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Spelweek groot succes 

Voor de spelweek wilden de or-

ganisatoren een partytent van 

8x4 meter lenen. Dit was natuur-

lijk mogelijk. We hadden de tent 

zelf op zaterdag 26 augustus no-

dig voor een feestje. 

Dus zondag was de dag dat de 

spelweek de tent op kwam halen. 

Je kunt dan de tent afbreken en 

daarna bij de ijsbaan weer opzet-

ten, Maar je kunt natuurlijk ook 

een stukje gaan lopen met de tent 

onder de arm. Zo geschiedde, en 

gingen we met 10 personen 

vanaf Noorderstraat 20 naar de 

ijsbaan. Onderweg zijn er drie 

auto's door de tent gekomen, 

waarvan de laatste ook nog een 

caravan meesleurde. 

Al met al kostte het maar 10 

minuten om de tent te verplaat-

sen. Dat scheelde aardig wat  

tijd. 

Dennis Middeljans 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2006 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  6  inleveren voor 6 december 2006 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor : 

 

18 nov. Griezeltocht 

25 nov. Toneelavond 

9 dec. Toneelavond 

16 dec. Kerstbingo 
 

 

Ideeën zijn altijd welkom. 

Aarzel niet, neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

 

 

Tel nummers act. Commisie 

Dennis Middeljans 212232 

Anneke Wubbels  212605 

Huub Pijs   212840 

Lenie Poker  212730 

Jeannet Elting  417735 

Tom Ottens   212473 

Thom Martens  212993 

Klaas Hummel  212729 

Programma jeugdwerk 2006/2007 
We hebben al een programma gemaakt de data staan nog niet 

helemaal vast omdat er nog het een en ander geregeld moet 

worden maar hier komen ze vast. 

20 oktober     Disco 

20 december    knutselen 

31januari     knutselen 

24 februari     carnaval 

28 maart     knutselen 

9 mei     knutselen 

13 juni     eindfeest 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

 

De tijden van de knutsel middagen zijn voor  

groep 1 t/m 4 van 13.30 tot 15.00 uur , 

en voor groep 5 t/m 8 van  15.15 tot 16.45 uur. 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
Op dit moment ben ik be-

zig met een internetsite 

over de plaats Buinerveen 

en Nieuw Buinen tot de 

Mondenweg. Hierop plaats 

ik diverse zaken over clubs 

en verenigingen en actueel 

nieuws.  

Ook foto gemaakt bij di-

verse evenementen zijn 

hier te bewonderen en te 

downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

Bekendmaking 
Het boek van Buinerveen, waarvoor heel veel werk is verzet, zal 

in de 2e helft van November verschijnen. De 1e uitreiking zal 

plaatsvinden in het Dorpshuis. Bij het verschijnen van deze 

Dorpskrant is de voorinschrijving voorbij, maar het boek kan 

nog steeds besteld worden bij Henk Niezing, tel.  618523.   
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Beeldend kunstenaar vestigt zich in Buinerveen 

Het voormalig kerkje aan het 

Zuiderdiep 7, beter bekend als 

SILO krijgt een nieuwe bestem-

ming. N.l. atelier en galerie van 

de kunstenaar Erik Zwezerijnen, 

voorheen woonachtig in de stad 

Groningen.  

De rust van het Drentse land is 

zeer inspirerend, aldus Erik Zwe-

zerijnen, die overigens een deel 

van zijn jeugd in Drenthe heeft 

doorgebracht. Daarnaast is het 

voormalig kerkje een unieke lo-

katie om als kunstenaar te wer-

ken en te kunnen exposeren. De 

internationaal bekende kunste-

naar maakt kleurrijke schilderij-

en, waarin motieven als mens en 

dier te zien zijn, en worden mo-

menteel verkocht in galerieën in 

onder meer Amsterdam, Eindho-

ven, Berlijn en Barcelona.  

Ook verschillende galerieën in 

noord Nederland vertonen zijn 

werk.  

Het kerkje wordt dus de ruimte 

waarin gewerkt wordt en tevens 

de galerie, welke de naam Silo 

del Arte zal gaan krijgen.  

Medio November is alles klaar 

om aan het publiek te tonen en 

zondag 26 november zal ‘s mid-

dags om 2 uur de grootse ope-

ning zijn van de eerste tentoon-

stelling, met onder meer een 

optreden van de bekende opera 

zangeres Sjoukje Kooistra. 

 Iedereen is hierbij van harte 

uitgenodigd. We hebben geen 

vaste tijden voor de galerie, al-

dus Zwezerijnen, als we er zijn 

is men welkom een kijkje te ko-

men nemen. In de fraai aangeleg-

de tuin zal in het voorjaar van 

2007 een beeldentuin worden 

gerealiseerd. Wie nieuwsgierig is 

geworden, kan alvast een voor-

p r o e f j e  n e m e n  o p 

www.erikzwezerijnen.nl. 

De playbackshow`s komen er 

wel aan, maar het word dit keer 

iets later in het schooljaar en wel 

op 19 januari voor de kinderen 

van de basis school,en op 10 fe-

bruari voor het voortgezet onder-

wijs en volwassenen. Je kunt je 

wel vast opgeven, maar het kan 

dus nog even wach-

ten. Opgeven kan 

voor de kleintjes tot 8 

januari en voor de 

grote tot 29 januari. 
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Spelweek Buinerveen  

Woensdag 30 augustus, 

 

Eindelijk was het dan zover, 

woensdag 30 augustus, Spelweek 

Buinerveen 2006 begint. Voor 

zowel de kinderen als de organi-

satie een spannend moment, zou 

iedereen het leuk vinden, loopt 

alles zoals bedacht, is alles gere-

geld en echt niets vergeten?!... 

Gelukkig hadden we wat belang-

stelling betreft niets te klagen, er 

hadden zich maar liefst 113 kin-

deren en jongeren 

aangemeld. Dit 

overtrof al onze 

verwachtingen, 

maar waar we 

uiteraard zeer blij 

meer waren! 

 

Op het program-

ma stond de eerste middag 

bootjes maken, waterspelletjes, 

waterspektakel en vlotten bou-

wen. Dat betekende dat we op 

de eerste middag alle (!) deel-

nemers tegelijk op het ijsbaan-

terrein verwachtten. Heel even 

hebben we gedacht dat dit mis-

schien toch iets te overmoedig 

was, aangezien er ook mensen 

van de organisatie overdag ge-

woon moesten werken, maar 

gelukkig konden we op de hulp 

van vele vrijwilligers rekenen. 

Na een kort openingswoord van 

Maryska konden we toch echt 

beginnen. Na een aantal dagen 

regen was het eindelijk droog, 

wat de sfeer zeker ten goede is 

gekomen. 

  

In de grote tent waren de kinde-

ren van groep 1 t/m 4 bezig met 

het knutselen van bootjes. Van 

een stukje boomschors zijn 

prachtige bootjes geknutseld met 

(waxine)lichtjes, masten, vlaggen 

en wat ze maar meer wilden. Uit-

eindelijk hadden we ongeveer 30 

bootjes. Allemaal verschillend, 

maar allemaal even mooi. Na 

anderhalf uur knutselen was het 

tijd voor een aantal waterspelle-

tjes. Ook hier kwamen we tijd 

tekort, want ook hier waren de 

kinderen erg enthousiast! 
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Achter het ijsbaangebouwtje en 

in het water hadden we voorbe-

reidingen getroffen voor het wa-

terspektakel. Voor de kinderen 

van groep 5 t/m 8 was er een 

echte wedstrijd waarbij er gelo-

pen moest worden met een dien-

blad met bekertjes water, met een 

skippybal onder een dekkleed 

doorgekropen moet worden en 

daarna moest er nog een parcours 

geroeid worden op de ijsbaan. 

Dit viel voor sommigen niet mee, 

des te leuker voor de mensen op 

de wal. Uiteraard stonden ook 

hier de beste stuurlui aan wal… 

 

Aan de andere kant van de ijs-

baan, waren de jongelui bezig 

met het bouwen van vlotten met 

behulp van lege vaten, touw, pal-

lets en andere bruikbare spullen. 

In groepjes gingen ze aan de 

slag. Met hetzelfde materiaal 

werden er zeer diverse vlotten 

gebouwd door de verschillende 

groepen. Toen iedereen klaar 

was, hadden we een heuse race 

en sommige groepen hielden het 

warempel droog! 

 

Al met al was het volgens ons 

een geslaagd begin, op naar de 

rest… 
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Spelweek 2006 

Donderdag 
 

De donderdag begon met een 

speurtocht voor de kleine deelne-

mers, in het bos achter de ijs-

baan. Hier moesten de kinderen 

Puzzelstukken zoeken die laten 

tot een oplossing moesten leiden. 

De kinderen vonden dit erg span-

nend en namen onderweg ook 

leuke dingen voor thuis mee, zo-

als slakken?! En 1 slak is toch 

ook wel zielig dus dan maar een 

hele broekzak vol slakken mee 

naar huis. Toen iedereen weer 

terug was van deze tocht waren 

een aantal vrijwilligers al weer 

druk bezig met pannenkoeken 

bakken. Dit liep erg goed en na 

de speurtocht werd er uiteraard 

flink gegeten. De deelnemertjes 

konden dan ook met volle buik-

jes weer naar huis om bij te tan-

ken voor de volgende dag. 

 

De activiteiten voor de oudere 

deelnemers begonnen deze dag 

weer om 14.00 uur. Er ging een 

groep stratego spelen en Kwalle-

ballen.  

 

Bij het stratego was er een rood 

en een blauw leger. De legerlei-

ders Rika en Maryska waren er 

helemaal klaar voor en de legers 

hadden hun vlag goed wegge-

stopt in het bos. Maar opeens 

waren daar van het blauwe le-

ger Quincy en Julian vlakbij de 

rode basis…. En ja hoor hoe 

was het mogelijk de twee 

speurneuzen hadden binnen 

tien minuten de rode vlag vero-

verd. Dus begon het spel op-

nieuw, na een half uur was er 

nog geen vlag veroverd en had 

het leger met de meeste punten 

gewonnen in dit geval het rode 

leger. Het was dus gelijk spel. 

 

Het kwalleballen was een groot 

succes! Doel van het spel was 

om een jutezak met zand bij het 

andere team in de bak te krij-

gen. En fanatiek waren ze…..af 

en toe werden de teams versterkt 

door net zulke fanatieke vrijwilli-

gers. Het ging er ruig aan toe en 

het leek verdacht veel op rugby! 

De oudere groep ging naar de 

Highland Games. Hier konden de 

deelnemers laten zien hoe snel en 

sterk ze waren. Er werd met pa-

len gegooid en gerend, met zak-

ken gegooid, er werd duizeling 

opgewekt, er was een touwtrek-

wedstrijd en er werd net als op tv 

een auto getrokken. Dit zorgde 

voor veel plezier! ‘s Avonds 

kwamen de kinderen in hun ‘op 

hun paasbest’ terug en kon er 

geswingd worden in de disco. 
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telefoon bij zich. In het donkere 

bos waar het erg donker was, 

was het moeilijk die paaltjes te 

vinden en al snel belden er een 

aantal groepen die volledig de 

weg kwijt waren!  

 

Volledig verdwaald zat een 

groep in Buinen….bij het Land 

van Bartje…..niet op de route 

dus. Maar zo gek was het schijn-

baar niet want er zat zelfs een 

post naast de route! Toch zijn 

hier ook 3 groepen geweest…..ra 

ra. Ons crew lid wat met haar 

telefoontje klaarstond voor als ze 

echt de weg kwijtwaren raakte 

dan ook lichtelijk in paniek! 

Toch wel handig die mobiele 

dingen of eigenlijk die avond 

noodzakelijk!!!!  Er was uitein-

delijk 1 groep die de route volle-

dig goed liep en dan nog wel de 

jongste groep!!! Dit waren Mar-

co de Vrieze, Melvin Groothuis, 

Jasper Nomden en Jarno Habing 

en uiteraard waren deze jongens 

apetrots. Dus andere groepen: 

‘Het kan dus wel!!’  Het was een 

hilarische avond vol spanning, 

avontuur en druk telefoonver-

keer!!! Uiteindelijk is iedereen 

weer gevonden en door de orga-

nisatie persoonlijk naar huis ge-

bracht!!!  

Op naar de vrijdag…..  

Bijna heel Buinereen en een ge-

deelte van Nieuw Buinen heeft 

hier van mee kunnen genieten en 

als de inwoners net zo veel ple-

zier hebben gehad als de kinde-

ren dan was het overal beregezel-

lig. De plaatjes werden gedraaid 

door zeer enthousiaste vrijwilli-

gers, die qua muziek, geluid en 

licht eens goed hadden uitgepakt. 

Veel nummers zin er voorbij ge-

komen, en vele nummers zal de 

crew niet snel vergeten!  

 

Hierna was het tijd voor het veld-

wachterspel waar weer een ande-

re groep voor kwam. Dit spel 

werd gespeeld in het bos bij Ex-

loo, waar het bijzonder donker 

was!! De groepen werden ge-

handboeid op pad gestuurd. Om 

ze niet helemaal met lege handen 

weg te sturen kregen ze een zak-

lampje en wat smeergeld mee. In 

het bos stonden verschillende 

posten. Goede posten die bereid 

waren de groepen te helpen door 

bijvoorbeeld de handboeien te 

verwijderen of geld te geven of 

een opdracht aan te bieden. Maar 

ook waren er ‘slechte’ posten die 

hun geld afhandig konden maken 

of weer aan elkaar vast konden 

maken wat uiteraard weer erg 

onhandig was. Maar zelfs de 

‘blauwe paaltjes route’ bleek al 

moeilijk genoeg. Die blauwe 

paaltjes, die staan vanaf deze 

avond in ieders geheugen vast. 

Uiteraard was de organisatie 

goed voorbereid en hadden alle 

leiding en groepen een mobiele 
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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: g.m.g.kwaak@wolmail.nl 

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

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

Wim Bruil. Tel. 212949; e-mailadres: BruilW@vertis.nl 

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

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

November/december: 
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 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

mailto:g.m.g.kwaak@wolmail.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:BruilW@vertis.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
mailto:mark@middeljanssportprijzen.nl
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 
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Spelweek 2006 

Vrijdag 
 

Na een korte nacht begonnen we 

vrijdagochtend vol frisse moed 

met schatgraven voor de jongste 

deelnemers. Vol enthousiasme 

doken ze het zand in en gingen 

op zoek naar de schatten. Verder-

op klonk het gebonk van ijverige 

deelnemers uit de groepen 5 t/m 

8 die op innovatieve wijze luchti-

ge woningen uit de grond stamp-

ten. Naast de gebruikelijke mu-

ren, vloeren en daken was het 

ook belangrijk om uitstraling te 

geven aan de villa’s door het 

plaatsen van glijbanen, bloem-

bakken en oud Hollandse spel-

letjes als ‘ spijker slaan’. 

Om 11:00 uur gingen de jon-

gere deelnemers na veel zand 

te hebben verplaatst naar de 

meest uiteenlopende plaatsen 

tussen het vinden van de ver-

borgen schatten, verder met 

zandhappen en stampten let-

terlijk kastelen uit de grond.  

Na een korte pauze te hebben 

genoten lieten de groepen 5 t/

m 8 hun fantasie de vrije loop 

in het voorbereiden van de 

bonte avond. Posters werden 

gemaakt en acts ingestudeerd. 

Op de posters werden allerlei 

reacties op de spelweek ge-

schreven van geweldig, vol-

gend jaar weer en ga zo maar 

door. De meest opvallende reac-

tie was toch wel ‘gaat wel’. Wie 

oh wie heeft dit geschreven?   

 

Verderop werd door de oudere 

deelnemers fanatiek gesport op 

het beach-volleyball veld. De 

deelnemers haalden de meest 

raarste capriolen uit om de bal 

weer terug over het net te spelen. 

Soms lukte het maar soms kwam 

de bal niet in het andere vak te-

recht maar in het water. Na even-

tjes vissen werd er weer vrolijk 

verder gespeeld, ondanks het 

sompig geworden veld. 

 

Om 19:00 uur werden de bootjes, 

die woensdagmorgen gemaakt 

zijn, te water gelaten. Vol trots 

lieten de jonge bootbouwers hun 

schepen te water en na dit zware 

werk bakten ze hun eigen brood 

om vervolgens van hun welver-

diende maaltijd te genieten. Na 

uit te zijn gegeten konden de jon-

gere deelnemers naar huis gaan 

om bij te komen en de volgende 

dag uitgerust terug te komen. 

De andere oudere deelnemers 
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

konden nog genieten van de 

BBQ. Nadat ook zij waren uitge-

geten begon voor de groepen 5 t/

m 8 de bonte avond. Ze gaven 

spetterende optredens en emotie-

volle acts.  

De oudere deelnemers werden 

toen gedropt om ’s avonds laat/ 

’s ochtends vroeg terug te ko-

men. 

 

De rest van de nacht werden de 

oudere deelnemers opgewacht 

bij groot gezellig kampvuur. 

Hier bleven we tot het ontbijt 

zitten. De eerste groep was tegen 

half 4 weer terug bij de ijsbaan. 

Tot 8 uur ’s ochtends bleven de 

deelnemers bij het kampvuur ge-

nietend van de warmte en een 

broodje knakworst.  
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Ook aan huis verkoop 

***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 

 Spelweek 2006  

Zaterdag 
 

Na weer een zeer korte nacht of 

zelf geen nacht, stond de organi-

satie om 8 uur met ontbijt klaar. 

Broodjes werden gesmeerd en 

lekker door de kinderen opgege-

ten. Een aantal mensen van de 

organisatie moesten even wach-

ten met ontbijten aangezien de 

bootjes ook nog allemaal uit de 

ijsbaan gehaald moesten worden, 

zodat de kinderen hun zelf ge-

maakte bootjes thuis ook nog 

eens konden showen.  

 

Nadat alle fietsen en de kar mooi 

versierd waren kon de tocht be-

ginnen. Zeer enthousiaste men-

sen stonden langs de straat naar 

ons te zwaaien. Een tweetal 

mensen vonden de optocht wel 

heel erg mooi aangezien de 

tuinset van de ene kant van de 

straat naar de andere kant werd 

verplaatst.  

 

Nadat het hele dorp ons gezien 

had kon er bij Grietje aange-

schoven worden voor een bord 

patat, ranja, frikadel/kroket en 

als toetje een ijsje.  

 

Om deze zeer geslaagde eerste 

spelweek sinds jaren feestelijk 

af te sluiten werden er bij de 

ijsbaan ballonnen opgelaten. 

Inmiddels zijn er al weer een 

aantal kaartjes retour, aange-

zien we nog meer verwachten 

komt de uitslag in de volgende 

dorpskrant.  

Nadat alle kinderen weer naar 

huis waren, begon het opruim-

werk voor de organisatie. Nadat 

deze klus ook was geklaard was 

het tijd om wat slaap in te gaan 

halen.  Het weinig tot helemaal 

niet slapen was overigens zeer de 

moeite waard.  



Dorpskrant Buinerveen Pagina 13 

 

 

Carla Gijzen 

Inge van Buuren 

Jeannet Elting 

Janny Hoving (helaas ziek) 

Ineke Ottens 

Mariet Hoving 

Nienke Hoving 

Linda Swaak 

Johan Sterenberg 

Gert Pepping 

Lammert Grootten 

Sandra Pols 

Menzo Bos 

Gert van der Veen 

Bestuur IJsvereniging 

Frans Lammers 

Eefke Plat 

Brenda Wanders 

Evert Hoving 

Janet Smit 

Erik van der Veen 

Trudy Evers 

Rika Grootten 

Kasper Peper 

Betsy ter Keurs 

Ad ter Keurs 

Arnold Habing 

Geert Boekholt 

Karin Hulshof 

Joey Kremer 

Dhr. Bos (foto’s) 

Thijs Alberts,  

Egbert Grelling 

Marja van der Scheer 

Stella van Hanswijk 

Annemarie Egas 

Willem Wanders 

Be Drent 

Mark Middeljans 

Anna ter Brake 

Dennis Middeljans 

Johan Pomp 

Karina Wubbels 

Gert Vlieghuis 

Henk Warring 

Gea Hulshof 

Geert Hilbolling 

Grietje Kuik 

Geerard Wubbels 

Spelweek Buinerveen 2006 werd mede  
mogelijk gemaakt door de vrijwilligers: 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 14 

 

 

In de kapsalon van …….Stefanie. 

De kapsalon van Stefanie bestaat 

nu bijna een jaar dus tijd om eens 

te gaan kijken hoe de salon zich 

ontwikkeld heeft in het afgelopen 

jaar.  

Stefanie heeft een kleine maar 

knusse kapsalon met alle beno-

digdheden om het kappersvak 

vakkundig uit te kunnen voeren. 

Hier volgt het verhaal van Stefa-

nie hoe het allemaal is begonnen. 

  

Op de basisschool had ik al veel 

belangstelling voor het trimmen 

van honden, maar eerst moest ik 

mijn schoolopleiding afmaken , 

later besloot ik om toch maar 

kapster te worden . 

In Emmen op het Alfa-college 

heb ik mijn opleiding gevolgd en 

met succes afgerond,… nu nog 

even een vaste baan vinden,  

dacht ik, maar dat viel tegen. 

Als achttienjarige ben je schijn-

baar te oud om in dit vak aan de 

slag te kunnen,…ik heb bij diver-

se kapsalons stage gelopen en 

daar was iedereen enthousiast 

over mijn werk maar een vaste 

baan?… ho maar. 

Er was gewoon te weinig werk, 

wat nu ?… dacht ik. 

Bij huis lopen daar heb ik géén 

zin in,..ik ben jong en beheers 

mijn vak goed ik dacht,.. ik ga 

voor mijzelf beginnen. 

Mijn ouders stelden mij in hun 

huis een ruimte ter beschikking.  

De kapsalon werd ingericht en zo 

is het begonnen. 

  

Ik werk van maandag tot en 

met zaterdagmiddag, ook knip 

ik drie avonden in de week en 

wel op maandag ,woensdag en 

donderdagavond,…maar ik 

werk alleen op afspraak via 

mijn telnr: 

06-11226040. 

Op de vraag “ wat bied jij je 

klanten” antwoordt Stefanie 

hierop; veel,…ten eerste knip 

ik kinderen en volwassenen en 

ze kunnen een keuze maken uit; 

wassen, knippen, föhnen, diver-

se permanenten, watergolf, 

coupe soleil, het haar opsteken 

en opmaken (make-up). 

Daarbij creëer ik ook diverse 

bruidskapsels waarvan ik foto’s 

maak voor een fotocollage zo-

dat de klanten, als ze dat willen, 

daar een keuze uit kunnen ma-

ken. 

  

Tevens verkoop ik ook sham-

poos, haarlakken, schuimver-

steviging,wax, gel ,conditioner, 

make-up, handcrème, dag en 

nachtcrème, diverse parfums en 

aftershave. 

Daarnaast verkoop ik een be-

scheiden collectie sieraden die 

ik in de nabije toekomst nog ga 

uitbreiden. 

Ook adviseer ik mijn klanten 

welke cosmetica voor hen het 

meest geschikt is en natuurlijk 

adviseer ik hun in haarverzor-

gingsproducten. 

Ik kom ook bij mensen thuis om 

hun haar of make-up te verzor-

gen tegen een bescheiden meer-

prijs voor de benzinekosten. 

  

Nu wil ik toch weten: waarom is 

jouw kapsalon-formule zo’n suc-

ces geworden? 

Allereerst het was voor mij een 

grote stap om de salon op te star-

ten, maar de gedachte erachter 

was,… ik wil zelf mijn brood 

verdienen en niet afhankelijk 

zijn. 

Ik ga graag met mensen om en 

vind het kappersvak  heel boei-

end er valt nog heel wat in te le-

ren,…ik leer eigenlijk iedere dag. 

Daarnaast volg ik nog cursussen 

om mijn kennis verder uit te brei-

den. 

Verder geef ik mijn klanten ga-

rantie op hun permanent en ik 

ben alleen al met knippen  ge-

middeld 3 tot 10 Euro goedkoper 

dan elders. 

Mijn klanten zijn zeer tevreden 

over mijn werk en dat ze veel 

minder moeten betalen als ergens 

anders,…daar worden ze vrolijk 

van en daardoor breidt mijn klan-

tenkring zich gestaag uit. 

  

In de toekomst wil ik een totaal-

plaatje bieden, schoonheidssalon, 

nagelstudio, en de kapsalon dit 

alles tegen concurrerende lage 

prijzen. 

Ik vraag haar heb je eigenlijk nog 

tijd voor hobby’s? 

Nou niet zoveel,.. maar ik hou 

van paardrijden, uitgaan en lek-

ker eten. 

  

Het is van zo’n jonge zaken-

vrouw van amper 20 jaar gewel-

dig dat ze dit gepresteerd heeft. 

  

Jos Driessen. 
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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…. 

Hier is te zien hoe in 1949 op het Zuiderdiep in Nieuw Buinen het koren gedorst werd.  

De dorsmachine kwam bij de boeren langs 

Hier ziet U een stropers die bij een dorsmachine behoort. Vervolgens gaan de mannen de balen afvoeren. 

(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 
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Van de bestuurstafel 

Deze keer is het mijn beurt om 

een item voor de dorpskrant te 

maken over de zaken waar wij 

als bestuur mee bezig zijn. 

 

Zoals iedereen heeft kunnen zien 

is de buitenkant van het Dorps-

huis weer in picobello staat. De 

afgelopen weken hebben we het 

laatste stukje gedaan, namelijk 

de garage of zoals sommigen ook 

wel zeggen de paardenstal. Na 

deze eerst met de hogedrukspuit 

van al het overtollige vuil te heb-

ben ontdaan, is deze in de verf 

gezet, ook het houten paneel aan 

de zijkant en tenslotte is de gara-

gedeur van een nieuw kleurtje 

voorzien. Al met al een hele ver-

betering. 

Nu is het weer tijd voor de bin-

nenkant.  Inmiddels is er in de 

keuken een nieuwe afzuigin-

stallatie geplaatst welke de vei-

ligheid en de werkatmosfeer in 

de keuken aanzienlijk heeft ver-

beterd. Het volgende wat we als 

bestuur zullen aanpakken is het 

plafond in de keuken, al jaren 

bij velen een doorn in het oog. 

Er zal een kunststof ( afwas-

baar) plafond komen, mochten 

er nog vrijwilligers zijn die ons 

willen helpen hiermee dan ho-

ren wij het graag. Je kunt je 

melden bij onze voorzitter Ma-

rius. 

 

Verder hebben wij blij kennis 

genomen van het feit dat over-

leg over de planning van festivi-

teiten in het dorpshuis zijn 

vruchten heeft afgeworpen. In 

plaats van toneel spokentocht en 

playback show alles in de maan-

den november en december, heb-

ben we nu een verdeling. 

Spokentocht half november, To-

neel eind november en begin de-

cember en Playback januari fe-

bruari. 

 

Tot slot wil ik het team ( en alle 

vrijwilligers ) die de spelweek 

Buinerveen op poten hebben ge-

zet feliciteren met het enorme 

succes. Echt klasse en ga zo 

door. 

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen 

 

Ina Ottens 

Schoolgruiten 
 

Donderdag 5 oktober hebben 

de kinderen van School 59 be-

zoek gehad van het promotie-

team Schoolgruiten. 

Vijf sportieve jongelui kwamen 

in een flitsend oranje autootje 

het plein oprijden. In elke 

groep werd verteld wat school-

gruiten precies zijn: groenten 

en fruit eten op school. Ook 

kwam aan de orde waarom het 

eten van groenten en fruit zo 

belangrijk is: het is gezond, er 

zitten vitaminen in en je krijgt 

er veel meer energie van, waar-

door je vanzelf meer gaat be-

wegen, wat ook weer gezond 

is. 

 

Er werden zelfs cadeautjes uit-

gedeeld: voor elke groep een 

enorme gruitkalender. Deze 

“luikjeskalender” heeft achter 

elk deurtje een tip, een vraag, 

een spelletje of  een mop over 

gruiten voor de kinderen. 

Elk kind kreeg een gruitbox 

cadeau: een speciale brood-

trommel in een vrolijke kleur, 

waar niet alleen je boterham-

men in passen, maar door de 

speciale uitsparing, ook je ap-

peltje. 

Het promotieteam sloot haar 

bezoek af met een swingend 

gruitlied, waar enthousiast op 

meegedanst werd. 

En nu maar hopen dat kinderen 

inderdaad meer groenten en fruit 

gaan eten. De dag na het bezoek 

van het promotieteam was het 

resultaat meteen merkbaar. Veel 

kinderen hadden hun gruitbox 

meegenomen naar school, maar 

wat belangrijker is: die box was 

bij veel kinderen gevuld met dat 

waar de box voor bedoeld is: 

gruiten! 

Pauline Bokhorst 
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NIEUWS VAN DE NBvP,  

Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen               
 

Onze aangekondigde fietstocht op 30 augustus is vanwege het slechte weer afgelast. 

 

Op 13 september  was het stralend weer tijdens onze excursie naar het fruitbedrijf Goense 

in Marwijksoord. Er waren zo’n 30 vrouwen aanwezig. In een speciaal aangebouwd lokaal voor excursies 

kregen we een DVD-presentatie op scherm te zien waar alles gefilmd was wat betreft het snoeien, verzor-

gen en plukken/oogsten van de bessen. 

Er worden hier zwarte, rode, witte, blauwe en cranberry- bessen, bramen en frambozen geteeld. Ze wor-

den verwerkt in sappen, wijn en jams. 

Na een rondleiding over het bedrijf konden we verschillende sappen en wijnen proeven. 

Hierna konden we in de Landwinkel producten kopen. Deze worden verkocht onder de naam Drents 

Goed. Andere boerenondernemers leveren ook producten onder deze naam en worden tevens verkocht in 

de verschillende winkels. O.a. kaas, mosterd, ijs, groente, aardappels, koek. 

 

Op onze afdelingsavond op 20 september konden we 3 nieuwe leden verwelkomen. 

De heer Lubbinge vertelde op een leuke en humorvolle wijze Drentse verhalen en gedichten. Zelfs een 

sketchje van een oudere meneer die behang wilde ruilen in een winkel en doorverwezen wordt naar ver-

schillende personen en daarbij de kluts helemaal kwijt raakte. 

 

Maandag 25 september zijn we met 3 dames naar Westerbork geweest. Hier was een 

PR bijeenkomst van de NBvP, Vrouwen van Nu georganiseerd voor de 5 noordelijke provincies. Er wa-

ren bijna 300 vrouwen aanwezig. Prof. Dr. Anne v.d. Meiden hield een prachtige lezing over communica-

tie, doorspekt met humoristische opmerkingen, waarbij hij duidelijk voorbeelden aangaf, waarin 2 men-

sen elkaar heel gemakkelijk mis kunnen verstaan. 

“Sommige boodschappen over sommige soorten onderwerpen bestemd voor sommige soorten mensen 

hebben onder sommige omstandigheden bij sommige mensen sommige soorten effecten”.    

Na de middag konden we verschillende workshops bijwonen. 

 

Onze museumgroep heeft een nieuw uitje gepland op donderdagmiddag  

12 oktober. 

We gaan naar de  vesting Bourtange,  

waar we rond worden geleid door een gids. 

 

Op woensdag 18 oktober is het eendagsbestuur aan de beurt om achter de be-

stuurstafel plaats te nemen. Zij brengen een verrassingsprogramma. 

 

Op woensdag 15 november verzorgt de heer Weits een quiz met behulp van dia’s over  

Drentse dorpen en het Gronings landschap. 

 

Op donderdag 21 december vieren we onze kerstavond. 

 

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 is ook te verkrijgen bij Thea v.d. Teems, tel. 0599-354620. 

 

Tot ziens, Ina Habing-Mulder,  

PR-vrouw; afd. Buinerveen. 
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Echt moeilijk 

bleek het niet 

te zijn om het 

snuisterijtje te 

benoemen dat 

in de editie 

van september 

jl. stond afge-

beeld. Jawel, 

o l i e l a m p j e , 

o l i e l i c h t j e , 

oliekaarsje, oliekousje, wat mij 

betreft allemaal goed. Beslist 

fout zijn antwoorden als cen-

tenbakje van de orgelman, brie-

venweger en drinktuit voor in-

nemen van vloeibare medicij-

nen. De drie personen die met 

deze beslist onjuiste reacties 

naar mij kwamen, heb ik uitge-

legd wat de afbeelding van de 

snuisterij dan wél voorstelde. 

En dat heeft alles te maken met 

petroleum als brandstof voor 

een langdurig en levendig bran-

dend lichtje. Als een kaarsje of 

te vergelijken met de branden-

de lont(en) van het inmiddels 

curieus geworden petroleum-

stel.  

 

Uit nieuwsgierigheid naar de 

herkomst van het petroleum-

lampje heb ik me laten uitnodi-

gen door de maker van het ko-

peren hebbedingetje: Jan ver-

telde dat hij ruim vijftig jaar 

geleden de opleiding tot lood-

gieter / koperslager / smid 

volgde aan de Van der Laan 

Ambachtschool in Groningen – 

stad. Om in die vakgebieden 

goed thuis te geraken, moesten 

de leerlingen (van meester Ste-

ge) leren om met diverse soor-

ten metaal om te gaan, zoals 

gietijzer, lood, tin en koper. En 

dat leidde tot de meest uiteen-

lopende praktijkopdrachten, 

zoals deze: Maak een koperen 

petroleumlampje van 18 centi-

meter hoog, herkenbaar op ba-

sis van drijven en velzen, moet 

kunnen staan en hangen en 

voorzien van brandstof en kous 

dient het kleinood feilloos te 

werken. Jan vertelt dat meester 

Stege creatiever was in het be-

denken van dit soort taken dan 

in de omgang met zijn leerlin-

gen. Stege stond erom bekend 

negatief te staan tegenover leer-

lingen uit de Groninger wijk 

‘Oost’, globaal genomen wat 

nu Oosterparkwijk heet.  

 

Als ik even doorvraag op de 

vooroordelen van meester Ste-

ge, dan vertelt Jan nog een 

waar verhaal achter ditzelfde 

petroleumlampje. Na enkele 

weken zwoegen met de op-

dracht, passen en meten, drij-

ven en velzen en het aanhouden 

van precieze maatvoering voor 

wat betreft petroleumbakje in 

de staande+hangende houder, 

dan laat Jan zijn meester Stege 

meesterlijk in de val lopen. 

Hoe ? Eigenlijk simpel. Jan 

geeft zijn werkstuk aan Philip 

Beekman, boerenzoon uit 

Adorp, en die biedt het ter be-

oordeling aan. Stege geeft ’n 

vette 8 aan Philip, mooi cijfer 

dus. Ongeveer ’n uur later staat 

Jan met hetzelfde (=zijn) petro-

leumlampje bij Stege, die vindt 

het werkstuk van Jan (uit Oost) 

maar niks, voorzien van wat 

nietszeggend commentaar rolt 

er een mager 5-je uit. How 

can ? Vraagt Jan zich nu nog af, 

terwijl direct daarna toch het 

antwoord er spontaan uitrolt: 

Die vent had een helse hekel 

aan volk uit ‘Oost’. Jan vertelt 

verder dat hij Stege heel veel 

later nog eens heeft ontmoet in 

het gemeentehuis van Gronin-

gen (stad). Stege wilde iets rege-

len, Jan was toevallig daar de 

wethouder voor dat ‘iets’. Toen 

hoorde ik Jan iets mompelen 

over de overheid die eigenlijk 

niet mag discrimineren, maar 

helemaal verstaan heb ik het niet. 

 

Toch nog maar even terug naar 

het snuisterijtje. Gemaakt van 

strak gedreven koper, niets te 

zien van slaan, wel knap voor-

zien van omslagen, dat heet vel-

zen. In het binnenbakje wordt 

petroleum gedaan, in het tuitje 

een vuurkousje (geen lontje zoals 

we dat nu kennen), brandende 

lucifer erbij en hupsaké het 

lampje brandt. Jan laat weten met 

heel veel plezier terug te denken 

aan zijn tijd op de ambacht-

school, het ‘stoeien’ met meester 

Stege en zijn loopbaan daarna: 

Tot z’n 34ste in het loodgieter-

vak, daarna vele jaren Hoofd 

Technische Dienst bij het Ko-

ninklijk Huis, gevolgd door een 

periode in de plaatselijke poli-

tiek. Het petroleumlampje heeft 

niet alleen waarde als herinne-

ring aan de ambachtschool, er 

komt zo langzamerhand ook his-

torisch besef en emotioneel ge-

voel bij kijken. Terwijl we samen 

nog een koperen gehoorapparaat 

uitproberen en praten over de 

slechte verstaanbaarheid van 

Max van den Berg (Ja, dié !), 

vraagt Jan tussendoor even aan 

zijn Lidy (van Alida) of het pe-

troleumlampje thuis aan de wand 

mag hangen. Met een ‘als jij dat 

leuk vindt’ van Lidy lijkt dit leu-

ke lampje nog tot in lengte van 

jaren in het brandpunt van de be-

langstelling te kunnen staan. Of 

te hangen, want zo multifunctio-

neel is dit koperwerkje wel. 

 

Met dank aan Jan en Lidy, het 

SNUISTERIJ MET HERINNERINGEN  
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gemompel van Max van den 

Berg komt in de krant van fe-

bruari 2008. 

 

En dan weer ’n nieuwe opgave, 

lijkt me iets moeilijker. Een ta-

melijk gecompliceerd ding, 

waarin elementen van hout en 

metaal zijn opgenomen. Als ik 

ook maar iets vertel over het 

kijkglas, dan heb ik u al wel 

heel ver op het goede spoor ge-

zet. Dus daarover verder ge-

zwegen. U bent nu weer aan het 

woord; Wie het weet, mag het 

zeggen. Reageer s.v.p. naar on-

ze hoofdredacteur of naar  

Martin Snapper 

Schoolleiders kijken terug op hun eerste  jaar 

Omdat de foto’s van de school-

leiders bij de vorige editie van de 

Dorpskrant niet tijdig aanwezig 

waren, en iedereen wel wil zien 

welk gezicht bij de beide leiders 

horen, worden hierbij alsnog de 

foto’s geplaatst. Links Pauline 

Bokhorst, teamleider CBS 75, 

rechts Anja van Manen, directeur 

van OBS 75.  
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Foto’s 
Tijdens de spelweek zijn zeer veel foto’s gemaakt. Deze foto’s worden per leeftijdsgroep op een cd ge-

brand en kunnen bij de organisatie besteld worden door middel van onderstaande opgave strook. Per leef-

tijdsgroep zijn er ca. 400 foto’s beschikbaar. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bestelformulier foto’s 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:   

Adres: 

  
  
  
  

Telefoonnummer:   

Gewenste cd 

□    Groep 1 t/m 4 

□    Groep 5 t/m 8 

□    Groep 12 jaar en ouder 

Kosten: 
  
€ 2,50 p.p. te voldoen bij bestelling 

Opmerkingen 

  
Bestellingen kunnen t/m 30 november 2006 doorgeven worden aan 
de organisatie. De bestellingen worden thuisbezorgd. 
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Sportnieuws 

Schietnieuws uit Buinerveen 

    S.V.”de  Veenschutters” Afdeling  JeugdS.V.”de  Veenschutters” Afdeling  Jeugd  
Sinds vorig jaar bestaat er voor de jeugd vanaf 12 jaar de mogelijkheid om bij S.V. De Veenschutters de 

mogelijkheid om de schietsport te beoefenen. 

Wanneer:   Vrijdagavond van  19.00 tot 20.00 uur 

Hoe:   Uitsluitend onder begeleiding van een instructeur 

Waarmee:  De vereniging beschikt over een aantal professionele luchtdruk wedstrijdwapens. 

Waar:  Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen 

 

Je speelt in competitieverband. Dat betekent dat de behaalde schietresultaten worden geregistreerd en dat je  

dus prijzen kunt winnen. Je schietinstructeur vertelt je alles over houding, techniek en dergelijke. 

Wil je een keer komen kijken?  

Wil je een keer komen proefschieten? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wubbe Kamies Tel. 0599-212726 

 

Tweede deelcompetitie 2006 
In de tweede deelcompetitie zijn we begonnen met een nieuwe discipline, namelijk een 10-meterbaan.  

Is uw interesse gewekt?  

Kom eens een keer proefschieten om de sfeer te proeven.  

 

Data: 

Vrijdag 
 1e    4 augustus 

 2e  18 augustus 

 3e  1 september 

 4e  15 september 

 5e  29 september 

 6e  13 oktober 

 7e  27 oktober 

 8e  10 november 

 

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 2006,  

dus van januari tot en met december, bedraagt €  20,--  

De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2006,  

bedraagt:        €  10,-- 

Losse schietkaarten, incl. kogeltjes, kosten: €  0,15 

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met 

 Wubbe Kamies, tel.nr. 0599-212726 

 

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 
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NOAD & Volleybalnieuws  

Voor actuele gegevens zie de website:  

 

http://www.dehoop-advies/volleybal.nl  

Datum Poule Tijd Veld Thuis Uit 

18 september 2006 Heren B 21:30 A NOAD Buinen 

25 september 2006 Heren B 21:30 B Lange End 2 NOAD 

9 oktober 2006 Heren B 20:00 B Lange End 1 NOAD 

16 oktober 2006 Heren B 20:45 B Seta NOAD 

30 oktober 2006 Heren B 20:00 B NOAD Tonegido 

6 november 2006 Heren B 21:30 B NOAD 1e Exloermond 

13 november 2006 Heren B 20:00 C Tyfoon 2 NOAD 

27 november 2006 Heren B 20:45 B TSV NOAD 

11 december 2006 Heren B 19:15 C DEKO 1 NOAD 

8 januari 2007 Heren B 20:45 C NOAD VCA 

15 januari 2007 Heren B 20:45 C NOAD Salto 2 

Wedstrijdschema   N O A D    H e r e n 

Uitslagen: 
18-9-2006 NOAD – Buinen 0 – 3 setstanden 22 – 25 20 – 25 7 – 25 

25-9-2006  Lange End 2 – NOAD  1 – 2 setstanden 23 – 25 25 – 13 12 – 25 

Regionale volleybalcompetitie 2006 / 2007 
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JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Team Wedstrijden Punten voor Punten tegen 

Buinen (H) 3 8 1 

1e Exloermond 3 8 1 

DEKO 1 (H) 3 6 3 

Tonegido 1 (H) 3 6 3 

VCA 1 (H) 3 5 4 

Lange End 2 (H) 3 4 5 

NOAD 2 2 4 

Salto 2 2 2 4 

Seta 1 (H) 2 2 4 

Tyfoon 2 3 2 7 

TSV 1 (H) 3 2 7 

Lange End 1 (H) 2 1 5 

Spelers: 
 

-  Arnold Habing  

 

-  Geert Boekholt 

 

-  Geert Hilbolling  

 

-  Anne Mulder 

 

-  Wim Bruil 

 

-  Henk Sturing 

 

-  Klaas Rijkens  - 

 

-  Timo Koop 

 

-  Cor Cornelis 

 

-  Tjerk Habing 

Hallo iedereen, 
 

Uit de nieuwsbrief van  gymnas-

tiekvereniging NOAD. De 

nieuwsbrief  is bedoeld om jullie 

wakker te schudden! We zijn on-

langs weer gestart met onze 

gymlessen, bewegen op muziek 

en volleybal. Maar waar zijn jul-

lie??!!  Heb je zin om eens lek-

ker te bewegen kom dan eens 

langs tijdens onze lessen.  

 

Peutergym 

Omdat bewegen met je kind erg 

leuk is om te doen, willen we een 

peutergymgroep beginnen. Dit 

zal waarschijnlijk op de woens-

dagmiddag zijn, maar ook hier-

voor moeten we eerst voldoende 

aanmeldingen hebben. Dus geef 

je op! (ook dat kan bij iemand 

van het bestuur). 

 

60 jarig bestaan 

 

Volgend jaar bestaat NOAD 60 

jaar. Dit willen we niet onge-

merkt voorbij laten gaan!!! 

Vanwege het 60 jarig bestaan, 

zijn we op zoek naar foto’s, 

krantenknipsels e.d. uit het ver-

leden. Wie heeft iets voor ons 

liggen ? ( U krijgt alles weer 

terug). U mag het bij iemand van 

het bestuur in de brievenbus 

doen, afgeven in de les, of ons 

even bellen, zodat we het kunnen 

halen. 
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Schaats/visnieuws 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Nieuws van de visclub 

 
De visvergunningen om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor het sei-

zoen 2006 zijn weer af te halen 

bij: 

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B te Buinerveen. 

  

 

Nog even voor de duidelijkheid, 

een gezinskaart kost € 11,35.  

 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6,81.  

 

Ook dit jaar hebben we weer een 

aantal wedstrijden georgani-

seerd en op veler  

verzoek hebben we een aantal 

avondwedstrijden ingepland. 

 

De visvereniging 

Jaarvergadering  

Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 
Datum 1 december 2006 

Aanvang 20.00 uur in het Clubgebouw 

 

1 Agenda 

2 Opening 

3 Notulen 

4 Jaarverslag 

5 Verslag kascontrole commissie  

6 Verslag penningmeester 

 Bestuursverkiezing 

  Aftredend Dhr B.Maatje niet herkiesbaar 

  Aftredend Dhr M.Kremer niet herkiesbaar 

7 Benoeming kascontrole commissie 

8 Aktiviteieten 

9 Kontributie 

10 Rondvraag 

11 Sluiting 

 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 min. voor vergadering melden 

bij het bestuur. 

Schaatsliefhebbers voor de Smelt 
Er kunnen voor leden van de schaatsvereniging 4 avonden gratis wor-

den geschaatst op vertoon van uw lidmaatschapskaart in de Smelt in 

Assen. 

De data’s zijn:  

21 oktober   17.00-19.00 uur voor leden 

25 november 17.00-19.00 uur voor leden 

30 december 17.00-19.30 uur  

   Dorpentocht voor jeugdleden van de basisschool  

   inclusief medaille. 

24 februari  17.00-19.00 uur voor leden 

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuurs-

leden.  
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Praktijk voor klassieke Homoeopathie 

 

H. Haaijer     

Noorderdiep 52 

9521 BE Nieuw-Buinen  

 

 

 

T   0599 – 211914 Email info@dehomoeopaath.nl 

F   0599 – 212017 Internet www.dehomoeopaath.nl  

 
Consulten volgens afspraak.  

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

Spelweek 2006 
Tevens willen wij de sponsoren hierbij hartelijk  

bedanken voor hun bijdrage!! 

Antiek en Curiosa  

Paul Siepel 

A. Sloots IJS en  

Snackproducten 

Albert Heijn Borger 

APK Max 

Bakkerij 't Oale Ambacht 

Banden Petersen 

Be Drent 

Bouwbedrijf Wubbels 

Camping de Paardetange 

Chinees De Nieuwe Ster 

De Homoepaath H. Haaijer 

De Voetensalon 

Dorpshuis De Viersprong 

Groepsaccommodatie Klonie 

H. Elting Cowetra Transport 

Hofman Notenbar 

Hollandia 

Hoornstra’s aannemings 

maatschappij BV 

Houtzagerij de Jonge 

IJsvereniging Buinerveen 

Imkerij De Bijenhof 

Nieuw Buinen 

 

Nieuw Buinen 

 

Borger 

Stadskanaal 

Borger 

Nieuw Buinen 

Nieuw Buinen 

Buinerveen 

Buinerveen 

Nieuw Buinen 

Nieuw Buinen 

Nieuw Buinen 

Buinerveen 

Ellertshaar 

Buinerveen 

Buinerveen 

Nieuw Buinen 

Nieuw Buinen 

 

Nieuw Buinen 

Buinerveen 

Nieuw Buinen 

Jan Boeve Hekwerkmontage 

Jan Hartjes Bouwkundig onder-

houdsbedrijf 

Kraanbedrijf Schipper 

Landbouw & Loonbedrijf Si-

mon Berends 

Meijer Transport 

Meubelhuis De Groot 

Middeljans Sportprijzen 

Rabobank 

Ratering Isolaties 

Scheveco 

Schipper Transport 

Selekt Ter Veen Borger 

Sita 

Studio Inge 

Timmermans Agrarisch Grond-

verzetbedrijf 

Tjerk Mulder 

Versmarkt Borger 

Vlieghuis Installatietechniek 

Vogelzang 

Wals Schilder en pachtwerk 

Willem Wanders 

Wubbe Kamies 

Buinerveen 

Nieuw Buinen 

 

Nieuw Buinen 

Nieuw Buinen 

 

Nieuw Buinen 

Nieuw Buinen 

Buinerveen 

Borger 

Buinerveen 

Buinerveen 

Nieuw Buinen 

Borger 

  

Nieuw Buinen 

Buinerveen 

 

Buinerveen 

Borger 

Buinerveen 

Borger 

Buinerveen 

Nieuw Buinen 

Buinerveen 
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Martin neemt gas terug 

Het is dit jaar 10 jaren geleden 

dat ik de eerste stukjes voor deze 

dorpskrant begon te produceren. 

En ik heb dat in al die jaren met 

heel veel plezier gedaan. Niks 

mis mee, zoals dat tegenwoordig 

heet. Maar zo’n kroonjaarjubile-

um zet je ook aan het denken; 

Daarbij heb ik overwogen dat er 

genoeg ‘jong talent’ rondloopt 

om omvang en kwaliteit van 

mijn gebruikelijke bijdragen te 

evenaren en die zelfs te overtref-

fen. Moet kunnen, is in dit ver-

band ook zo’n gevleugelde uit-

spraak. 

 

Ik kijk terug op vele genoeglijke 

uurtjes achter mijn elektronische 

schrijfmachine, op boeiende ge-

sprekken met vele mensen uit 

ons verspreidingsgebied en op 

een goede samenwerking met de 

redactionele leiding van dit blad. 

De voorbije 10 jaren hebben 147 

artikelen opgeleverd, ‘verpakt’ in 

bijna 300 bladzijden A4 en 

‘aangekleed’ met ruim 80 foto’s. 

Aangezien er in deze periode van 

alles en nog wat voorbijkwam en 

ik niet alleen naar de lekkerste 

krenten in de pap zocht, heb ik 

herinneringen aan zowel trieste 

aangelegenheden als aan leuke 

dingen van het leven. Voor wie 

de moeite neemt de laatste 63 

kranten  nog eens door te blade-

ren, die is in staat de rubrieken 

‘triest’ en ‘leuk’ in te vullen. Bij 

benadering zeker. 

 

Velen ontvangen 6x per jaar de 

dorpskrant en vast niet allemaal 

lezen die onze krant. Dat merk je 

voornamelijk in gesprekken met 

mensen uit Buinerveen en Nieuw

-Buinen. Dat is jammer, maar het 

moet ook voor de huidige redac-

tie een uitdaging zijn om daar in 

de komende jaren verandering 

in te brengen. Wellicht dat de 

redactie eens wil onderzoeken 

in welke mate het blad wordt 

gelezen, dus nagaan de grootte 

van de groep die erin leest en 

hoeveel dat dan per editie is. 

Als je die gegevens min of 

meer boven water hebt, dan is 

het maken van een eventueel 

veranderingsplannetje niet zo 

heel moeilijk meer. Van 

‘gelezen worden’ heb ik zo af 

en toe iets gemerkt, in toevalli-

ge ontmoetingen, bij vergade-

ringen of waar iets te vieren 

viel. Doorgaans reacties in 

waarderende zin, een enkele 

keer was iemands boosheid 

mijn deel. Van enkele vaste 

fans kreeg ik wel eens een 

kaartje of briefje, ik dank An-

nie, Greta, Janna, Willy, Inge 

en Olga daarvoor oprecht en 

hartelijk. En u leest het, ik heb 

kennelijk voor mannen minder 

betekend.    

 

Gas terugnemen betekent dat 

mijn bijdragen aan deze krant 

meer incidenteel dat structureel 

zullen zijn. Wat nog in de zoge-

heten pijplijn zit, dat komt er nog 

uit, wellicht in tijd wat uitge-

smeerd. Ik blijf de pen wel actief 

tussen duim en wijsvinger hou-

den, de boekjes waaraan ik bezig 

ben zal ik afronden, enkele regio-

nale bladen blijf ik van tekst 

voorzien en ook mijn verenigin-

gen blijf ik tekstueel ondersteu-

nen. Een leuke klus is de com-

municatie verzorgen over en bij 

een reorganisatie voor een grote 

organisatie. Naar analogie van 

een Drentse uitspraak: Er blijft 

werk in de wereld.  

 

Martin Snapper 
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NIEUWS VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEKEN  
 

Bibliobustijden Buinerveen  vrijdag:   OBS 75     8.55 - 10.05 uur 

             CBS 59   10.10 - 10.40 uur 

 

Streektaolaovond in Exloo bij Zaal Bussemaker        Woensdag 1 november 

 

Anne Doornbos: Hie is geboren op Erica. Schreef columns veur een hoes-an-hoes 

kraant, was oprichter en daornao tien jaor lang tekstschriever en speuler van het  

Heerenveens Ambtenaoren Cabaret. Sinds een jaor of zes schref e weer in het Dreents. 

Korte verhaolen, gedichten en columns. 

 

De Fiebeldekwinten: bint in 1990 opricht in Eelde deur Jan Luiken Bos (gitaar), Jos 

Meuleman (gitaar, banjo en mandoline) en Bernard Meulman (toetsen). 

Van Zuud-Drenthe tot an ’t Grunneger wad brengt ze heur luusterliedties. 

 

Kaorten bint verkriegbaor bij de Openbare Bibliotheken Borger, Nei-Bunen, Oring, Tweide Exelermond en 

Valthermond. 

 

Kosten  7,50 euro voor bibliotheekleden en 9 euro voor niet-leden 

             Inclusief 2 koppen kovvie of thee en  ien ander glas drinken. 

 

 

Hieronder staan verschillende cursussen waar U zich voor aan kunt melden. 

 

Op 30 oktober start in de bibliotheek van Borger de nieuwe cursus ► 'Maak van voorlezen een feest'. Leer 

in twee dagdelen hoe u kinderen helemaal in een verhaal kunt laten opgaan, waardoor voorlezen - waar u 

misschien wel een hekel aan heeft - ontzettend leuk kan worden. Meld u aan! 

Op 8 november wordt in de bibliotheek van Borger een workshop ► 'Leven vanuit een positieve overtui-

ging' gehouden. Denkt u wel eens 'dat kan ik toch niet' of: 'ik heb ook altijd pech'? Dan is deze workshop 

écht iets voor u! 

Op 11 januari 2007 start in de bibliotheek van Borger de basiscursus ► 'Interieur & styling'. Een beetje 

hulp nodig bij het veranderen van uw interieur? Volg deze cursus en leer hoe u een veranderplan kunt ma-

ken. En natuurlijk veel tips en informatie over stijlen, woontrends etc. Meld u aan 

Op 5 februari 2007 wordt in de bibliotheek van Borger een workshop ► 'Uit de knoop' gehouden. Malende 

gedachten? Goede voornemens waar u zich maar niet aan kunt houden? Herkent u dit? Volg dan deze 

workshop! 

Op 6 maart 2007 start in de bibliotheek van Borger de cursus ► 'Fotografie'. Weet ú wat er komt kijken bij 

het maken van een goede foto? En hoe u spannende composities kunt maken? U leert het in deze cursus! 

NB Dit is géén cursus digitale fotografie (komt zijdelings aan de orde) of digitale fotobewerking. 

Op 19 maart 2007 wordt in de bibliotheek van Borger een workshop ► 'Accessoires maken' gehouden. U 

gaat aan de slag met wol, stoffen, lint etc. om unieke decoraties te maken, die uw kleding nét dat beetje ex-

tra kunnen geven. Geef u op voor deze nieuwe workshop! 

Op 31 oktober a.s. start in de bibliotheek van Nieuw-Buinen de cursus ► 'Websites bouwen voor begin-

ners'. Met deze korte cursus leert u de eerste beginselen van het bouwen en beheren van een website. Inte-

resse? Meld u aan! 
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Uitslagen spelweek 2006 
 

Waterspektakel 1 Daan Breeuwer, Mark Bos, Hilde Grootten, Robert Gelijk, Fabian  

    Blaak, Jessica Bos. Coach Trudy Evers 

   2 Monica Boes, Melissa Schipper, Sanne Tent, Myrna Warring, Mara Elling 

   3 Raymond Schipper, Duncan Meijer, Sandra de Vrieze, Simone Vijfschaft, Iris Tent 

   3 Kaya van der Linden, Lineke Darwinkel, Joey Kremer, Bert Timmermans,  

    Julian Hofman 

 

Vlotbouwen   De winnaars hebben het parcours afgelegd in 2 minuten en 50  

    Seconden, Job Aafjes, Sander Riensema, Kenneth Maduro, Marleen Peper,  

    Jante Grootten  

 

Highland Games  De volgende personen hebben het hooizakspel succesvol afgerond; 

    Jasper Nomden, Job Aafjes, Sander Riensema, Tjerk Habing, Marc  

    Ratering en Jeffrey Moes. 

 

    Bij het volgende onderdeel moesten de deelnemers 7 rondjes rond een paal lopen  

    met het hoofd op de paal. Voor Edwin Habing was dit een zeer moeilijk karwei, hij  

    legde het parcours het langzaamst af, te weten in 17,36 seconden. Degene die het  

    parcours het snelst heeft afgelegd was Tjerk Habing en Melvin Groothuis in 3,76  

    seconden. 

 

    Aangezien voor sommige mensen de boomstammen te zwaar waren werden deze  

    met 2 mensen getild. Echter was Job Aafjes de snelste man en heeft het parcours in  

    19 seconden afgelegd. 

 

    Tjerk Habing was de trotse winnaar bij het hamerwerpen. Hij wierp 11 meter 30.  

    Tjerk moest het echter afleggen bij het hamerwerpen aangezien zijn broertje Edwin  

    hier de winnaar was met maar liefst 8,43m.  

 

Schatgraven  Alle schatgravers hebben een kleine attentie ontvangen voor het vele  

    zand wat ze hebben verplaatst voor het vinden van een van de schatten. Nick Heide 

    kamp was de beste schatgraver van Buinerveen. 

 

Beachvolleybal  Dit onderdeel is gewonnen door groep 4: Jarno Habing, Marleen  

    Peper, Bryan Elling, Tjerk Habing, Rilana Blaak, Edwin Habing. 

 

Dropping Een gedeelte van de groep van Johan en Karina waren met Karina het eerste weer 

 bij de ijsbaan. De groep bestond uit Marlon Moes, Kira  Sanders, Lionel Maduro,  

 Riland Blaak, Lisa Evers, Sabrina Warring, Daphne van der Hooft, Noami de  

 Prouw en Samantha de Gooyer. Echter een aantal dames waren moe en konden niet  

 meer mee komen of moesten plassen, waardoor ze soms iets achterbleven (met be 

 geleiding).  

 

Bonte Avond Tijdens de Bonte Avond stond iedereen op het toneel, van Kelly Clarkson, Boten 

Anna, Toppertje, Guannes tot de lieve kleine konijntjes (Crew) aan toe, iedereen 

deed mee.  

 

Allen van harte gefeliciteerd 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 31 

 

 

COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 
 

Redactie: Geertje Boekholt 

  Janny Brinks 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving        

  Bram van Buuren 

  Marjan Poelman 

 

E-mail-adres :  

                       

brammes@hetnet.nl 
 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Jos Driessen 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

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

Buinen liggen.  

Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. 

 

Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum vol 

met oude “plaatjes over vroeger” heeft, kunt U contact opnemen met  

 

de heer B Kruit  

Noorderstraat 10  

9524 PD Buinerveen  

Tel:212716 

Complimenten!!! 
 

En toen was er ineens een spel-

week in Buinerveen! 

Via een folder werden we op de 

hoogte gebracht dat er 4 dagen 

door een groep vrijwilligers acti-

viteiten georganiseerd werden 

voor jong en oud. Een fantastisch 

initiatief!! 

Het leek even of het weer tegen 

zou gaan werken, maar dat viel 

gelukkig erg mee. Alles was 

goed georganiseerd en het zag er 

perfect uit bij de ijsbaan. Vele 

vrijwilligers hebben er voor ge-

zorgd dat jong en oud zich gea-

museerd hebben. De sfeer onder 

de ouders die de kinderen kwa-

men brengen en halen was erg 

gezellig. De kinderen lekker spe-

len en de ouders even bijkletsen. 

Ik heb alleen maar enthousiaste 

verhalen gehoord. 

Ik denk dan ook dat ik namens 

vele ouders spreek wanneer ik 

alle vrijwilligers die dit mogelijk 

maakten heel erg wil bedanken 

en waardeer wat ze hebben ge-

daan. 

Een aanwinst voor het dorp, deze 

spelweek, die hopelijk de ko-

mende jaren voortgezet kan wor-

den. 

Mijn complimenten voor de or-

ganisatie en uitvoering van deze 

spelweek 2006. 

 

Jannet Boven (een tevreden ou-

der uit Buinerveen). 


