen wat ze zelf gr:aag

eet, en wat beslist niet. Dan
blijkt dat ze dol is op verse
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Activiteiten
0211112001 Jaarvergadering V.V. Buinerveen
0911112001 Kaart- en sjoelavond
14112/2001 Kaaft- en sjoelavond
1110112002 Kaart- en sjoelavond
0810212AA2 Kaart- en sjoelavond
0810312002 Kaart- en sjoelavond
1210412002 Kaart- en sjoelavond

Uitslagen
291A8D001 Gasselternijveen El - Buinerveen E1
2910812001 B.B.C. C1 - Gasselternijveen C1 (te Buinerveen)
011091200l Buinen E1 - Buinerveen El
01109120U B.B.C. Dl - Borger D2
0110912001 B.B.C. Cl - S.P.W. C2 meisjes
0210912001 Veelerveen I - Buinerveen i
02l09l2AU Buinerveen 2 - Veendam 1894 - 5
0210912001 Kielwindeweer 2 - Buinerveen 3

05/0912001 Buinerveen El - Nieuw Buinen E1
0510912001 Nieuw Buinen C1 - B.B.C. C1
08lA9l2AU Buinerveen E1 - Valthermond El
08109,2A01l Weerdinge Dl - B.B.C. Dl
A810912001 Kiel/Hermes A.V.K. Cl - B.B.C. C1
0910912001 Buinerueen 1 - Alteveer 1

09l09l2AU Hoogezand 6 - Buinerveen 2
09|09DAU Buinerveen 3 - Gieten 4
1510912001 B.B.C. Ci - Gieten C2 Sportpark Buinerveen
1510912001 BBC Dl - ValthermondD? Sportpark Buinen
1510912001 Buinerveen E1 - TEW El
1610912001 Buinerveen I - Oldambsterboys 1

16l09l2AU Anatolia 94 F.C.2 - Buinerveen 2
16/0912001 Buinerveen 3 - Muntendam 5
2910912001 Tynaarlo C1 - B.B.C. C1
2910912001 BBC Dl - TEVV D2 Sporfpark BUINEN
2910912001 Buinerveen E1 - Gasseltemijveen El
3010912001 Buinerveen 1 - S.P.W. I
3010912001 F.V.V. 4 - Buinerveen 2
30/0912001 Buinerveen 3 - Veendam lB94 6
0611012001 B.B.C. C1 - Borgercompagnie C1 sportp.Buinerv.
0611012001 Borger D2 - BBC D1 De Drift te Borger
0611012001 Buinerveen E1 - Gieterveen El
0711012001 Buinerveen 2 - Muntendam 4

Íportnieu uu
Nieuws en uitslagen van de V.V. Buinerveen

19:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

24- A

J-J

21- 0
1-4
10- 0
1-1

I -5
0 - l0.\'
L-+

0 - l0
5-3
3-0
1-2
j- I

j --i
6-2
11- 0
0-21
4-1
3-1
5-0
5-2
11- 0

0-30
4-1
8-1
2-A
12- 1

3-5
4-7
4-2
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Uit de bestuurskamer

Een informatieve rubriek, waarin heï bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen u op de hoogte houdt van
de lopende zaken en actuele ontwikkelingen

Vo ortg ang v erbo uwing Dorpsh uis

De nieuwe jeugdruimte is vrijwel gereed

De verbouwing van het cafegedeelte in de laatste fase

De verbouw van het cafegedeelte
van het Dorpshuis nadert zijn vol-
tooiing. Op dit moment wordt er
nog druk geschilderd, verwarming
en electra worden aangesloíen en
dan zal er worden behangen.
Binnenkorl zal ook de parkeer-
plaats achter het Dorpshuis wor-
den aangepakt, diï op iniíiatief van
Roelf Timmermans en Broer Boes.
Zij hebben aangeboden een aanÍal
kosten voor hun rekening te willen
nemen. zodat wij straks een mooie
parkeerruimte hebben.
W'e ztjn nu ruim een half jaar be-
zig en y,e kunnen consíateren dat
'rce meÍ elkaor een prima prestaíie
hebben geleverd.
Echter , we zullen nu goed moeten
kijken hoever onze financiële pols,
stok reild. De toiletgroep moet nog
worden aangepaW en ook de grote
zoal staat nog op ons verlanglijst-
je. Op dit moment staat de teller
voor w,at betrefi de verbotnuings-
kosten op zo'nfl. 200.000,:, dus u
begrtjpt dat we bepaalde keuzes
zullen moeten maken. Overigens is
het aan de vele vrijwilligers te
danken dat we zover reeds ztjn ge-
komen. Zonder hun inzet waren we
nu al aon het eind van ons.financí-
ele latijn geweesL
In de volgende Dorpslrrant zullen
we weer laten weten hoe we er
voor stcan.

Het bestuur.

/,

il\

Massief eiken meubelen

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tet. (0599j 212740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens



( I 96Z I Z) NZZAaZMng z ZovvotooH 'xvwg 'wv!

NSUNIIINOO
3O N3--t-r I H3SU3^ N3 dVSNSSSSS]TUV^^Z -

dvs-r3ddv - EFI5SISóïOIEI
(va3l 'Nsolnuv usoNoz N3 rJl^l) sffiN3IlE5

:U\/VE
-caruvuS^ sNo fls sN3^lJ- sl N3uEl3 NSNVUC-P SZNO rSWN

ïÊiurpatr-Jnnïnc

€ïJAÁ puojs

u3ïr3ld1ë8jls

uê6uuelslU

mnoqua$ann

ret[EEI vutsNUooH

'reel Jed uoosJad Jad -'gJ faetu
-IuTur JooA uepJolK JneJ.Buop ue8u{Ia}sJoo^ ap IIEA Errerr.uee Joo^ }un{ n

'8rre8
-oo1 srle-r8 uaqqar{ srneJ.Buop 'uoosred ;ed gg'1 'U f8ee+oq agr}ue eCI

'Jnn OO'02 uro sr Errerrrree ap 'uaan
-rourng a1 Euo-rdsror4 ep srnqsd-roq ur praona8do lpro/n ïnlslaauo] loH

'ueu{eo6 deep
Joop p"reassr8e;a8 lpJo/yr ua aloqJ u€urreH Joop ua^eJqJseE sr >ïnls leH

.Sï\íVilIVNèISIH JgH NI TSAÍ}GSC

erpaïuo4 ep uereozrdo rrep ïez le4u,oqcs eC

zaar lrBnrqoJ z ua lrBnuB[ 9z

do 1em
JSE(u uàpà4do reqruecepJo Jàque^ou ur leru Jelr{c3 ueozres llp [rv\ uellnz ueJE[apuss8Joo^ ]o13ur11e1sue3e1 u1

uaEuueoadoyeeuol es>1ft 1

-tvef ezuo ue,r us8ur8rpuoïuse tuuu lqcozeBJoop uelu"Dlsfuoq elspel ep lfiluhqcs:ue^ . n U:€i{ Eurlqce,l ron 1on

g 1 eu6eg

uee^Jaulng q leerroJ

uee^Jeurng 1uerqsfuo6



Pagina 14 Dorpskrant Buinerveen

Zoals het vroegef wus......
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal)

Dit is eenfoto meï daarop de fabriekshuisjes, waar de werlvtemers van de Glasfabriek Bakker te Nieuw Buinen
den. De straat heet fficieel Dwarskade, maar het streekje werd in de volksmond "t Áailaanfl" genoemd.

#
d

,.*

'$
{

1.1:1.: 
.,.

fur- ft,,i.**

Op deze ansichtknart staat het pand van de familie Heinz uit Nieuw Buinen. trn 1892 begon de familíe met een
glasonderneming, het importeren van sierglas uit de gehele wereld. Ook hietd men zicibezig met het graveren

van glas

llvvar*$i*p
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DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder een lijstje met -voor 2A01- de data
van verschijning van de volgende dorpskranten
en de data waarcp het materiaal (foto's, teksten,
mededelingen, tekeningen) uiterltjk blj Janny
Hoving, Hoofdstraat 14, Buinerveen ingeleverd
moet zijn. De redactie streeft er naar om zich
aan alle data te houden, hoewel uitzonderingen
zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover
berichten we zo mogelijk bijtiids!

Nummer 5o oktober 2001
Inleveren woensdag 3 oktober
Verschijning:22 - 27 oktober

Nummer 6, december 2001
Inleveren woensdag 5 december
Verschijning:24 - 29 december
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We zijnnet zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee datje samen sterk bent. De Rabobank

heeft als gen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mmsen vór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoon-

Iijke conoct Elke Rabobank

Íaat midden in de samen-

leving. Darun ájn we
vaak betÍokken bij activi-
tÉ'iten in het ir€drijfs- i;
lwen, verenigingen en ,i
schobn- Wb YveteÍl mt
er leeí! ok ab tret niet
om banlaaken gÈL Ko.t-

om, we zijn een bank die
net zo thu's is in de buurt ais u.
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MIDDELJAI\S
SPORTPRIJZEN

RELATIEGESCHENKEN
DRUKWERKEN ENZ.


