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 Flower Power weekend 

Vooraan in de Zuiderstraat zit 

achter in een tuin een waar konij-

nenparadijs verstopt. In een vol-

ledig ingerichte schuur houdt 

Geert Boekholt ca 24 prachtige 

konijnen van het ras Vlaamse 

Reus. En een goede reden om dat 

in deze dorpskrant nog eens te 

belichten deed zich onlangs voor. 

Geert Boekholt werd tijdens een 

tentoonstelling te Veenendaal 

Nederlands Kampioen op de 

Fokkersdag van de Nationale 

Vlaamse Reuzen Club. Natuur-

lijk werd Geert daar niet zelf ge-

keurd, maar werd zijn konijn, 

een jonge voedster, van top tot 

teen bekeken en bekritiseerd. 

Konijn 7BG-302 haalde te Veen-

endaal een totaal van 97,5 pun-

ten, dat goed was voor een titel, 

Konijn van de Zuiderstraat  

Nederlands Kampioen! 

en wel direct de hoofdprijs, Ne-

derlands Kampioen! De beste 

tussen 349 concurrenten! En 

dat krijg je niet zo maar cadeau. 

Om dat eens nader te belichten 

is er een bezoek gebracht aan 

de heer Boekholt. Na een harte-

lijke ontvangst vertelt Geert 

hoe het in de konijnenwereld er 

aan toe gaat en hoe hij deze 

hobby heeft gekregen. Sinds 

zijn jonge jaren houdt hij al ko-

nijnen, maar dan alleen Vlaam-

se Reuzen en ook nog eens van 

1 kleur, konijngrijs. Zijn eerste 

konijn kreeg hij van Rieks Mid-

deljans. En dat was het begin 

van een echte hobby.  

Vlaamse Reuzen zijn rustige 

konijnen, ze graven bijna niet 

en je ziet ze niet gauw over het 

hoofd. Om mee te kunnen doen 

aan een tentoonstelling moeten 

ze minstens 6 kg wegen en oren 

hebben die minimaal 17 cm lang 

zijn, rechtopstaand. En natuurlijk 

gezond zijn, goed in de vacht 

zitten en de juiste kleur hebben. 

Al deze onderdelen worden be-

oordeeld tijdens zo’n show en er 

worden punten op gegeven. Op 

de conditie en het gewicht werd 

door de Nationaal Kampioen het 

maximum aantal punten ge-

scoord. Het beste bewijs dat 

(Vervolg op pagina 5) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

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

delingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, 

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

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

zonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

 
Nummer 6  inleveren voor  5 december 2007 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

  

brammes@hetnet.nl 

Jeugdwerk  
Het programma van het schooljaar 2007-2008 

 

Woensdag  31 oktober    knutsel middag 

Vrijdag  30 november   disco 

Woensdag  19 december   knutsel middag 

Vrijdag  25 januari    kinder playback show 

Zaterdag  9 februari    volwassen playbackshow 

Woensdag  19 maart    knutsel middag 

Vrijdag  25 april    karaoke 

Woensdag  21 mei    knutselmiddag 

Woensdag  11 juni    eindfeest 

 

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 ma-

ken spullen klaar zetten en de financien. 

 

 

Voor vragen:  

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Inge van Buuren  211918 

Linda Luppens 212301 

Annemarie Egas 332850 

Internetsite Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

Inmiddels bestaat een in-

ternetsite over de plaats 

Buinerveen en Nieuw Bui-

nen tot de Mondenweg. 

Hierop zijn diverse zaken 

over clubs, verenigingen 

en actueel nieuws ge-

plaatst. 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 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
27 okt: Bingo 

10 nov: Griezeltocht 

17 nov. Toneeluitvoering 

28 nov. Vrouwencafe 

08 dec.  Toneeluitvoering 

22 dec: Kerstbingo 

 

Ideeën zijn altijd welkom. Aar-

zel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

Tel.nrs zijn: 

Menzo Bos   0615391219 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze 0622586608 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

Op zaterdag 10 november a.s. is er vanaf 19.00 uur weer een  

griezeltocht in Buinerveen. 

 

Dit jaar zal het veel spannender en griezeliger zijn dan vorige jaren, 

want er zitten veel meer spoken in het bos en zij zullen iedereen op de 

meest verschrikkelijke wijze angst aanjagen en doen griezelen. 

 

De griezeltocht start vanaf het dorpshuis “De Viersprong”, waar ook de 

gehele avond gezellige muziek wordt gedraaid door een DJ. 

 

De deelname kost €4,- per persoon en is op eigen risico. 

Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen. 

 

Opgave voor deelname graag vóór 9 november bij: 

 

       Anneke Wubbels    0599-212605 

       Lenie Poker     0599-212730 
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Centrum 

Fysiotherapie 

 

Therapeutische 

Elastische 

Kousen 

 

Steunzolen 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mw. J.J. Oele 
 

Erkend leverancier  

 

 Prins Bernardlaan 25 
9521 CA  Nieuw Buinen 

Tel: 0599  234500 
Gsm:  06 55948238 

Wist u dat er in  Nieuw Bui-

nen ook een speelotheek is, 

waar u voor een gering be-

drag speelgoed kan  lenen. 

 

De speelotheek is gevestigd 

in  

Jeugd-en jongerencentrum“ 

De Bunermonder” 

NOORDERDIEP 526 C 

9521 BS NIEUW  BUINEN 

 

Openingstijden :  

Woensdagmorgen  9.30-11.30  

Vrijdagavond       18.30-20.00 

 

Voor inlichtingen kunt u bel-

len 0599 650476 tijdens onze 

openingstijden of mail uw 

vragen naar 

speelotheek-

kiekeboe@lycos.nl. 

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 

langskomen. 

Onze vrijwilligers zullen u 

graag helpen. 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
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Geert Boekholt er alles aan doet 

om zijn dieren in een topconditie 

te krijgen en te houden. Het is 

ook wel een heel dieet dat deze 

dieren dagelijks voorgeschoteld 

krijgen. Voor konijnen ongetwij-

feld een topsportersdieet! Ze 

worden 2x daags gevoederd en 

krijgen dan verdeeld over die 2 

maaltijden een stuk wortel, een 

stuk voederbiet, een stuk appel, 2 

stronkjes boerenkool, peterselie 

of evt. selderijgroen, gemengd 

graan, konijnenbiks en gedroogd 

brood. En natuurlijk water. Voor 

een ieder die bij Boekholt in de 

groentetuin komt, wordt ook di-

rect veel duidelijk. Waar een an-

der kroppen sla, andijvie, boon-

tjes en andere groenten ver-

bouwt, staat hier de tuin vol met 

voederbieten, wortelen en boe-

renkool. Van de boerenkool 

wordt zelf ook wel eens gegeten, 

maar deze hoeveelheid wordt 

met name verbouwd voor de ko-

nijnen. En dan netjes onder de 

carport gedroogd zodat de dieren 

geen vochtig groen krijgen, want 

dan worden ze ziek. Kortom, er 

wordt alles aan gedaan om ze in 

een topconditie te krijgen en te 

houden. Naast voeding is ook de 

huisvesting en de verzorging van 

de konijnen erg belangrijk. Elk 

konijn heeft een hok van ca. 1 

m2 ter beschikking. Mooi vers 

stro op de dichte houten vloer, 

waarin achterin wel een gier-

gootje zit, zodat de hokken droog 

blijven. Ieder konijn een stevige 

betonnen voerbak, een eigen wa-

terfles, een ruifje met altijd vers 

hooi (wat overigens ook weer in 

diezelfde tuin verbouwd wordt) 

en voldoende frisse lucht. De 

dieren worden geborsteld, ge-

kamd en de nagels worden ge-

knipt. En vooral de dieren die 

bedoeld zijn voor de tentoonstel-

ling worden getraind. Ze moeten 

(Vervolg van pagina 1) 

mooi zitten, op een juiste ma-

nier zodat ze goed voor de dag 

komen. De oren recht omhoog, 

de snuit nieuwsgierig naar vo-

ren en enigszins opgericht. 

Geert gaf een mooie show weg, 

al pratende zijn kampioensko-

nijn aanwijzingen gevend.  

En indrukwekkend was het. 24 

hokken, 2 rijen van 12, in 2 

verdiepingen van 6 hokken, 

links en rechts van een midden-

pad. 1 x per jaar krijgen zijn 

voedsters jongen, dit heeft 

plaats van januari tot ca mei. 

Geert houdt ook zelf de ram-

men die voor het nageslacht 

zorgen. Imposante dieren, 

groot, breed, met een hoog knuf-

felgehalte, maar door hun ge-

wicht en grootte niet bepaald 

handzaam.  

Het is wel een hobby die tijd 

kost; alleen al het schoonhouden 

van de hokken en de toebehoren 

kost al bijna een gehele werkdag. 

Om nog maar niet te spreken van 

het dagelijkse voederritueel met 

al de verse producten. Een hobby 

mag tijd kosten, en als het resul-

taat er dan ook naar is, dan maakt 

dat vele inspanningen goed. 

 

Marjan Poelman 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

De eerste bijeenkomst is al weer 

geweest. 

Op woensdag 19 september was 

de heer Broersma, ambassadeur 

van de Clini Clowns te gast bij 

onze afdeling. Hij vertelde van 

de start in de jaren 60 in Ameri-

ka. In 1992 heeft de oprichting 

van de Clini Clowns in Neder-

land plaatsgevonden in het Em-

ma Kinderziekenhuis in Amster-

dam. Clowns spelen in op de fan-

tasie van een kind, die even ver-

geet dat hij ziek is. 

De clowns treden op in zieken-

huizen, hospices, verpleeghuizen 

en thuis. 

Als clown moet je over zeer goe-

de contactuele eigenschappen 

bezitten en goed kunnen impro-

viseren. Er is een clownsoplei-

ding in Emmen of Assen. Er zijn 

56 clowns, die een betaalde baan 

hebben. 

 Op www.villaneuzenroode.nl 

kunnen zieke kinderen d.m.v. 

een inlogcode chatten met 

clowns. 

 

De excursie op 26 september 

naar Gasselterboerveenschemond 

was heel interessant. 

De familie Eissen heeft hier een 

biovergister staan; 2 enorme 

silo’s waarin maïs, mest en gly-

cerine worden samengevoegd. 

Hierna komt het in een navergis-

tersilo.; waarna het in een eindsi-

lo terechtkomt. Het restant wordt 

als compost verkocht. Het doel is 

stroom opwekken en deze wordt 

aan Essent geleverd. Tevens kon-

den we de ligboxenstal met 2 

melkrobots (de 3e wordt binnen-

kort geïnstalleerd) en de stal met 

jongvee bekijken. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op 

woensdag 17 oktober. 

Deze avond is het de beurt aan 

het eendagsbestuur. Zij hou-

den het programma nog even 

geheim. 

 

Op donderdagmiddag 11 okto-

ber gaan we met onze museum-

groep naar Dwingelo. 

Hier is een keramiekatelier 

Elysia, die we gaan bezichti-

gen. 

 

Woensdag 31 oktober is er een 

Festijn voor Vrouwen in Za-

lencentrum Meursinge in Wes-

terbork. Dit wordt georgani-

seerd door het Provinciaal Be-

stuur van de NBvP, Vrouwen 

van Nu en is toegankelijk voor 

alle Drentse vrouwen. Er zijn 

dingen om te doen en te kijken 

via kraampjes, workshops en 

optredens, voor vrouwen die 

hun kennis willen vergroten, 

die willen lachen en die iets 

ludieks willen doen. Er is een 

markt met Drentse steekpro-

ducten, informatiekramen, het 

opleidingshuis, de wereldwin-

kel, Oostermoerse vrouwen, 

enz. 

Voor sommige workshops moet 

worden betaald. Toegang is ver-

der gratis. 

Aanmelden vanaf 1 oktober bij 

Janny van Goor, 05222-481852 ; 

mail jannyvangoor@hetnet.nl 

 

Woensdag 14 november komt 

Cora Westerink uit Alteveer op 

bezoek. 

Zij heeft al 2 romans geschreven 

(Rooskleurig en Watertrappen). 

 

Woensdag 19 december vieren 

we Kerst. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats 

in de achterzaal van Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen om 19.45 uur. 

Iedereen is van harte welkom en 

kan vrijblijvend 2 keer komen 

kijken. Informatie van onze afde-

ling is te verkrijgen bij Thea v.d. 

Teems, tel. 0599-354620. 

 

Ina Habing-Mulder; PR-vrouw 

van de NBvP, Vrouwen van Nu; 

afdeling Buinerveen 

Onze afdeling doet mee aan de  

"Spek de clubkas actie"  
van Albert Heijn in Borger. 

  

Van week 43 (22 oktober) t/m/ week 50 ( 15 december) 

kunnen er gratis zegels  

bij speciale artikelen worden gespaard. 

Deze worden op een spaarkaart geplakt en in de ton bij 

A.H. gestopt. 

Elke kaart is 2 euro waard en wordt uitbetaald aan de 

afdeling. 

Onze ton is herkenbaar aan ons logo. 

 

Spaart U met ons mee? 

http://www.villaneuzenroode.nl/
mailto:jannyvangoor@hetnet.nl
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Ook aan huis verkoop 

8 september 2007 was het weer 

zo ver, het buurtfeest van de Zui-

derstraat te Buinerveen, buiten 

de bebouwde kom, van bord tot 

bord zogezegd. 

Sinds 1987 wordt er een buurt-

feest georganiseerd op de Zui-

derstraat. Nog niet in de grootte 

waarop het de laatste 2 jaren 

heeft plaatsgevonden, maar er 

werd wel jaarlijks iets feestelijks 

geregeld. Het is ooit gegroeid om 

de buren van halverwege de Zui-

derstraat van beide kanten bij 

elkaar te brengen. In 1987 werd 

er in het voorjaar iets gezelligs 

geregeld voor alle bewoners van 

nummer 27 tot 43 en 18 tot 28. 

Na enkele jaren werd dit ver-

plaatst naar januari. Met die re-

den dat dit voor enkele bewoners 

beter te plannen was in verband 

met het aflammeren van de scha-

pen in die periode. Er werd jaar-

lijks gekegeld, gebowld, Vlaam-

se spelen, klompjesgolf, indoor 

midgetgolf. Kortom, allerhande 

indooractiviteiten zijn in die ja-

ren de revue gepasseerd. Totdat 

ook weer in Buinerveen een 

feestlocatie kwam. Sinds die tijd 

hebben ook vele buurtfeesten in 

het Dorphuis plaatsgevonden. 

Groot voordeel was wel dat een 

ieder op de fiets of lopend er 

naar toe kon, en niemand de Bob 

hoefde te zijn. 

Al enkele jaren gingen er stem-

men op om de buurt uit te brei-

den, geopperd is van straatje tot 

straatje (Osdijk-Nieuwedijk) of 

van bord tot bord. Uiteindelijk is 

het van bord tot bord geworden, 

kortom Buinerveen Zuiderstraat 

buiten de bebouwde kom. Er 

hebben inmiddels 2 van deze ‘ 

brede’ feesten plaatsgevonden, in 

2005 in het Dorpshuis en die van 

2006 was wat vertraagd en werd 

september 2007. 

Elk jaar is een ander gezin op 

volgorde aan de beurt, tegen de 

klok in. Omdat sinds 2005 de 

groep nogal wat groter werd, is 

besloten om per 2 gezinnen het 

feest te organiseren. Dit jaar 

waren nummer 33 en 31 aan de 

beurt. De families Bijkerk en 

Hofman waren de motor achter 

het feest dat gehouden werd in 

de schuur van Hofman, waar 

normaal altijd de notenkraam 

staat. Op Dreef heeft er voor 

gezorgd dat er voldoende lek-

kers was om in een grote party-

pan te bakken, allerhande soor-

ten vlees,  aardappeltjes, salade 

en natuurlijk de drankjes. Er 

was zelfs geregeld dat er een 

heuse diskjockey was die mu-

ziek draaide voor alle leeftijden 

en voor elk wat wils. Er is dan 

ook flink geswingd! Er waren 

weer wat nieuwe buren in de 

buurt gekomen dus dit was dan 

ook een uitgelezen mogelijkheid 

om kennis te maken met de hele 

buurt. Ongetwijfeld zal het ze 

geduizeld hebben, al die nieuwe 

gezichten.  Net zo goed als dat je 

vele mensen wel van gezicht 

kent, of van auto, maar er eigen-

lijk nog nooit een woord mee 

gewisseld hebt. Dit feest biedt 

een uitgelezen kans.  Het heeft 

voortgeduurd tot in de late uur-

tjes en er kan weer teruggekeken 

worden op een geslaagd Zuiders-

traat feest, voor het eerst op loca-

tie. 

Marjan Poelman 

Buurtfeest Zuiderstraat Buinerveen 
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UITNODIGING VOOR ALLE INWONERS  
 

van BUINERVEEN en NIEUW-BUINEN tot de Mondenweg 
 

 

Woensdag 21 november 2007 
 

20.00 uur in Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen 
 

Plaatselijk Belang heeft vorig jaar een initiatiefgroep samengesteld om de leefbaarheid van ons dorp te 

vergroten. Deze groep is een vertegenwoordiging vanuit alle hoeken van ons leefgebied. 

De groep heeft de B(rede) O(verleggroep) K(leine) D(orpen) uitgekozen om dit te begeleiden. 

 

Om de leefbaarheid en de bestaanszekerheid te vergroten willen we een goede afstemming op het gebied 

van verkeersveiligheid, onderwijs, natuur, water, landschap, recreatie, toerisme, landbouw, ondernemen, 

woningbouw, lofar, jeugdwerk, ouderenzorg, enz. 

 

Op deze avond willen we graag naar de inwoners luisteren, wat is uw mening.  

Wat vindt U mooi en wat zou U willen veranderen. 

 

De inwoners zijn aan zet, grijpt uw kans!!!!!!. 
Kijk naar de projecten in Buinen en Spijkerboor. 
 

Dirk Jasper Keegstra van de BOKD zal nadere uitleg geven over het plan van aanpak. 

Ook zal Hans Agterberg van de Deelgebiedscommissie en een vertegenwoordiger van de gemeente aanwe-

zig zijn. 

 

Er is voor ons Dorpsplan veel subsidie door de provincie, de deelgebiedcommissie en de gemeente Borger

-Odoorn beschikbaar gesteld. 

 

Samen met alle inwoners willen we dit dorpsplan samenstellen.  
 
Er zullen hierna “huiskamergesprekken” plaatsvinden. 

Er zullen een aantal mensen met een fototoestel op pad worden gestuurd om de mooie zaken en de lelijke 

zaken van ons dorp te laten zien. 

Er zullen gesprekken met oudere inwoners plaats vinden over de historie van ons dorp. 

 

Wij zijn toch allemaal trots op ons dorp. Laat U zich dan 

ook zien en horen op deze inspraakavond!! 
 

 

Namens de initiatiefgroep. 

Els de Roo en Ina Habing 
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Brief van Nijhuis aan bewoners 

nabij uitbreidingsplan de Kolo-

nie. Gedateerd 23 augustus 2007 

 

Geachte bewoners. 
Nadat u lange tijd niets meer van 

ons hebt vernomen, is het nu tijd 

u op de hoogte te stellen van de 

nieuwste ontwikkelingen met 

betrekking tot het niuewbouw-

plan aan de Hoofdkade in Bui-

nerveen. 

Binnenkort zullen wij starten met 

de bouw van de eerste woning in 

het gebied. In eerste instantie zal 

er een vrijstaande woning wor-

den gebouwd links van de toe-

gangsweg binnen het gebied, 

spoedig gevolgd door nog 2 vrij-

staande woningen. Daartoe is 

inmiddels enig voorbereidend 

werk gedaan. Via rijplaten is de 

bouwplaats ontsloten, waarna 

binnen een kort tijdsbestek (2 tot 

3 maanden), de eerste woning zal 

worden gebouwd. Tijdens en na 

de bouw van de woningen zal de 

ontsluitingsweg c.a. worden aan-

gelegd, waarvan de werkzaamhe-

den voor het eind van dit jaar 

zullen zijn afgerond. Wij zullen 

ons best doen om eventuele over-

last zo veel mogelijk te beperken.   

 

Zodra wij weten wie de uitvoer-

der voor de aanleg van de ont-

sluitingsweg is, zullen wij wij u 

daarover informeren, zodat u in-

dien nodig contact met hem kunt 

opnemen.   

Wij hopen u hiermee voldoende 

op de hoogte te hebben gesteld. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

G.J.M. Woolderink. 

Locatie ontwikkeling. 

 

 

Inmiddels is in een 2e brief van 

8 oktober bekendgemaakt dat fa 

Hoornstra uit Nieuw-Buinen de 

civieltechnische werkzaamheden 

zal uitvoeren.  
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Een ieder heeft kunnen zien dat 

er achter de Hoofdkade begon-

nen is met de bouw van wonin-

gen. Eerst had de oplettende me-

deburger al in de Week-in-Week-

uit kunnen lezen dat er vergun-

ning aangevraagd waren voor de 

bouw van een woning. Tevens 

werd ineens weer op Funda.nl 

melding gemaakt van nieuw te 

kopen woningen in Buinerveen. 

En uiteindelijk is de bouw be-

gonnen. De eerste woning is een 

modelwoning, bedoeld als aan-

trekker voor de verder te bouwen 

woningen, maar ook als model 

voor het concept van dit soort 

woningen. De naaste bewoners 

kregen allemaal persoonlijk een 

informatieve brief in de bus, die 

ook in deze dorpskrant vermeld 

staat. 

De redactie van de Dorpskrant 

heeft contact gezocht met de be-

drijfsleider van Bouwkavel BV, 

de onderneming die verantwoor-

delijk is voor de bouw van het 

eerste huis. Met als doel de be-

volking van Buinerveen informa-

tie te kunnen verstrekken uit de 

eerste hand. Het oorspronkelijke 

Nieuwbouw Buinerveen 

plan beslaat totaal ca 36 wonin-

gen. Bouwkavel BV heeft een 

optie om de eerste vijf te bou-

wen op de grond die door Nij-

huis beschikbaar is gesteld. De 

eerste woning zal halverwege 

oktober gereed zijn. Ze is dan 

in 7 weken gebouwd. Qua in-

frastructuur zal de hoofdader 

aangelegd worden en 1 straat 

naar links, die weer uitmondt 

op een vierkant pleintje. De 

eerste zet hiervoor zal gegeven 

worden door de fa. Hoornstra. 

Aan het straatje mogen 6 hui-

zen gebouwd worden. Naast de 

nu gebouwde modelwoning is 

plek voor een 2 onder 1 kap, 

maar indien het zo uit komt, 

zou dit ook een alleenstaande 

kunnen worden. Het type wo-

ning van deze eerste 5 à 6 wo-

ningen is in de basis hetzelfde, 

een ruime woning met een in-

houd van 835m3. De woningen 

worden gebouwd met een door-

dacht concept. De woning is tot 

stand gekomen naar aanleiding 

van een enquête onder huizen-

bezitters, wat voor hen de 

grootste ergernissen waren in 

een woning. Met deze nieuwe 

woning is 90% van de klachten 

die voorkomen onder gemiddel-

de bewoners gereduceerd, aldus 

de heer Hans Reuvekamp. De 

woning bestaat uit een standaard 

model, zoals we nu kunnen zien 

achter de Hoofdkade. Mogelijke 

kleine wijzigingen in het uiterlijk 

zijn wel te behalen zoals gespie-

gelde gevels, ander metselwerk, 

andere steen, evt. een kap met 

wolfseindjes etc. Vergelijkbare 

woningen zijn gebouwd en wor-

den gebouwd in  o.a. Ermelo en 

Krimpen aan de IJssel. De wo-

ning is in principe een model dat 

landelijk los verkocht wordt aan 

mensen die een kavel beschik-

baar hebben. In het geval van 

Buinerveen is er een prijs van € 

335.000 v.o.n. incl. de bouwka-

vel. Hiervoor krijg je een woning 

met een luxe afwerkingsniveau. 

Dat is terug te vinden in de wo-

ning: minimale scheurvorming; 

weinig vocht in de woning; ge-

luidsoverlast tussen de verdiepin-

gen is tot een minimum beperkt 

door extra zware verdiepings-

vloeren te gebruiken; stompe 

deuren, deze hangen verder in 

het kozijn, aan echte scharnieren 

en houden zo meer ge-

luid tegen. De woning 

heeft zowel beneden 

als boven vloerverwar-

ming reeds in de vloe-

ren verwerkt. Boven is 

gekozen voor hout ske-

letbouw omdat dit 

voordelen heeft ten op-

zichte van gasbeton. 

Ook hier is echter niets 

bezuinigd op geluids-

isolatie. De gehele wo-

ning is overgedimensi-

oneerd voor wat betreft 

de electra. Dat houdt in 

dat er meer contactpun-

ten en nog beschikbare 

lege dozen zijn dan de 
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norm NEN1010 voorschrijft. De 

woning wordt behangklaar opge-

leverd, exclusief keuken, maar 

inclusief badkamer, met douche 

hoek, dubbele wastafels en facet 

geslepen spiegels. 

Bouwkavel BV is voornemens 

binnenkort een open huis te orga-

niseren voor de bewoners van 

Buinerveen en eventuele overige 

belangstellenden. Gedacht wordt 

aan een zaterdag eind oktober, 

maar dit is ook afhankelijk van 

de staat van de infrastructuur op 

dat moment en het weer. Plan is 

om in het Dorpshuis een aankon-

diging te hangen als het vast 

staat. Daarnaast zal dhr. Reuve-

kamp geregeld in de woning te 

vinden zijn, vergezeld van ge-

ïnteresseerden in deze bouw-

wijze. Onlangs is dit soort wo-

ning op een beurs in Lelystad 

gepromoot, en daaruit zijn seri-

euze geïnteresseerden geko-

men. Ook is er animo voor deze 

woning uit onze eigen omge-

ving, al is er op dit moment nog 

geen koop gesloten. Voor meer 

informatie aangaande deze wo-

ning(en) wordt u verwezen naar 

de verkopende makelaars, te 

weten Makelaardij Bosma en 

Tuize BV te Stadskanaal en 

Oosterom Makelaardij te Bor-

ger. 

 

Marjan Poelman 
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Op 22 september was achter 

school 75 weer de jaarlijkse rom-

melmarkt. Hier zijn dan als van-

ouds weer diverse goederen zoals 

kleding, boeken prullaria, speel-

goed, elektronica e.d. voor een 

zacht prijsje te koop. Ook het rad 

van fortuin ontbreekt niet. Ook 

diverse versnaperingen ontbre-

ken niet. 

Bron: internet 

Rommelmarkt OBS 75 
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Nieuws School 59 gaat digitaal 

Op 20 september zijn in de groe-

pen 3/4/5 en 6/7/8 de krijtborden 

vervangen door digitale school-

borden. De mogelijkheden van 

zo'n digitaal bord zijn bijna on-

begrensd. 

 

Je kunt er uiteraard op schrijven 

en tekenen, maar er ook plaatjes 

op projecteren die je op het inter-

net vindt. Je kunt er de schoolte-

levisieuitzendingen op bekijken 

of er de kaart van Nederland op 

projecteren als je bijvoorbeeld de 

provincies wilt aanleren. Diverse 

uitgevers bieden de digitale ver-

sie van hun methode aan, zodat 

je de bladzij uit het leerlingen-

boek kunt laten zien op het bord. 

Makkelijk als de leerkracht in-

structie gaat geven.  

 

Er valt uiteraard een hoop te ont-

dekken aan dit nieuwe snufje, 

vandaar dat de leerkrachten uit-

gebreid geïnstrueerd zijn over 

de werking en de mogelijkhe-

den van het bord. Als zij wat 

vertrouwd zijn met het werken 

met de borden, laten ze de ou-

ders graag een keer de mogelijk-

heden van de nieuwe borden 

zien. 

Pauline Bokhorst 

U komt toch ook naar de  kerstmarkt op School 59? 
 

Veel gezellige kraampjes in kerstsfeer, 
een hapje en een drankje, 

kortom, de moeite van het bezoeken waard. 
 

De kerstmarkt is op maandag 17 december van 16.00 uur tot 20.00 uur. 
Tot dan! 

     
 
Christelijke basisschool “School 59”      Tel: 0599 212321 
Zuiderdiep 159        E-mail: info@school59.nl 
9521 AD  Nieuw-Buinen       Website: www.school59.nl 
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Wel en wee in Buinerveen??  
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 

van de bestuursleden hieronder.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen 

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

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

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

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

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

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

Ab Poelman Tel: 212857  

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

BERICHTEN VAN DE   WMO-RAAD  

De Wet Maatschappelijke On-

dersteuning is enige tijd geleden 

ingevoerd. Vele van u hebben er 

de afgelopen tijd mee te maken 

gehad.  

 

Het komende najaar wordt het 

beleid van de gemeente over   

Mantelzorg, huishoudelijke hulp, 

het Persoonsgebonden budget 

(PGB), rolstoelen/rollators en 

woningaanpassingen voor de ko-

mende 4 jaar vastgesteld.. De 

WMO-raad adviseert hierover 

aan de gemeente. Mensen,  die 

van deze voorzieningen gebruik 

maken kunnen hun wensen aan 

de WMO-raad kenbaar maken.  

Dat kan men doen via de site van 

de WMO-RAAD,  

 (wmoraadborgerodoorn.nl) of 

via het secretariaat. 

 

Een ander onderdeel van het be-

leid is de sociale leefbaarheid in 

de dorpen. Dan gaat het over wat 

een dorp of kern wil of kan en 

welke ondersteuning de ge-

meente zou moeten  bieden. In 

oktober wil de WMO-RAAD  

over deze onderwerpen  met de 

vertegenwoordigers van de dor-

pen van gedachte wisselen. 

Dorpen en vertegenwoordigen-

de organisaties zijn reeds uitge-

nodigd. Heeft een  plaatselijke 

organisaties geen uitnodiging 

heeft ontvangen dan wil de 

WMO-RAAD graag  dat dit bij 

haar gemeld wordt. 

 

Op de site van de WMO-raad 

staat informatie over en uit de 

WMO-raad, waaronder de ad-

viezen, die aan de gemeente 

gegeven zijn.  De agenda, het 

tijdstip en de verslagen van de 

maandelijks openbare vergade-

ringen staan eveneens op de 

site.  In het weekblad  “Week-

in-Week-uit” worden de agenda 

en tijd van de openbare WMO-

raadsvergaderingen - telkens op 

de vierde dinsdagmiddag van 

de maand- gepubliceerd. Aanvul-

lende informatie op het gebied 

van de WMO staat op de site.  

Voor verdere  informatie kan 

men zich richten tot het secretari-

aat van de  WMO-raad:   

P. Arends 

Hoofdstraat 71 

7875 AB 

Exloo.                                                                                                                               

 

Geschreven door Ton Pijs 

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

Vrijwilliger gezocht 
Peuterspeelzaal de Meraskabouters in Buinerveen zoekt voor 

het nieuwe schooljaar een  

enthousiaste vrijwilliger 
 

Vind je het leuk en heb je ervaring om met peuters te werken, ben je ouder dan 18 jaar en 

ben je beschikbaar op de maandag- en de woensdagochtend neem dan contact op met de 

peuterspeelzaalleidster Aly Pepping tel: 0599-616948 of de peuterspeelzaal 0599-212130 

(aanwezig ma-, di-, wo-, donderdagochtend) of  

Geertje Boekholt tel: 0599-212755. 

 

Wij bieden jou: 

een gezellige werksfeer, 

begeleiding van de peuterspeelzaalleidster,  

een vrijwilligersvergoeding 

Inmiddels is het nieuwe school-

seizoen alweer een paar weken 

aan de gang. 

We hopen dat iedereen een leuke 

vakantie heeft gehad, ondanks 

het tegenvallende zomerweer. In 

de zomervakantie hebben we een 

nieuw grasveld aangelegd, omdat 

het oude gras alleen maar uit on-

kruid bestond. Langs deze weg 

willen wij dan ook de mensen 

bedanken die ons hiermee heb-

ben geholpen. 

Ook na de vakantie zitten onze 

beide peutergroepen weer vol. 

Op dit moment wordt er weer 

van alles over de herfst gemaakt 

en zijn de voorbereidingen voor 

sint Maarten in volle gang. Ook 

zijn we nog steeds op zoek naar 

een vrijwilliger voor de maandag

- en woensdagmorgen. Dus kom 

gerust eens langs als het u leuk 

lijkt om op deze ochtenden te 

komen helpen in de peuterspeel-

zaal. 

Janet Smid 

Nieuws  

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 
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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. 

 

 

Indien u niet beschikt over 

een logo of een plaatje 

waarmee u wilt adverte-

ren, bestaat de mogelijk-

heid dat deze aangemaakt 

wordt, uiteraard volgens 

uw wensen en onze moge-

lijkheden. 

 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Op deze foto is school 59 te zien. Deze opname dateert uit 1955. In de jaren ´70 is de school en het mees-

tershuis afgebroken en daarna weer opnieuw opgebouwd. 

Dit is een oude foto van de sluis nabij de kerklaan aan het zuiderdiep.  

Zo te zien was het kanaal al gedempd. Het fietspad loopt er nu doorheen. 
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Het Voorwerp  

Bijgaand ziet u nog een keer de 

afbeelding van het voorwerp 

waarvan wij in augustus j.l. vroe-

gen “ Wat is dit voor ’n ding ? “ 

Dit keer best wel veel reacties op 

deze vraag. Maar eerst nog even 

naar de afsluitbare kraan die we 

in juni j.l. in de etalage hadden 

gezet. Een bewoner van Drou-

wenermond (het wordt eentonig, 

maar waar wordt onze dorpskrant 

n i e t gelezen ?) vertelde me dat 

hij zo’n zelfde kraan aan de 

voorkant van het huis heeft, aan-

gesloten op de waterleiding en 

op slot als er geen water nodig is. 

Slot gaat eraf als de tuin moet 

worden besproeid of als de auto 

in bad moet. 

 

Dan ‘het ding‘ van deze maand. 

Laat ik maar beginnen met de 

kritiek op de foto; Een lezer uit 

de buurt was niet te spreken over 

het feit dat op geen enkele wijze 

was te overzien hoe groot, lang 

en dik het speeltje eigenlijk is. 

Hij vergeleek de omvang met de 

kraan op de kleinere foto en ging 

er van uit dat het voorwerp onge-

veer 30 centimeter lang moest 

zijn en dat het ‘hoedje’ een door-

snee moest hebben van circa 15 

centimeter  Dat beeld leidde 

mijn buurtbewoner ertoe te zeg-

gen dat de afbeelding een werp-

stuk is bij het z.g. ijskegelen. 

Toegelicht; Op ongeveer 15 

meter vanaf de werpplek staan 

9 kegels opgesteld. Met het 

voorwerp, handvat naar boven 

en ‘hoedje’ op het ijs, schuift 

de speler het voorwerp naar de 

kegels toe. Uiteraard in de hoop 

en verwachting zoveel mogelijk 

van die dingen om te ‘kegelen’. 

De buurtbewoner zegt erbij dat 

in wintersportplaatsen dit een 

geliefd en veel gespeeld spelle-

tje is (ice-curling). 

 

Vanuit het verspreidingsgebied 

van deze krant komen ook an-

dere suggesties binnen. Los van 

het feit of betrokkene muzikant 

is (geweest), hij kiest voor een 

percussie-instrumentje, een din-

getje gevuld met steentjes en 

waarmee achtergrond- en tempo-

geluidjes kunnen worden voort-

gebracht. Vergelijk het maar met 

de zogenoemde sambaballen. 

Verder zijn er gokjes binnenge-

komen; Iemand heeft het over 

een draaitol, een ander over een 

voorzittershamer en door een 

mevrouw uit Nieuw-Buinen 

wordt gedacht aan een hulpstuk 

bij kantklossen. 

 

Ook het juiste antwoord is bij 

ons binnengekomen. Een stoptol. 

Een hulpstuk dat bij het stoppen 

van sokken/kousen werd ge-

bruikt. De sok, beter nog het te 

repareren deel daarvan, werd 

over het bolletje (de champig-

non) van het voorwerp getrokken 

en daarna konden naald en draad 

de restauratie uitvoeren. Het 

handvat en dus ook de hand kon-

den lekker buiten schot blijven, 

geen enkele kans op een bloe-

derig conflict met de naald van 

de andere hand. Vraag het aan 

oma ! 

 

Daar ik het juiste antwoord ook 

niet helemaal vertrouwde, heb ik 

een bezoekje gebracht aan een 

museum voor huishoudelijke 

voorwerpen. In Nuis (Groningen) 

is een z.g. borg ingericht als 

verzamelplaats voor voor-

werpen die vroeger in en om 

het huis werden gebruikt. 

Voor slechts € 2,50 gaat er 

een vorige wereld voor je 

open. Bezoekje waard. En . . 

. ja . . . het is een echte stop-

tol, huidige waarde te taxeren 

op ongeveer 50 Euro. Voor 

volgend “probleem”, zie 

nieuwe foto. 

 

                                                                                                

Martin Snapper 
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Sportnieuws 

                                                                    S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  
 

Hierbij treft u een overzicht aan data van de 2e competitie 2007, t/m eindfeest 

Schema van de competitie 2007 voor uw kalender of agenda! 

  2  november 

  9  november 

23  november   afsluiting Comp.2007 kleine zaal dorpshuis   

 

Aanvang:   telkens om 20.00 uur 

Waar:   in de grote zaal van Dorpshuis De Viersprong 

De jeugd wordt om 19.00 uur verwacht (tot 20.00 uur) 

 

Algemene informatie 

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

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

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

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

Restitutie van contributie is niet mogelijk. 

 

Regels 

Een ieder schiet op eigen risico 

Geen alcohol voor het schieten  

Aanwijzingen van de baancommandant direct opvolgen 

Op grote nalatigheid kan ontzegging volgen 

Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor welk gevolg dan ook. 

 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een 

(ont)spannende competitie van kunnen maken.Even kijken of een kaartje schieten kan altijd 

op boven genoemde data.Een verenigingswapen is aanwezig. Vragen? Kom eens langs. Je 

bent van harte welkom. En bedenk wel: 

Meedoen is belangrijker als winnen! 

 

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

 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 20 

 

 

NOAD & Volleybalnieuws  

Regionale volleybalcompetitie 2007 / 2008  

Sport vrienden, 

 

We spelen dit seizoen met 44 

teams (24 dames- en 20 heren 

teams). Er zijn 2 nieuwe teams 

dit jaar: TSV heeft een extra da-

mes team en Mussel heeft een 

extra heren team aangemeld.  

Helaas doet 1 team, De Splitting, 

niet meer mee. 

Om een betere verdeling te krij-

gen is Mussel 1 dames alsnog 

gepromoveerd naar de B poule. 

Omdat Poule C dames uit 6 

teams bestaat, spelen deze 3 maal 

tegen elkaar. Omdat anders deze 

teams beduidend minder wed-

strijden zouden spelen als de an-

dere teams. 

 Bij de heren hebben we 2 pou-

les, A poule 10 en B poule 10 

teams. 

Een aantal teams hebben een 

naamswijziging ondergaan. 

DJB  (Dames)  word  Time Out 

Sport  

Lange End 1 (Heren)  wordt  

Tyfoon BAM 

Lange End 2 (Heren)  wordt  

Team v/d Laan 

 

We spelen op 32 maandagen. 

Op 24 December 2007

(Kerstnacht), 31 December 

2007 (oudejaarsdag),  

24 Maart 2008 (tweede paas-

dag)  

en 12 Mei 2008 (tweede pink-

Uitslagen: 
3-9-2007 TSV – NOAD  1 – 2  setstanden 11 – 25  24 – 25  25 – 11  

1-10-2007  NOAD – Salto 2  2 – 1  setstanden 25 – 24 25 – 22 15 – 24 

sterdag) wordt niet gespeeld. In 

de voorjaarsvakantie wordt wel 

gespeeld als gevolg van het volle 

programma. 

 

Omdat De Splitting tot week 43 

niet beschikbaar is moeten we tot 

die tijd uitwijken naar een andere 

locatie. Het is niet mogelijk ge-

bleken om een locatie te vinden 

waar we  alle wedstrijden kunnen 

spelen. Daarom moeten we tot 

week 43 uitwijken naar 2 ver-

schillende locaties, De Spont in 

Stadskanaal, van 19:00 – 20:30, 

en de Veenhorst in Musselka-

naal, van 19:30 – 21:00. 

De slotavond zal waarschijnlijk 

op 23 april 2007 vallen.  

 

Wij wensen iedereen een sportief 

en gezellig seizoen toe. 

Standen tot en met 1-10-2007 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Team v/d Laan 3 7 2 

Tonegido (H) 3 6 3 

TSV (H) 3 6 3 

NOAD 2 4 2 

VCA (H) 3 4 5 

Tyfoon BAM 2 3 3 

Seta (H) 2 3 3 

Mussel 2 (H) 3 3 6 

Tyfoon 2 3 2 7 

Salto 2 2 1 5 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

 

http://www.dehoop-

advies/volleybal.nl  

NOAD  

activiteiten 
Iedereen, van jong tot oud kan 

bij ons terecht.  

We hebben voor iedereen wel 

een vorm van bewegen. 

 

Peutergym 

Bewegen op muziek  

Gymnastiek    

Dames Bodyfit 

Heren Volleybal 

Lestijden (lessen worden gegeven in de gymzaal bij school 75, uit-

gezonderd herenvolleybal) 

 

Dinsdag, Bewegen op muziek 

15.45 – 16.30 uur groep 1 t/m 4 van de basisschool  

16.30 – 17.30 uur  groep 5 t/m 7 van de basisschool 

17.30 – 18.30 uur  groep 8 en voortgezet onderwijs 

20.30 – 21.30 uur  dames 

 

Woensdag, gymnastiek  

13.30 – 14.15 uur groep 1/2 

14.15 – 15.00 uur groep 3/4 

15.00 – 15.45 uur groep 5/6/7 

15.45 – 16.30 uur  peuters 

16.30 – 17.15 uur  groep 8 en vo klas 1 

18.45 – 19.45 uur voortgezet onderwijs 

19.45 – 20.45 uur dames 

20.30 – 22.00 uur heren volleybal (in sporthal De Woerd in 

Buinen) 

 

Contributie (inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar    € 6,00 per maand  

gym (en volleybal)leden vanaf 20 jaar € 9,00 per maand 

bomleden tot 20 jaar       € 8,00 per maand 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met iemand 

van het bestuur: 

Evelien Wubbels, voorzitter   212004    

Theresa Tiemes     212175 

Marja v/d Scheer, penningmeester  212470 

Carla Gijzen     618156 

Ina Kunst, secretaris    619004   
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 Kapsalon Yvonne Bakker 

 Hoofdkade 14 Buinerveen  

 Euro’s goedkoper 06-24633303 

 Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en 

Meditatieyoga  

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

Schaats/visnieuws 

Nieuws van de schaatsvereniging 
 

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

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

 

Nog even voor de duidelijkheid: 

 Een gezinskaart kost € 11.50 

 Persoonlijk lidmaatschap € 6.50 

 

Jaarvergadering is op vrijdag 07-12-2007 

 
 Hoe laat:  Aanvang 20:00  

 Waar:  In ijsgebouw 

 Agenda?  De agenda is op de avond zelf aanwezig 

Egbert Grelling  

De Smelt 
Het komend seizoen kan er weer geschaatst worden op : 

 

Zaterdag 20 oktober 17.00—19.00 uur vrij schaatsen 

Zaterdag 24 november 17.00—19.00 uur  vrij schaatsen  

Zaterdag 22 december 17.00—19.00 uur Alternatieve dorpen-

tocht voor basisschool jeugd  & vrij schaatesen op de binnenring 
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***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

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

    ***ORIFLAME*** 
              Huidverzorging en cosmetica 

Oriflame is een Zweeds cosmetica bedrijf die haar producten verkoopt door middel 
van huiskamer demonstraties en brochures, wij werken uitsluitend met plantaar-

dige en dierproefvrije producten van hoge kwaliteit. 
 

Om iedereen kennis te laten maken met Oriflame en haar nieuwe producten  
nodigen wij u graag uit op onze inloop avond : 

 

Woensdag 31 oktober in dorpshuis “de Viersprong” 
Vanaf 20.00 uur.  

 
Om 20.15 beginnen we met een korte demonstratie, daarna kunt u zelf een ge-

zichtsbehandeling krijgen of mee doen aan een mini workshop 
Maakt u deze avond een afspraak voor een demonstratie bij u thuis, dan krijgt u 

een leuk cadeautje mee naar huis. 
 

Verder hebben we nog een aantal leuke spelletjes waar u aan mee kunt doen en 
div aanbiedingen, b.v. 2 wonderpotjes voor € 10,00.   

Tegen 22.00 uur sluiten we af met een leuke verloting  
( waaronder een waardebon t.w.v € 45,- )   

 
Graag tot dan,  

Vr iendelijke groeten,  Jeannet en Christa 
Voor meer informatie kunt u bellen met Jeannet Elting tel 0599-417735  
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

Bibliobus 

De bibliobus komt op vaste tij-

den in dorpen waar geen biblio-

theekgebouw 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 ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd. 

Van 3 t/m 13 oktober staan alle 

bibliotheken weer in het teken 

van de Kinderboekenweek. De 

53e editie heeft als thema Sub 

Rosa - Boeken vol geheimen. Het 

Kinderboekenweekgeschenk Ka-

loeha Dzong van Lydia Rood 

vertelt het verhaal van een jon-

gen die dagelijks vele uren door-

brengt in de virtuele wereld van 

internet. In tegenstelling tot het 

dagelijks leven is hij daar een 

held. 
Kom je ook naar de Kinderboe-

kenweekmiddag op  

woensdagmiddag 3 oktober? 

Vanaf 14.00 uur ben je van harte 

welkom in de bibliotheek? Je 

kunt je laten schminken, voor 

iedereen is er een cadeautje en 

om 16.00 uur komt een echte de-

tective vertellen over zijn werk. 

De rest van het programma is 

nog geheim...  

Toegang gratis!   

Cadeau voor leden 

Het is weer tijd voor Nederland 

Leest! Dit jaar lezen we met z'n 

allen De gelukkige klas van 

Theo Thijssen. Tussen 9 okto-

ber en 16 november kunt u een 

gratis boek ophalen in de bi-

bliotheek*. Lees De gelukkige 

klas en discussieer mee over dit 

dagboek van een bevlogen le-

raar. Haal herinneringen op aan 

uw schooltijd of bezoek een 

van de vele andere activiteiten 

in de bibliotheek. Kijk op 

www.nederlandleest.nl voor 

m e e r  i n f o r m a t i e . 

*alleen voor bibliotheekleden 

In de Drentse bibliotheken kunt 

u gratis de Literaire Kalender 

Drenthe ophalen. Deze kalen-

der biedt een overzicht van wat 

de provincie Drenthe het komend 

najaar en de winter van 

2007/2008 te bieden heeft aan 

literaire activiteiten. 

 

Drenthecursus 

De belangstelling voor de cultuur 

en historie van de eigen omge-

ving is groeiende, evenals voor 

de streektaal als onderdeel van 

de cultuur. Om aan die belang-

stelling tegemoet te komen orga-

niseert de Stichting Drentse Taol 

in de bibliotheek van Valther-

mond voor de bewoners van de 

gemeente Borger-Odoorn een 

Drenthecursus.  

 

 

www.bibliotheekborger.nl/ 
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl/ 

 

Op deze 2 sites kunt naar harte-

lust rondsnuffelen. 

U kunt het cursusaanbod bekij-

ken, in de catalogus rondkijken, 

boeken verlengen, kijken wat u 

thuis in uw bezit heeft, enz. 

 

Ina Habing 

http://nieuwssprinter.interconnect.nl/qdn_status.aspx?b=53&u=Z951_&goto=http://www.nederlandleest.nl
http://www.bibliotheekborger.nl/
http://www.bibliotheeknieuwbuinen.nl/
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COLOFON 
 

Uitgever: Stichting Dorpshuis  

  Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 
 

Redactie: Bram van Buuren 

  Geert Hilbolling  

  Janny Hoving 

  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 

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. 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zui-

derstraat 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 

Beter laat dan nooit 
Door verschillende omstandighe-

den is het er niet van gekomen 

om de sponsors en vrijwilligers 

te bedanken om dit geweldig 

mooi weekend mogelijk te ma-

ken. Bij dit schrijven hopen wij 

dit recht te trekken, dus bij deze 

onze hartelijke dank  voor jullie 

financiele bijdrage en de vrijwil-

ligers bedankt voor jullie helpen-

de hand. Zonder jullie is het voor 

ons niet mogelijk om zo’n mooi 

weekend te organiseren. Dus 

nogmaals hartelijk bedankt alle-

maal. 

Hierbij de namen van sponsors 

die dit weekend mede mogelijk 

hebben gemaakt: 

Hofman Bloemen 

K.P.G. Shipping BV 

Hofman Notenbar 

Ratering PUR isolaties 

G Vlieghuis 

Bouwbedrijf Hulshof 

Ter Veen Borger 

H Schipper 

Bouwbedrijf Wubbels 

Versmarkt Borger 

Alting BK Tekenbureau 

Hoornstra 

De Voetensalon 

Henk Jansen 

Buurtsuper Buinen 

Richard Breider 

A. Alberts bestrating 

Scheveco 

R Elting 

J. Elting 

Onrust 

Tinus Tweewieler 

Niber Wijnen 

M. Middelsjans 

D. Middeljans 

De Groot 

Grietje Dorpshuis 

G. Wals 

P Siepel Antiek 

Sloots 

Sijpkes 

Jan Hartjes 

Harry Meyer 

Simon Berends 

Ottens 

Rabobank 

Broer en Ginie 

Sjors Schuurman 

Bakker Timmer 

Flower Power Weekend 9 en 10 juli 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 / Fax 0599-617968 

Oktober / november: 
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 

 

De  

Activiteitencommisie  

Anneke Wubbels 

 

PS 

 We hopen jullie met de griezel-

tocht op 10 november weer te 

zien. Na het lopen van de grie-

zeltocht kunnen de beentjes weer 

los want er is de hele  avond mu-

ziek in de achterzaal. 


