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Lekker griezelen in Buinerveen 

De activiteitencommissie van 

Buinerveen organiseert ook dit 

jaar weer een adembenemende 

griezeltocht in ‘Het Moeras’. 

Voor vele inwoners van Buiner-

veen is dit een jaarlijks terugke-

rend ritueel van warme kleren, 

regenlaarzen, stiekem toch een 

zaklamp mee, en een grote dosis 

bravoure. Indien u als lezer nog 

nooit heeft meegedaan met deze 

tocht, die altijd in november ge-

houden wordt bij nieuwe maan, 

dus zo donker mogelijk, dan zou 

ik u toch eens aan willen raden 

dit jaar de stoute schoenen aan te 

trekken. Er zit een record aantal 

spoken en griezels in het bos dit 

jaar, ruim 50.  De oproep een 

tijdje terug in deze Dorpskrant 

heeft vele bewoners geprikkeld 

om nu zelf maar eens niet het 

lijdend voorwerp te zijn. 

 

Deze griezeltocht is inmiddels 

in de verre omstreken bekend. 

De mond op mond reclame 

werkt grandioos, want de orga-

nisatie ziet steeds meer mensen 

verschijnen bij de aanmelding. 

En ook steeds meer mensen uit 

omliggende dorpen. Dit jaar 

worden er zelfs al aanmeldin-

gen uit Duitsland verwacht! 

Vorig jaar waren er maar liefst 

220 deelnemers. Eigenlijk was 

180 al het maximum, maar 

mensen teleurstellen doet de 

organisatie ook niet graag. 

Maar omdat men toch in niet al 

te grote groepjes door het bos 

wil lopen, waarbij dan ook de 

groepen niet in elkaars vaarwa-

ter moeten komen, is een strak 

schema en een goede organisatie 

van belang. De spoken op locatie 

in het bos staan onderling met 

elkaar in contact. Loopt het er-

gens toch wat vol, dan kan on-

derling gemeld worden dat er een 

beetje vaart gemaakt moet wor-

den. Daarnaast zijn er natuurlijk 

ook vele wandelende spoken en 

griezels die avond in het bos. En 

vooral deze groep maakt het de 

(Vervolg op pagina 24) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2008 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  3 december 2008 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Jeugdwerk  
Hierbij het programma van het schooljaar 2008-2009  

  

10 september knutselmiddag 

15 oktober   knutselmiddag 

14 november    disco avond  

    groep 3 t/m 5 19.00 - 20.15 

                              groep 6 t/m 8 20.30 - 21.45 

17 december knutselmiddag 

16 januari   avond voor 12 t/m 16 jarigen 

14 februari   carnaval        groep 1 t/m 8 14.30 - 16.00 

18 maart         knutselen 

24 april            karaoke avond  groep 3 t/m 8 19.00-21.00  

13 mei            knutselen 

10 juni            eindfeest 

 

Voor vragen:  

 

Els de Roo   212604  

Inge Brouwer  212855 

Hanneke Lutjes  212944   

Linda Luppens 212301 

Annemarie Egas 332850 

Henny Gelijk  

Internetsite Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

Zie ook de  internetsite 

over de plaats Buinerveen 

en Nieuw Buinen tot de 

Mondenweg. Over clubs, 

verenigingen en actueel 

nieuws. Via deze site is 

ook de Dorpskrant digitaal 

te bekijken. Foto’s ge-

maakt bij diverse evene-

menten zijn hier te bewon-

deren en te downloaden. 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

De volgende activiteiten 

staan gepland voor: 
1 nov.  Griezeltocht 

22 nov. Toneel 

26 nov  Vrouwencafe 

29 nov. Toneel 

13 dec. Kerstbingo  

 

Ideeën zijn altijd welkom.  

Aarzel niet en neem contact op 

met de activiteitencommissie. 

 

Tel.nrs zijn: 

Menso Bos  06 55154420 

Jan van Noortwijk  212298 

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker   212730 

Thom Martens  212993 

Tom Ottens  212473 

Henk de Vrieze  0652586608 

 

E-mail adres secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN             

BUINERVEEN  Vrijdag 
OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

Gevonden op de Noorderstraat: Gouden armbandje 

S.v.p. contact opnemen met Jannie van Rhee 212610 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Buinerveen wordt weer een spookstad! 
 

Opnieuw wordt in Buinerveen de traditionele spokentocht georganiseerd. 

De spokentocht wordt gehouden op 01-11-2008 en is voor  

iedereen toegankelijk. 

De leeftijdsgrens is vanaf 12 jaar, of onder begeleiding van een ouder! 

De organiserende groep zal dit jaar uitgebreid zijn tot 40 spoken die het bos van 

Buinerveen onveilig gaan maken. Met bloedstollende taferelen wordt getracht de 

bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. 

In 2007 werd de spokentocht door maar liefst 220 personen bezocht,  

en zij hebben genoten van dit spectaculair gebeuren.  

Ook in 2008 willen wij ons hiervoor weer extra inzetten,  

zodat het nog griezeliger en spannender wordt als de jaren voorheen.  

 

Tevens wordt deze avond gevuld met muziek door een topper van een DJ,  

en wel van 21:00 tot 02:00uur. 

De organisatie is tevens niet verantwoordelijk voor slapeloze nachten of andere 

psychische klachten die zullen voortvloeien uit dit gebeuren. 

Bij eventuele langdurige klachten kunt u zich melden bij Dr. Horror,  

deze is tevens aanwezig bij de spokentocht en staat graag tot uw beschikking. 

De behandeling die u krijgt is volledig gratis,  

maar wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Laat u eens aangenaam verrassen waar een klein dorp groot in kan zijn,  

en neem eens een risico! 

 

Voor een ieder die zich geroepen voelt om deze spectaculaire tocht mee te ma-

ken, kan zich opgeven bij de volgende personen: 

 

Naam:  Lenie Poker        Tel: 0613662854 

Naam:  Jan van Noortwijk       Tel: 0599-212298 

 Mail: jvannoortwijk@hetnet.nl 

 

Kosten € 4,= per persoon 

Met vriendelijke groet, 

Activiteitencommissie Buinerveen. 
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Kunstenaars in ons dorp 

De kop is er af. We hebben op 10 

september de eerste knutselmid-

dag gehad. Omdat de zomerva-

kantie nog vers in onze geheugen 

was, hebben we een “zon, zee en 

strand”-knutsel gemaakt.  

De basis hadden we al van pur-

schuim gemaakt. Dat moest ge-

verfd worden. Aangezien verf op 

purschuim slecht droogt, hadden 

we fohnen meegenomen. Met 

kunstwind gaat het drogen veel 

sneller. Gelukkig waren Berni de 

Roo en Dylan van Veenen be-

reid, om dit voor ons bij de jong-

ste kinderen te doen. Tijdens het 

drogen kon aan een andere tafel 

begonnen worden met het maken 

van een poppetje op een vlot. 

Met netten, schelpen en vissen 

werd het een waar kunstwerk. 

Het was voor de oudste kinderen 

zelfs mogelijk om door middel 

van een vuurtoren, de varenden 

een veilige haven te schenken.  

Het is altijd erg leuk te zien, wat 

voor originele ideeën de kinde-

ren hebben. Van te voren ma-

ken we altijd een voorbeeldje. 

Aangezien we ware kunstenaars 

in ons dorp hebben, zijn er vele 

variaties op deze voorbeelden 

te zien. Ze verrassen ons altijd 

met de meest originele ideeen. 

We zijn dan ook erg benieuwd 

met welke creaties de kinderen 

de volgende keren zullen ko-

men.  

 

Het jeugdwerk 

Els de Roo 

De Schoakel 
Hier nogmaals een bericht-

je van toneelgroep “de 

Schoakel” 

Wij zijn weer begonnen 

met onze repetitie avonden 

waar we veel plezier aan 

beleven. 

Het stuk dat we voor U op 

de  planken gaan brengen 

heet: 

”Dat overleef ‘k niet 

Rieks!” 

U kunt het 22 en 29 no-

vember  aanschouwen in 

ons dorpshuis. 

Hebt U zin in een avondje 

toneel noteer dan deze data 

alvast in uw agenda. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 5 

 

 

***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 

Sinds we in Buinerveen wonen 

is ons opgevallen dat er steeds 

meer zwaluwen te zien zijn. Dit 

jaar telden we er meer dan 40 

rond ons huis aan de Noorder-

straat. Naast de boerenzwalu-

wen, die met name in schuren 

broeden, zijn het de huiszwalu-

wen die een nest metselen on-

der een dakoverstek. Na 10 jaar 

was ons huis aan de beurt. In 

alle drie de dakpunten werd 

een nest gemetseld. Daarbij 

valt op dat meerdere paartjes 

bij het metselen van een nest 

assisteren. Pas daarna wordt er 

beslist wie er gaat broeden.  

 

Het eerste nestje aan de zuid-

west zijde van het huis werd 

weggespoeld tijdens het nood-

weer op zondag 13 juli. De res-

tanten van het nest met de ei-

tjes vonden we op de grond. 

Het tweede nestje aan de 

noordoost zijde was op zater-

dag 26 juli aan de beurt tijdens 

een onweersbui. De 4 jongen 

waren al bijna uitgevlogen en 

konden zich dus zelf redden. 

Ook het derde nestje aan de 

noordwest zijde viel uiteinde-

lijk ten prooi aan een zware 

regenbui op vrijdag 22 augus-

tus. De 3 jongen waren nog 

niet vliegvlug. Alle drie von-

den we ze op de grond. De ou-

ders bleven maar af en aan 

vliegen naar de oorspronkelijke 

Jonge huiszwaluwen gered 

plaats van het nest. De jongen 

kregen daardoor geen voer. We 

hebben toen een provisorisch 

nestje in de vensterbank ander-

halve meter onder de oorspron-

kelijke plaats van het nest ge-

maakt in de hoop dat de jongen 

daar alsnog gevoerd zouden 

worden. Dat gebeurde niet en 

omdat het opnieuw begon te 

regenen werden de jongen drijf-

nat. Een van de jongen (de 

jongste van het stel) was al snel 

door de kou bevangen en over-

leed. De andere twee hebben 

we met een haarföhn voorzich-

tig gedroogd en met dode vlie-

gen proberen te voeren. Dat 

kregen we niet goed voor el-

kaar en daarom besloten we pro-

fessionele hulp in te schakelen. 

 

We brachten de twee naar het 

opvangcentrum in Assen. Daar 

werden ze liefdevol in ontvangst 

genomen en op transport gezet 

naar het vogelasiel in Ureterp. 

Op 20 september kregen we van-

uit Ureterp goed nieuws. Beide 

jonge huiszwaluwen hebben het 

avontuur overleefd en zijn in de 

natuur uitgezet. (Inmiddels weten 

we dat er ook in Stadskanaal een 

centrum is waar hulpeloze dieren 

worden opgevangen, 0599-

614905.) 

 

Jessica Bulder 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 6 

 

 

Als geboren en getogen Hage-

naars kwamen wij tien jaar gele-

den in Buinerveen wonen.  

Twee jaar daarvoor hadden wij 

zelfs nog nooit van het dorp ge-

hoord. Nu is op een steenworp 

afstand van de wijk waar we zijn 

opgegroeid (Erasmusweg) in 

Den Haag, in een van de naoor-

logse wijken die thans wordt ge-

renoveerd een nieuwe straat ver-

noemd naar Buinerveen. Daar-

mee is de cirkel rond.  

 

Onderstaand ziet u een google-

earth afbeelding van de straat. 

Gezien de rust en de ruimte pre-

fereren wij in het echte Buiner-

veen te wonen. 

Henk en Jessica 

Buinerveen nu ook in Den Haag op de kaart 

Op de foto hierboven de bestaande naoorlogse bouw en links een 

gerenoveerd stuk van de wijk.  
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Nieuws van de werkgroep: 

DOP Buinerveen/Nieuw Buinen  

zijn. Bijvoorbeeld over: 

Het waterpeil dat daalt door 

oxidatie van veen, het beheer 

en onderhoud van waterwegen 

en de mogelijkheid om het wa-

ter terug te brengen in het cen-

trum van het dorp 

Het op termijn in de verkoop 

brengen van alle huurwoningen 

in het dorp in relatie tot de 

wens van de bewoners om ook 

in de toekomst een goede en 

betaalbare woning in Buiner-

veen te kunnen huren. De werk-

groep wil graag de woningbe-

hoefte in kaart gebracht zien. 

Andes wil meewerken aan meer 

jeugd en jongerenactiviteiten in 

het dorp, maar moet daarvoor 

wel de mogelijkheid krijgen 

van de gemeente. 

Met Avebe is gesproken over 

de vloeivelden. Avebe wil mee-

denken over mogelijkheden van 

wandelroutes langs enkele vel-

den. Maar ook is gesproken 

over het geven van voorlichting 

aan bewoners over het werk dat 

Avebe doet. 

Sinds 5 jaar is Lofar bezig om 

een radiotelescoop als een net-

werk van tienduizenden senso-

ren te bouwen met de kern in 

het open gebied tussen Buiner-

veen, Buinen en Exloo. In dit 

kerngebied zal ook natuuront-

wikkeling plaats vinden, zo zal 

het Achterste Diep weer door 

het gebied meanderen. 

Stichting Drents Landschap 

wordt beheerder van dit prach-

tige natuurgebied. Het ligt in de 

bedoeling dat er een voorlich-

tingscentrum komt, waar ie-

mand uit de omgeving werk-

zaam zou kunnen zijn. Lofar 

werkt en denkt mee aan wandel

-, fiets- en ruiterpaden, ook 

BUINERVEEN MAAKT 

DORPSPLAN 

 

Bewoners van Buinerveen wer-

ken hard aan het maken van een 

plan voor de toekomst van hun 

dorp. Het Dorpsplan Buinerveen 

– Nieuw Buinen (tot aan de 

Mondenweg) zal eind dit jaar 

klaar zijn. Een werkgroep van 

enthousiaste inwoners is druk 

bezig met het uitwerken van 

ideeën en het maken van schet-

sen. Zij wordt hierbij onder-

steund door een landschaparchi-

tect van Bosch en Slabbers en de 

Brede Overleggroep Kleine Dor-

pen in Drenthe. De deelge-

biedscommissie Voorste Diep is 

als adviseur betrokken. 

Onlangs vond een bijeenkomst 

plaats met diverse instanties die 

in en rondom het dorp actief zijn. 

Doel van deze bijeenkomst was 

om kennis te maken en informa-

tie uit te wisselen. Het is de na-

melijk de bedoeling om de plan-

nen van het dorp zoveel mogelijk 

te laten aansluiten bij de moge-

lijkheden en ontwikkelingen. 

Ook hoopt de werkgroep dat de 

instanties straks kunnen helpen 

bij de uitvoering van onderdelen 

van het plan. 

   

OM DE TAFEL 

Op 11 september j.l. zijn de vol-

gende organisaties naar Buiner-

veen afgereisd: : Wooncom, 

Welzijnsgroep Andes, Avebe, 

Lofar, Drents Landschap en 

Drents Plateau. Elke organisatie 

vertelde waar ze mee bezig wa-

ren en wat er de komende jaren 

op stapel staat. Over en weer 

werden vragen gesteld. Het was 

een plezierige bijeenkomst waar-

bij veel onderwerpen besproken 

vanuit Buinerveen. Ook zijn er 

plannen voor een uitkijktoren. 

Binnenkort zal een bever-familie 

worden uitgezet. Het eindbeeld 

zal een beekdal-landschap zijn, 

met hier en daar begroeiing in 

een ruim en open gebied. 

Drents Plateau vertelde over het 

cultuurhistorisch erfgoed (de ka-

rakteristieke huizen en boerderij-

en) en de structuren in het land-

schap. Deze organisatie heeft 

kennis in huis om mee te denken 

over het behoud en de ontwikke-

ling daarvan. 

Waterschap Aa en Hunze kon 

niet aanwezig zijn maar heeft 

wel schriftelijke informatie ver-

strekt. Ook de gemeente Borger-

Odoorn en projectontwikkelaar 

Nijhuis waren verhinderd. Met 

hen wordt binnenkort nog ge-

sproken. 

 

VERVOLG 

De werkgroep zal op zaterdag 11 

oktober van 13.00 – 17.00 uur 

een inloop-schetsdag organiseren 

voor de inwoners van Buiner-

veen – Nieuw Buinen (tot aan de 

Mondenweg). 

Hier worden ideeën en tekenin-

gen gepresenteerd en kunnen be-

woners hun mening geven en 

letterlijk meeschetsen aan de toe-

komst van het dorp. Deze bijeen-

komst vindt plaats in Dorpshuis 

De Viersprong in Buinerveen. 

De werkgroepleden hopen op een 

grote opkomst vanuit het dorp. 

De betrokken instanties krijgen 

natuurlijk ook een uitnodiging.  

 

 

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met  

Wim Bruil, Els de Roo of  

Ina Habing,  

allen woonachtig in Buinerveen. 
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Nieuws van de Meraskabouters 

Peuter…. 

Lief maar lastig. 
Annemieke van Diepstraten, 

wijkverpleegkundige in ge-

meente Borger – Odoorn ver-

zorgde een informatieve avond 

met als thema: “Peuter… Lief 

maar lastig”. De avond werd 

bezocht door 10 personen. We 

zitten in de ruimte van de peu-

terspeelzaal in Buinerveen. We 

beginnen met een voorstel 

rondje, wie ben je en hoe oud 

zijn je kinderen. Na dit te heb-

Hallo, 
Ik wil mij even aan jullie voor-

stellen als vrijwilliger bij de peu-

terspeelzaal op de maandag- en 

woensdagochtend. Ik ben Anje 

Nijenhuis, 47 jaar en heb 4 kin-

deren. Joyce 24 jaar, Jeffrey 22 

jaar, Dewi 17 jaar en Nino 14 

jaar. Verder hebben we nog twee 

katten, twee konijnen en twee 

goudvissen. We wonen al 21 jaar 

in Nieuw-Buinen. Ik heb eerder 

altijd in de bejaardenzorg geze-

ten. Ik ben bij de peuterspeelzaal 

terechtgekomen, doordat Tineke 

een andere stage ging doen en 

Aly mij benaderde of de peuter-

speelzaal niet iets voor mij was. 

Ik heb voor de zomervakantie 

proef gedraaid en het liep van 

beide kanten goed. Daarbij ben 

ik nog een middag in de week 

vrijwilliger op de peuterspeelzaal 

“Kleinduimpje”te  Nieuw -

Buinen. De rest van de week ben 

ik mij aan het oriënteren wat ik 

verder wil. Heb een dag meege-

draaid op de kinderdag opvang, 

ben bij een stoffeerderbedrijf ge-

weest in Ter-Apel, waar ik nog 

wel enkele dagen heen zou gaan 

en de kringloop. Verder zijn mijn 

hobby’s; lekker in de natuur zijn 

en fietsen. Ik hoop dat ik het vrij-

willigerswerk op de peuterspeel-

zaal nog een tijdje mag voortzet-

ten. De kinderen zijn heerlijk 

spontaan en eerlijk. 

Antje 
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Van de bestuurstafel 
Elke maand komt het bestuur van 

de Stichting Dorpshuis Buiner-

veen bij elkaar om te vergaderen. 

Tijdens zo’n vergadering passeren 

diverse zaken de revue: hoe staat 

de stichting er financieel voor, 

welke inkomsten en uitgaven 

staan ons te wachten, zijn er nog 

zaken te bespreken met de pachter 

(Grietje), welke klussen moeten er 

nog worden uitgevoerd aan/in en 

om het dorpshuis en dan nog aller-

lei losse dingen. 

Met name het onderhoud van het 

dorpshuis vraagt altijd veel tijd en 

geld en daar gaat dus logischer-

wijs de meeste vergader- en af-

stemmingstijd in zitten maar ook 

heel veel tijd in het realiseren van 

al die klussen (waarbij sommige 

bestuursleden wel heel veel vrije 

tijd in al dat werk steken, daarbij 

trouwens vaak geholpen door di-

verse vrijwilligers). 

Zo verandert het dorpshuis conti-

nue, de ene keer wat meer zicht-

baar dan de andere keer. 

De komende tijd willen we bij-

voorbeeld de bovenverdieping van 

het dorpshuis voorzien van isola-

tie en voor zover we materiaal be-

schikbaar hebben een beloop-

bare vloer. Dat drukt de ener-

giekosten en levert meer op-

slag, of zelfs voor activiteiten 

(beperkt) bruikbare ruimte op. 

Sinds de invoering van het 

rookverbod in de horeca is het 

gebruik van de serre van het 

dorpshuis enorm toegenomen: 

dit is de ruimte waar gerookt 

mag worden in het dorpshuis, 

uiteraard binnen de regels met 

betrekking tot het al dan niet 

roken in horecagebouwen. Au-

tomatisch betekent dat ook dat 

we nu ook druk aan het beden-

ken zijn hoe de serre gebruiks-

vriendelijker en efficiënter in-

gericht zou kunnen worden. En 

zelfs hebben we al eens gespro-

ken over de buitenkant, het aan-

gezicht van de serre valt name-

lijk ook best veel over te beden-

ken. 

Heeft u ideeën over het aange-

zicht en de inrichting van de ser-

re, of ideeën over de rest van het 

dorpshuis (en misschien ook wel 

materialen of handige handjes) 

aarzel niet en meld dat aan een 

van de bestuursleden of mede-

werkers van het Dorpshuis. Al 

uw inbreng is van harte welkom ! 

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen, 

Wim Bruil  

ben gedaan stelt Annemieke voor 

om wat te vertellen over de ont-

wikkeling van de peuter. Een in-

teractief gebeuren, een ieder 

krijgt de gelegenheid te reageren. 

Later geeft Annemieke een pak 

kaarten door met verschillende 

kreten erop zoals: “bijten, slaan, 

niet willen slapen, jaloers, 

nieuwsgierig…. “. De kaart die 

je het meest aanspreekt houd je 

bij je. Het zijn allemaal zaken 

waar je als ouder voor kan ko-

men te staan, wat niet altijd mak-

kelijk is! Iedereen krijgt de gele-

genheid om haar kaart te bespre-

ken. Er worden onderling advie-

zen en tips uitgewisseld. Door 

er met elkaar over te spreken 

voel je je gesteund in bepaalde 

situaties en besef je dat je als 

ouder ook maar gewoon een 

mens bent. En dat je niet de 

enige bent die haar peuter wel 

eens achter het behang wil 

plakken! Dat je “Peuter LIEF 

maar ook LASTIG”, kan zijn, is 

deze avond wel duidelijk gewor-

den. Conclusie een informatieve 

en leerzame avond en zeker voor 

herhaling vatbaar is. 

 

Het bestuur 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 
Vrijdag, zaterdag en zondag 

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 13.50 p.p. 

Iedere maand een ander afhaalmenu 

Ook catering mogelijk voor  

thuis en bedrijf 

Op woensdag 17 september ver-

telde mevr.Atzema verhalen uit 

diverse landen. Dat deed ze aan 

de hand van een muts, een hoed 

of een sjaal, die ze uit ieder land 

had meegenomen. Ze begon haar 

wereldreis in Nieuw-Zeeland, via 

Indonesië, Thailand, Vietnam, 

China, Bhutan, Nepal, India, 

Oezbekistan, naar Arabië en 

Ghana om terecht te komen in 

verschillende landen in  Zuid-

Amerika. We zagen prachtige 

gevlochten en genaaide hoeden.                                                                                                     

In Bhutan kun je aan de kleur 

van de sjaal zien welke functie 

die persoon heeft. In Arabië dra-

gen de Bedoeïenen een roodge-

blokte sjaal en de Palestijnen een 

zwartgeblokte.   

In Ghana heeft een vrouw 3 lap-

pen: een voor de rok een voor de 

bloes en een als sjaal. In Zuid-

Amerika zijn wel 200 soorten 

hoeden. Het was een heel leuke 

en humoristische avond. 

 Op 24 september zijn een 

aantal leden naar de fam. Zoer 

geweest om hun paardenfokke-

rij te bekijken. Dit was georga-

niseerd door de provinciale 

Agrarische Commissie van 

Drenthe. Ook hebben ze ge-

wandeld bij Huize Echten. 

 Op 15 oktober is het de 

beurt aan het eendagsbestuur 

met een verrassingsprogramma 

 Op 22 oktober gaan we 

de RTV-Drenthe studio be-

zoeken.  

Onze museumgroep maakt een 

uitstapje op 23 oktober naar 

Oudeschans en naar de Gro-

ninger Kroon in Finsterwol-

de.  

In Oudeschans krijgen we een 

rondleiding o.l.v. een gids. De 

groninger kroon is een galerie, 

een beeldentuin en een thee-

schenkerij. 

 Op 19 november gaan we 

naar Vesta Wonen in Gronin-

gen. Dit wordt georganiseerd 

door de Provinciale Commissie 

Wonen en Woonomgeving van 

Drenthe. Nans v.d. Giessen is 

hierin vertegenwoordigd.  

Zoals U ziet is er weer veel te 

doen bij onze vereniging. Als U 

lid wordt van onze afdeling is het 

ook mogelijk om alleen aan de 

uitstapjes mee te doen.                                      

1x per maand is er een bijeen-

komst in de achterzaal van 

dorpshuis De Viersprong. 

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 afdeling Buinerveen. 
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Henk Bulder, voorzitter 

Weidevogelbescherming is soms 

frustrerend werk. Beschermde 

planten en dieren is iets waar de 

Gemeente Borger-Odoorn zich in 

ieder geval niet erg druk over 

maakt (zie ook het artikel van 

Wim Windt over de wespenor-

chis in het vorige nummer van de 

dorpskrant). 

 

Lofar 

Soms staan er van die kleine aan-

kondigingen over vergunningen 

in “Week in Week uit” waar je 

oog toevallig op valt. Zo verging 

het ons ook met de bekendma-

king over het voornemen om een 

vergunning af te geven voor het 

afgraven van het 420 ha grote 

lofargebied, een gebied waar we 

al meer dan 10 jaar de weidevo-

gels beschermen. Astron had ons 

in het voortraject toegezegd reke-

ning te zullen houden met de 

weidevogels, maar voor de ze-

kerheid zijn we toch maar even 

de stukken gaan inkijken op het 

gemeentehuis in Exloo. Daar 

werden wij niet echt vrolijk van. 

De vergunning zou op 19 maart 

2008 worden afgegeven en As-

tron zou dan direct met graven 

beginnen, midden in het broed-

seizoen, alle eerdere toezeggin-

gen ten spijt. De gemeente had 

geen enkel bezwaar hoewel ze 

zich wel zorgen maakte over de 

wegen in het gebied, wegen die 

door achterstallig onderhoud al 

zo slecht waren dat je je nauwe-

lijks kunt voorstellen dat men 

zich daar nog druk over maakt.  

 

Gelukkig was het nog wel moge-

lijk om als belanghebbende een 

zienswijze kenbaar te maken bij 

de provincie. Dat hebben we in 

Baanbrekend werk van  

Stichting Weidevogelbescherming De Monden 

het belang van de weidevogels 

dan ook gedaan, daarin gesterkt 

door de resultaten van een in 

2005 in opdracht van de pro-

vincie uitgevoerd vogelonder-

zoek ter plaatse. Daaruit bleek 

dat er in het betreffende gebied 

meer dan 10 rode lijst soorten 

broeden waaronder, roodborst-

tapuit, blauwborst, grasmus, 

graspieper, gele kwikstaart, 

kwartel, wulp en grutto. 

 Op 3 april was de hoorzit-

ting in Assen. Daar hebben we 

onze zienswijze toegelicht. Het 

enige argument dat voor Astron 

telde was de mogelijke vertra-

ging die het lofarproject zou 

kunnen oplopen, niet echt 

steekhoudend als je bedenkt dat 

er vanaf half juli 2008 voldoen-

de tijd zou zijn om de afgraving 

op tijd te realiseren. Gewoon 

een kwestie van een paar extra 

kraantjes inzetten. Op 16 april 

werd onze zienswijze door de 

provincie gegrond verklaard. 

De vergunning werd afgegeven 

met als voorwaarde dat de 

werkzaamheden buiten het 

broedseizoen worden uitge-

voerd (dus na half juli).  

Er hebben nog nooit zoveel 

roodborsttapuiten gebroed als dit 

broedseizoen. Ook de andere 

kleine vogels hebben ruim gepro-

fiteerd van de extreme rust in het 

gebied. Eindelijk eens een suc-

cesverhaal voor de bedreigde 

weidevogels. 

 

Nestchips en temperatuurlog-

gers 

De stichting probeert al een aan-

tal jaren om door middel van in-

novatie de efficiëntie en effecti-

viteit van de weidevogelbescher-

ming te verbeteren. Daarmee 

verricht ze baanbrekend werk dat 

ook elders in het land niet onop-

gemerkt is gebleven. 

 

Enkele jaren geleden was onze 

stichting de eerste die met gps en 

walkie-talkies ging werken, met 

als gevolg een efficientieverbete-

ring met een factor 10. Dat leid-

de in 2007 tot het vinden van een 

recordaantal nesten (477). Toch 

was dat voor ons nog niet ge-

noeg. Daarom werd na een suc-

cesvol afgesloten haalbaarheids-

onderzoek in 2007, dit jaar een 

beperkte proef genomen met 

nestchips en temperatuurloggers.  

 In een deel van Valther-

mond en in het lofargebied wer-

den nesten gemarkeerd met chips 

in plaats van met stokken. Het 

nadeel van markeren met stokken 

is dat behalve de boeren ook de 

roofdieren zoals de kraai de nes-

ten gemakkelijk kunnen vinden. 

Daarmee wordt het voordeel van 

het sparen van de nesten door de 

boeren voor een groot deel weer 

teniet gedaan. Al vanaf 2006 

hebben we gezocht naar een me-

thode om de nesten onzichtbaar 

te markeren. Daarbij hebben we 

ons oog laten vallen op rfids. Dat 
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zijn kleine chips, die een radio-

signaal in een andere frequentie 

weerkaatsen waardoor ze worden 

herkend. U kent die chips onder 

andere uit de winkels met 

poortjes. Rekent u niet af bij de 

kassa dan zorgen de chips in het 

product bij het verlaten van de 

winkel voor een alarmsignaal. 

Omdat de boer op een rijdende 

trekker ruim van tevoren een 

alarmsignaal moet krijgen (zo’n 

10 meter van het nest) zijn de 

rfids die in winkels worden ge-

bruikt niet toereikend (de 

poortjes zijn maar zo’n 80 cm 

breed). Via het nodige speurwerk 

zijn we uiteindelijk uitgekomen 

bij een golfbalzoeksysteem uit 

Amerika. De proef dit jaar heeft 

aangetoond dat het systeem 

werkt. Niet alleen is het voor 

vrijwilligers en boeren eenvou-

dig in gebruik, het verhoogt het 

uitkomstpercentage van de nes-

ten aanzienlijk (relatieve toena-

me van 40%). 

 

Een tweede systeem waarvoor 

we uiteindelijk ook in Amerika 

terecht kwamen is de tempera-

tuurlogger. Bij de reguliere wei-

devogelbescherming worden de 

nesten eens per week gecontro-

leerd om te zien of ze zijn uitge-

komen of verloren gegaan door 

roofdieren. Dat betekent heel 

veel werk zeker als je grote aan-

tallen nesten hebt gevonden. Bo-

vendien stoor je de broedende 

vogels onnodig waardoor het 

broedsucces afneemt. Ook dat 

was al jaren een doorn in ons 

oog. Door een temperatuurlogger 

ter grootte van een knoopcel in 

het nest te leggen en die zo te 

programmeren dat een keer per 

uur de temperatuur van de eieren 

wordt gemeten en in een geheu-

gen wordt opgeslagen, zijn de 

wekelijkse controles van de nes-

ten overbodig. Aan het eind van 

de broedperiode worden alle 

nesten een keer gecontroleerd, 

de loggers opgehaald en met de 

computer uitgelezen. Door de 

temperatuurkromme te vergelij-

ken met de buitentemperatuur 

kan precies worden bepaald 

wanneer het nest is uitgekomen 

of leeggeroofd. Ook dit sys-

teem heeft inmiddels zijn nut 

bewezen. 

 De Bond van Friese Vo-

gelwachten was de eerste die 

bij ons een kijkje kwam nemen, 

gevolgd door een bonte stoet 

van pers en media, waaronder 

Algemeen Dagblad, Friesch 

Dagblad, Dagblad van het 

Noorden, Agrarisch Dagblad, 

Nieuwe Oogst, Omrop Fryslan, 

Wereldomroep, BNR Nieuws-

radio, RTV Drenthe, RTV 

Noord en last but not least 

Vroege Vogels TV van de Va-

ra. Vooral de tv uitzendingen 

van RTV Drenthe (9 mei) en 

Vroege Vogels TV (13 mei) heb-

ben een goede indruk gegeven 

van de nieuwe werkwijze. 

 Jammer genoeg gebruikt 

het golfbalzoeksysteem een in 

Europa niet toegelaten radiofre-

quentie. Wij hebben daarmee op 

kleine schaal de wet overtreden. 

Inmiddels zijn we in gesprek met 

enkele aan Astron gelieerde be-

drijfjes om het systeem voor de 

Europese markt aan te passen 

zodat we volgend seizoen een 

breder opgezette proef kunnen 

doen die moet leiden tot een al-

gemeen inzetbaar systeem. Ook 

de provincie werkt hieraan mee 

middels het Innovatief Actiepro-

gramma Drenthe. 

 

Meer weten of interesse om mee 

te helpen als vrijwilliger ? Kijk 

d a n  o p  o n z e  w e b s i t e 

www.weidevogel.info of bel ons 

op 0599-212010. 

 

http://www.weidevogel.info/
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Het  Inspraakorgaan Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid 

(ISZW) vraagt nieuwe leden. 

Leden om mee te helpen advi-

seren over het  gemeentelijk 

beleid t.a.v.  ondersteuning van 

mensen met een inkomen rond 

bijstandsniveau. Onder andere 

over regelingen op gebied van 

de Wet Werk en Bijstand. 

(WWB) 

 

De Wet Werk en Bijstand 

( WWB) is de opvolger van de 

vroegere bijstandswet, uitgebreid 

met taken op gebied van werkge-

legenheid. 

De wet schrijft daarbij participa-

tie van de cliënten voor. Hier-

voor  heeft de gemeente het In-

spraakorgaan Sociale Zaken en 

werkgelegenheid (ISZW)  inge-

steld. Hierin werken cliënten en 

mensen die zich betrokken voe-

len samen. Hun doel is de ge-

meente te adviseren t.a.v.  het 

gemeentelijk beleid voor mensen 

met een laag inkomen of uitke-

ring in kader van de WWB. Te 

adviseren vanuit van de cliënten.  

Wat hoort er o.a. bij, regelingen 

op gebied van armoede beleid i n 

de gemeente, zoals bijzondere 

Bijstand, langdurigheid toeslag, 

t.a.v.  kwijtschelding van ge-

meentelijke belastingen, re-

integratie langdurende werklo-

zen, etc. 

 

Is advisering vanuit het gezichts-

punt werkzoekende in re-

integratie proces gewenst. Ja ze-

ker. 

Bekendheid van en uitgaan van 

wensen en mogelijkheden werk-

zoekende bij de re -integratie 

geeft een grotere kans op succes. 

Is een armoede beleid  en advise-

ring daarover ook in onze ge-

meente noodzakelijk. Ja zeker!  

Financiële problemen, een in-

komen rond het minimumni-

veau, kunnen ook in onze ge-

meente de mogelijkheden om 

‘gewoon’ en sociaal te leven 

nadelig beïnvloeden 

De komst van een dependance  

voedselbank, het door gemeen-

te ingestelde ondersteunende 

beleid voor mensen met een 

laag inkomen, de financiële on-

dersteuning die o.a. kerken ge-

ven de noodzaak van een goed 

armoede beleid aan. De stille 

armoede onder ouderen is even-

eens een bekend begrip. Oude-

ren die er niet voor uit willen 

komen dat zij een inkomen 

hebben rond het minimum in-

komen. Natuurlijk is er vaak 

ook ondersteuning door de ge-

meente mogelijk. Veel mensen 

maken er al gebruik van. Vele 

die daar recht op hebben, ma-

ken daar (nog) niet of maar ge-

deeltelijk gebruik van.  Vaak 

kennen ze  de regelingen niet, 

soms durven of willen ze er niet 

om  vragen. 

 

 De gemeente  heeft op boven-

genoemd gebied een belangrij-

ke  taak en verantwoordelijk-

heid.  Ze ondersteunt mensen 

om de gevolgen van armoede te 

beperken en negatieve gevolgen 

te voorkomen. De gemeente wil 

graag de adviezen en wensen en 

mogelijkheden vanuit de cliënten 

horen. 

Daarvoor is er het ISZW en advi-

seert het ISZW over aan de ge-

meente. 

Het ISZW vraag leden voor hun 

adviesorgaan. Om  dat er op dit 

moment geen cliënten van de 

WWB zitting hebben in het IS-

ZW vraagt het ISZW in eerste 

instantie cliënten om mee te hel-

pen en zich op te geven.  Daar-

naast wil het ISZW ook graag 

mensen die zich betrokken voe-

len en voor de cliënten willen 

adviseren opnemen in hun advies 

orgaan, het ISZW. 

 

Wilt u reageren, wilt u inlichtin-

gen, wilt  u zich opgeven om 

mee te helpen adviseren? 

 

Graag via e-mail, adres  janny-

warring@hotmail.com    of geef 

het door aan de secretaris van de 

ISZW,  mevrouw J. Warring 

(0599-235786). 

Zie voor info over ISZW ook  de 

site:  

www.wmoraadborgerodoorn.nl 

onder het kopje WMO raad, 

doorklikken deelnemers WMO 

raad. 

Oproep, help adviseren over Gemeentelijk sociaal beleid.  

mailto:jannywarring@hotmail.com
mailto:jannywarring@hotmail.com
http://www.wmoraadborgerodoorn.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 14 

 

 

Op School 59 is de start van kin-

derboekenweek niet ongemerkt 

voorbijgegaan. `s Morgens vroeg  

hadden ouders, kinderen en leer-

krachten zich verzameld in het 

speellokaal voor de opening van 

de kinderboekenweek. 

Het thema is dit jaar poëzie, zin-

nenverzinzin. 

De grote vraag die ons tijdens de 

opening bezig hield was: hoe 

word ik een dichter. Schrijver 

Clint uit groep 5 speelde zijn rol 

overtuigend. Hij wilde, behalve 

verhalen schrijven, ook wel eens 

een gedicht op papier zetten. Dat 

viel tegen. Na diverse pogingen, 

wat voorbeeldgedichten en een 

lied vol tips toegezongen door 

Elanique was er eindelijk resul-

taat: een verhaal op rijm. 

De feestelijkheden werden afge-

sloten door een rijmrap, gerapt 

Nieuws CBS 59: Kinderboekenweek 2008 

door de kinderen van groep 3 / 

4 / 5. De komende week gaat er 

veel gerijmd en gedicht worden 

op School 59. Aan het eind van 

de kinderboekenweek worden 

alle schrijfsels gebundeld en krij-

gen de kinderen hun eigen 

School 59-gedichtenboek mee 

naar huis. 

Pauline Bokhorst 
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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 

Nieuwsflits OBS 75 

H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Allereerst wil ik, namens de 

school, de bevolking van Nieuw 

Buinen- Buinerveen bedanken 

voor hun financiële bijdrage aan 

onze acties. Deze waren zeer kort 

op elkaar. Eerst hadden we de 

door onszelf gekozen Jantje Be-

ton actie. Waarvan de helft te 

goede komt aan onze school 

(opbrengst in het volgende num-

mer) en de andere helft voor de 

Stichting Jantje Beton. En een 

paar weken later kwam de lande-

lijke kinderpostzegelactie, waar-

mee de kinderen wederom bij de 

deuren langs gingen. Ook de kin-

deren hiervoor onze hartelijke 

dank. 

 

Zoals al eerder vermeld schiet de 

renovatie van de toiletten al aar-

dig op. Verwacht wordt dat dit 

voor de herfstvakantie klaar is. 

Ook komt er een  spreekkamer 

waar leerkrachten onderling of 

met ouders rustig een gesprek 

kunnen voeren.  

Daarnaast is er voor groep 5/6 

een digitaal schoolbord gemon-

teerd en komt er ook nog één 

voor groep 3/4. 

 

In de nieuwsbrief staat ook ver-

meld dat het team graag een 

nieuw (schoolnaam)bord zou 

willen. Vorig jaar is er hierom-

trent ook al een oproep gedaan 

en deze ontwerpen dingen nog 

steeds mee naar een prijs. Maar 

we willen nogmaals alle creatie-

velingen onder ons (ouders, oud 

leerlingen,inwoners) oproepen 

om een mooi ontwerp in te leve-

ren voor een naambord. De naam 

van de school is hierin natuurlijk 

belangrijk, maar onze visie hier-

bij ook. 

Samenwerken=samen leren; de 

basis voor de toekomst. 

Vanaf 10 oktober tot 30 okto-

ber gaan de kinderen in het ka-

der van de Kinderboekenweek 

starten met een project. Het 

heeft als thema poëzie, hierbij 

wordt ook nog een combinatie 

gemaakt met kunst. Zo krijgen 

ze gastlessen en komen ze in 

aanraking met kunstenaars en 

wat belangrijk is; ze gaan zelf 

kunst maken. De resultaten 

hiervan zijn te zien tijdens de 

inloopavond op 30 oktober. 

Op vrijdag 31 oktober is er ook 

nog een leuk einde van de week 

(en maand) namelijk het Natio-

naal Schoolontbijt.  

 

Ook heeft u vast in Week in 

Week uit gelezen dat onze 

school  2 knipperkisten heeft 

gekregen. Dit gebeurde donder-

dag 2 oktober door wethouder 

Meedendorp van de gemeente 

Borger-Odoorn.  

Deze knipperkisten worden in-

gezet, wanneer de weersom-

standigheden dusdanig slecht 

zijn, dat door duisternis, mist, 

regen-en sneeuwval het zicht 

slecht is en werkomstandigheden 

moeilijk zijn, maar ook wanneer 

de snelheid van het verkeer ho-

ger is dan 50 km/uur. Het is be-

langrijk voor de verkeersbriga-

diers en de overstekende kinde-

ren om op deze manier de veilig-

heid te vergroten. 

 

Zo langzamerhand beginnen de 

kinderen alweer met de voorbe-

reidingen voor het maken van 

lampions. Er zijn al een aantal 

voorbeelden/ideeën gelanceerd 

waaruit ze mogen kiezen. Het 

wordt vast weer een kleurrijke 

avond op 11 november. 

Tot slot hoop ik dat er zich weer 

veel vaders hebben opgegeven 

het ophalen van oud papier. 

Heeft u dat nog niet gedaan geef 

dit dan zo spoedig mogelijk door. 

Vooral omdat er aan het eind van 

het schooljaar weer heel wat kin-

deren afgaan, als zij de jongsten 

van het gezin zijn, zijn dus die 

vaders aan het eind van het jaar 

niet meer beschikbaar. 

 

Tot zover deze nieuwsflits. 

Namens de or van OBS 75 
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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: bruil.1@home.nl  

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

Ab Poelman Tel: 212857  

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

Op 12 september j.l. waren onze 

dorpsgenoten Jacob en Yvonne 

Bakker 25 jaar getrouwd. Deze 

net 50-ers wilden daar niet al te 

breed ruchtbaarheid aan geven. 

Maar toch, een beetje aandacht 

voor dit bijzondere feit mocht 

zeker wel ! Dus werd op die da-

tum in restaurant China Garden 

in Stadskanaal voor de intimi een 

feestelijke en culinaire ontmoe-

ting opgetuigd. Dorpsgenoten, 

zakenrelaties, kinderen en an-

derszins bindende relaties waren 

erbij. Allemaal leuk, mooi, ge-

zellig en lekker. De dag en de 

avond: overdag was het huis, 

Hoofdkade 14, kleurrijk aange-

kleed, in de avond na het etentje, 

werd het bruidspaar - na een 

thuisreis in een heuse witte ver-

lengde  Lincoln Limousine - ge-

trakteerd op met kratten dichtge-

plakte deuren en een WC vol met 

ballonnen. Tja, je zult maar even 

snel 'moeten'. Hulde aan het zil-

veren bruidspaar ! 

Zilver in Buinerveen 

Grietje Weerman 
Na 42 jaar met veel plezier op 

het “”Streekie””te hebben ge-

woond,ben ik nu verhuisd. 

Bedankt voor al die mooie ja-

ren. 

Mijn nieuwe adres is 

Grietje Weerman 

Naoberhof 24 

9531 AH Borger 

Tel;0599-212720 

Tevens bedank ik voor alle dona-

teurschappen op Buinerveen 

mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@planet.nl
mailto:bruil.1@home.nl
mailto:hilann@hetnet.nl
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‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’   

Helpt u ons Multiple Sclerose 

op de kaart te zetten? 

 

In de week van 17 t/m 22 no-

vember start de huis-aan-huis 

collecte voor Multiple Sclerose 

in Nederland. 

Het MS Fonds collecteert dit jaar 

voor de 4e keer en is nog steeds 

in beweging. 

Er wordt dit jaar in ca. 348 ge-

meenten gecollecteerd! 

In sommige plaatsen zijn er ge-

noeg collectanten zodat aan alle 

voordeuren gebeld kan worden, 

echter veel vaker wordt er maar 

in een klein gedeelte van de 

plaats gecollecteerd. Bijvoor-

beeld in Borger-Odoorn, een ge-

meente met 26.000 inwoners, 

zijn 4 collectanten actief. Veel 

inwoners van deze gemeente 

hebben nog nooit een collectant 

van het MS Fonds gezien. Dit is 

het geval in ruim ¾ van de ge-

meentes waarin we collecteren.  

 

“We zijn er nog lang niet, maar 

dat blijft de uitdaging, ook voor 

2008 waarin het erop of eronder 

is”, zegt Pamela Zaat, landelijk 

coördinator van het MS Fonds. 

“In 2008 hopen we het streefbe-

drag van € 500.000 te halen. Met 

dit bedrag maken we een goede 

kans op een jaarlijkse eigen vaste 

week. Deze week is dan exclu-

sief voor het MS Fonds, andere 

organisaties mogen niet in deze 

week collecteren.” 

 

Al deze exclusieve vaste weken 

liggen vast in het zgn. collec-

terooster. Dit rooster bestaat uit 

alle grote collecterende organisa-

ties zoals de Nierstichting, de 

Hartstichting en de Kankerbe-

strijding. “Wij vinden dat Multi-

ple Sclerose hierop ook een plek-

je moet krijgen.  

Echter, hieraan is een aantal 

eisen verbonden, waaronder het 

“ophalen” van minimaal  € 

500.000”. 

 

In 2007 heeft het MS Fonds 

378.000 euro opgehaald en het 

streven is om in 2008 het 

streefbedrag te halen. Dit kan 

alleen door de inzet van genoeg 

collectanten en coördinatoren.  

 

Nieuwe collectanten zijn wel-

k o m  v i a  d e  we b s i t e : 

www.msfonds.nl of 010-591 98 

39 

Kom in beweging voor Multi-

ple Sclerose! 

http://www.msfonds.nl/
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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) 

 

tel: 212813 

 

Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

 

 

Indien u niet beschikt over 

een logo of een plaatje 

waarmee u wilt 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 Noorderstraat 2 te Buinerveen woonde vroeger de fam. Roelof Middeljans. Roelof was getrouwd met 

Evertien Oosting. Uit dit huwelijk kwamen 13 kinderen. Op deze foto staan er 4 van links naar rechts Ever-

tje, Geesje, Gezina en Tjerkien. Allen uit dit gezin zijn al overleden behalve een zoon. 

Op deze groepsfoto staan leerlingen en volwassenen bij school 75. Waarom deze foto is gemaakt is onbe-

kend. De foto is van voor 1964 omdat de oude kosterswoning er nog op staat die in 1964 afgebroken is. 
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Het Voorwerp  

In deze bijdrage eerst de afron-

ding van het benoemen van de 

bijzondere spanningmeter, de 

duspol. U herinnert zich de her-

komst van het apparaatje, Ciska 

en Henry Verhage stelden het 

beschikbaar en degene met het 

correcte antwoord mag het hou-

den. Er waren 3 reacties en die 

wisten precies wat er met het 

voorwerp gedaan kon worden en 

hoe het heet. Geert Hilbolling en 

ondergetekende hebben de na-

men van de kanshebbers, Thea, 

Ben en Reind, in een veelmalen 

opgevouwen blaadje uit ‘de hoge 

hoed’ gehaald. De naam Reind 

werd eruit gevist en derhalve 

gaat de duspol naar de heer Mid-

del in Buinerveen. Van harte ge-

feliciteerd ! 

 

Dan de kiekjes met de voorwer-

pen in het augustusnummer van 

De Dorpskrant. De voorwerpen 

moeten wel heel erg onbekend 

zijn. Immers niemand heeft er 

100% correct op gereageerd. Er 

zijn wel een paar suggesties ge-

daan, zoals haargolfapparaat, een 

knieperrolletjesijzer voor het 

ding dat op de bovenste foto is te 

zien. Bij het plaatje daaronder 

hoorden we het woord asbakje en 

strijkijzertje voor het aanzetten 

van plakstrips. Voor zover we 

hebben kunnen nagaan, en die 

informatie komt voor het groot-

ste deel van mevrouw Harteveld 

uit Buinerveen, werden de attri-

buten gebruikt door de hoeden-

maker en door makers van z.g. 

hoofdkappen. Maak even een 

voorstelling van bijvoorbeeld 

een Zeeuwse kap, zie voor u de 

welvingen in de stof en bedenk 

dan dat die door verwarmde 

strijkapparaatjes in de vereiste 

vorm(en) werden gedrukt. Voor 

meerdere golfjes in die kappen 

werd de krultang gebruikt, zo-

als die in de bovenste foto is 

gezet. Voor rondingen in vilten 

hoeden werd het mini ijzertje 

gebruikt. Het metalen stoofje 

werd gevuld met hete kooltjes 

en de hoedenmaker kon zo het 

materiaal gemakkelijk modelle-

ren. Overigens voor wie deze 

materialen toch nog eens met 

eigen ogen wil zien, de krultang 

is eigendom van mevrouw Lu-

cia Harteveld in Buinerveen. 

Het vormijzertje is van Tjarda de 

Pree uit Nieuw-Buinen (per 1 

september j.l. gastouderopvang 

“De Kruiwagen”). 

 

En . . .  is er onder de lezers van 

dit artikel iemand die méér weet 

van deze voorwerpen, bijvoor-

beeld andere toepassingen, de 

vakterm die bij het artikel hoort, 

of wat dan ook maar aan een cor-

recte(re) beeldvorming kan bij-

dragen, s.v.p. kom er dan mee ! 

 

Dan de volgende ‘puzzel’. Be-

kijkt u de foto goed. Reageer al-

tijd, ook als u niet helemaal ze-

ker bent van uw waarneming. 

Het adres van de hoofdredacteur 

staat op bladzijde 2. 

 

Martin Snapper 
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Sportnieuws 

S.V.”de  Veenschutters”S.V.”de  Veenschutters”  
2e deelcompetitie van de SV de 

Veenschutters. 

Steeds op vrijdagavond, voor de 

jeugd van 19.00 uur tot 20.00 

uur, en voor de ouderen vanaf 

20.00 uur. 

 

 24 oktober 

 7 november 

 

Vrijdag 21 november vanaf 

20.00 uur prijsuitreiking in de 

kleine zaal van het Dorpshuis. 

Ook nu geldt: neem vrienden, 

vriendinnen, buren en kenissen 

mee, zodat we ook deze competi-

tie met succes kunnen afsluiten. 

 

Lidmaatschap kost € 20,= 

Wedstrijdkosten incl kaartjes, en 

kogeltjes kost  € 10,= 

Tussentijds instappen is ook mo-

gelijk. En kost € 1,= per schiet-

avond tot einde competitie. 

 

Voor informatie kunt u bellen 

met Kasper 212331of Wubbe 

212726 

Tijdens de pauze werden ze 

getrakteerd op een hapje en 

drankje. Aan het einde van de 

avond ging ieder lid trots met 

een beker huiswaarts. 

Al met al, kunnen we terugkij-

ken op een zeer geslaagde 

avond. 

 

De tussenstand van de competi-

tie is erg spannend: op 7 no-

Afd. Jeugd 
Op 10 september jl.  is door onze 

jeugdleden onderling de strijd 

aangegaan:  

die avond werd er namelijk een 

heuse wedstrijd georganiseerd. 

 Er werd door de leden 

bloedserieus geschoten. Er waren 

twee onderdelen: 

Een onderdeel bestond uit twee 

series (2 x 4 kaartjes). Daarna 

volgde de funserie. 

 Jarno Habing kwam als 

nipte winnaar uit de bus. De ver-

schillen onderling waren erg 

klein. 

vember is de laatste avond in 

competitieverband. Op 21 no-

vember volgt dan de prijsuitrei-

king: dan wordt duidelijk wie de 

winnaar van 2008 is. De prijsuit-

reiking vindt plaats in de kleine 

zaal van het dorpshuis. 

Namens het bestuur, 

Wubbe Kamies en Kasper Peper 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

 

http://www.dehoop-

advies/volleybal.nl  

NOAD & Volleybalnieuws  

NOAD nieuws 
Hallo jongens en meisjes, da-

mes en heren van Buinerveen 

en omstreken. 

 

Gelukkig kunnen we jullie ver-

tellen dat we iemand hebben 

gevonden om onze gymlessen 

te gaan geven. De juf heet He-

leen Buntjer en ze studeert aan 

de pabo om leerkracht basison-

derwijs te worden. 

 

Er gaan wel een aantal dingen 

veranderen, want deze juf geeft 

ook les bij een andere vereni-

ging en kan dus niet op de 

woensdagmiddag bij ons ko-

men. 

De gymlessen verhuizen dus 

naar de donderdagmiddag! De 

tijden vindt u hieronder. 

 

De lessen zijn inmiddels be-

gonnen, maar er is nog genoeg 

ruimte voor nieuwe leden!!! 

 

Donderdag; 

16.30 – 17.30 uur 

groep 1 t/m 4 

17.30 – 18.30 uur  

groep 5 t/m 8 

18.30 – 19.30 uur  

V.O. 

19.30 – 20.30 uur 

dames 

 

We hopen dat jullie allemaal 

komen en dat de groepen snel 

te groot worden en we ze an-

ders kunnen indelen…. 

 

Dames! 

U ziet dat we ook voor jullie 

een uurtje ingepland hebben en 

verwachten jullie massaal in de 

gymzaal van o.b.s. 75. Het zal 

een mix worden van spierver-

stevigende oefeningen, condi-

tietraining, oefeningen op mu-

ziek. Jullie zien het, een zeer 

gevarieerd uurtje sport! 

 

Natuurlijk gaan onze heren 

volleybal nog steeds door! 

Zij trainen op de woensdag-

avond van 20.30 – 21.30 uur in 

sporthal de “Woerd” in Buinen. 

Versterking kunnen zij altijd 

gebruiken! 

 

Het bestuur van g 

Geachte ouder(s),  
bij deze wil ik u erop 

attenderen  dat de gymn.ver. 

NOAD  

Peutergym  
heeft. 

‘s Woensdagsmiddags  om 16:00 

uur 

Gymzaal school 75 

te Nieuw Buinen 

Voor informatie  

Theresa ten Have, 

 tel: 0599-212175 

Regionale  

volleybalcompetitie 

2008 / 2009 
Uitslagen: 

Datum Teams Uit-

slag 

Set-

stand 

Set-

stand 

Set-

stand 

1-9-2008 Hofstra-Hulshof –  

NOAD 

3 – 0 25 – 13 25 – 21 25 – 8 

8-9-2008 NOAD –  

Tyfoon BAM 

0 – 3 20 – 25 20 – 25 12 – 17 

Standen tot en met 29-09-2008 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Hofstra-Hulshof 3 8 1 

DEKO (H) 2 6 0 

Tonegido (H) 3 5 4 

Tyfoon BAM 3 5 4 

Tyfoon 2 3 5 4 

VCA (H) 2 3 3 

Seta (H) 2 2 4 

Mussel 2 (H) 2 2 4 

Salto 2 2 0 6 

NOAD 2 0 6 
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Schaats/visnieuws 

Ook aan huis verkoop 

Schaatsen 
Voor lidmaatschap of donateur 

moet men bij A.Habing  zui-

derstraat 14a Buinerveen zijn, 

voor maar vijf euro is men al 

persoonlijk lid of donateur, 

voor zeven euro vijftig is het 

gehele gezin al lid. 

Indien er nog inwonende kin-

deren zijn die achtien jaar of 

ouder zijn moeten  zij wel een 

persoonlijke kaart hebben. 

 

Wil men ook nog vissen dan 

moet men bij G.Boekholt zijn , 

ook aan de Zuiderstraat, nr 1b 

te Buinerveen. 

De vergunnigen lopen van  

01-01-2008 tot 31-12-2008. 

 

De kosten zijn :  

Gezinskaart € 11.50 voor het 

gehele gezin . 

 

Persoonlijk lidmaatschap  

€6.50 

Het inschrijfgeld voor de wed-

strijden is: 

Volwassen € 2.25 

Jeugd t/m lagere school  € 1.00 

   

Schaatsvereniging :  

De Smelt 
Het komende seizoen kunnen 

schaatsverenigingen weer ge-

bruik maken van de mogelijkhe-

den te schaatsen op de baan van 

de Smelt in Assen. 

De schaatsdagen zijn: 

 

Zaterdag 18 oktober    

van   17.00  tot  19.00 uur 

Zaterdag 29 november  

van  17.00  tot  19.00 uur 

Zaterdag 27 december  

van  17.00  tot  19.00 uur   

(dit is een alternatieve dorpen-

tocht voor jeugdleden t/m de ba-

sisschool en na afloop een me-

daille) 

Zaterdag 21 februari  

van  17.00  tot  19.00 uur 

 

De schaatsers moeten lid zijn van 

een natuurijsvereniging en de 

ledenkaart tonen. 

Het gewest Drenthe zorgt voor 

baanwachten en EHBO. 

 

De schaatsers zijn verplicht 

handschoenen en een muts te 

dragen. 

T.Alberts. 

Nieuws 
De eerste vergadering van het 

bestuur van de schaatsvereni-

ging zit er al weer op. Wel 

moesten de laatste stenen van 

het terras nog  even worden ge-

legd.  

Want zoals U wel zult begrij-

pen de winter is in aankomst,  

althans dat hopen wij dit sei-

zoen. Daarom hebben we een 

datum geprikt voor onze jaar-

lijkse vergadering.  

En wel, deze is op: 

Vrijdag 14 November 

Aanvang  20.00 UUR 

 Clubgebouw Schaatsver. 

Buinerveen e.o. 

De agenda is ter plaatse aanwe-

zig en de koffie staat klaar.  

Tevens willen wij de Spelweek-

commissie heel hartelijk bedan-

ken voor leuke en positieve op-

merkingen wat aan gaat de ac-

commodatie en vrijwilligers die 

door de schaatsver. zijn aange-

boden. Ook wil de schaatsver. 

alle sponsors en vrijwilligers 

bedanken die de schaatsver. 

hebben  geholpen om het ter-

rein, de kanten van de baan, de 

nieuwe water uitlaat, het terras, 

stroomvoorziening op de par-

keerplaats, en bij de afwas van 

de bbq na de laatste avond wed-

strijd hebben geholpen. Verder 

kunt U de BODE voor de kon-

tributie verwachten, hij komt 

langs in Oktober of begin No-

vember of deze is al bij U aan 

de deur geweest wanneer U dit 

leest in de dorpskrant. Mocht U 

hem onverhoopt hebben gemist 

dan kunt u de penningmeester 

bellen. 

Schaatsvereniging: 

Buinerveen en omstreken. 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 
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deelnemers zwaar. Komt een 

groep aan bij een attractie, een 

bouwwerk, of een spookhuis, dan 

kun je verwachten dat er iets ge-

beurt. Maar indien je net aan het 

bijkomen bent van zo’n bloed-

stollende attractie en net lekker 

weer ontspant, hoor je ineens wat 

aan komen sluipen of voel je iets. 

Ik kan u verzekeren dat menig-

een die avond weer staat te trillen 

op de benen en de longen uit zijn 

lijf krijst. Enkele attracties uit 

voorgaande jaren zijn o.a. graven 

die ineens tot leven komen, hol-

bewoners; een spookhuis met 

drijfzand, spinnenwebben, enge 

geluiden en echte spoken; een 

kettingzaagspook, ook heel spec-

taculair; bruggetjes met monsters 

eronder. Maar ook onze ijsbaan 

herbergt soms een echt ‘monster 

van Buinerveen’. En soms werd 

u ook nog gevraagd kleine op-

drachtjes te doen. Ook dit jaar 

hebben de spoken en groepen 

spoken hun eigen regie over hun 

onderdeel. Sommige spoken zijn 

al druk aan het naaien, verven, 

knutselen om het weer beter en 

mooier dan voorgaande jaren te 

maken. In ieder geval zijn de 

verhalen en de voorbereidingen 

al weer veelbelovend! 

 

Elders in deze dorpskrant vindt u 

informatie waar u zich kunt aan-

melden en wat de kosten zijn. Ik 

zou u willen adviseren, wees er 

op tijd bij! De opkomst is elk 

jaar groter en wat is er nu mooier 

als door je buurman de stuipen 

op het lijf gejaagd te worden? 

 

Indien u niet van plan bent mee 

te doen die avond, dan zou u 

eens ’s avonds rond een uur of 

11 een rondje Buinerveen moe-

ten wandelen. Uw zinnen zullen 

geprikkeld worden door krijsen-

de mensen of angstaanjagende 

muziek. U kunt zich dan hope-

lijk een voorstelling maken van 

een half dorp dat de stuipen op 

het lijf gejaagd wordt door een 

ander deel van het dorp en dat 

er een groot vermaak gaande is. 

Maar gelukkig gebeurt alles in 

volle harmonie en kunnen zo-

wel de spoken als de geschrok-

ken mensen na de spokentocht 

nog genieten van een lekker 

stukje muziek in het Dorpshuis 

en lekker verbroederd swingen 

en samenzijn. En natuurlijk alle 

enge emoties weer van zich af-

schudden. 

 

Veel plezier gewenst! 

 

Marjan Poelman 

Vervolg pagina 1 
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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 maken van de diensten 

en producten van de bibliobus, 

óók onder schooltijd. 

Materialen van de bibliotheken 

Borger/Odoorn kunnen in de bi-

bliobus worden ingeleverd en 

omgekeerd ook. Het lidmaat-

schapspasje is in alle bibliothe-

ken in de provincie Drenthe gel-

dig. 

 

NEDERLAND    LEEST 

Harry Mulisch onthulde eind 

september in Jardin Albert I te 

Nice een plaquette die verwijst 

naar zijn roman 'Twee vrouwen'. 

Dit boek staat centraal in de der-

de editie van de nationale 

campagne Nederland Leest. De 

ruim 900.000 leden van de open-

bare bibliotheek kunnen vanaf 17 

oktober een gratis exemplaar van 

'Twee vrouwen' ophalen.  

 Harry Mulisch onthulde de 

plaquette in aanwezigheid van 

onder anderen Philip Freriks, 

ambassadeur van Nederland 

Leest, en de consul der Nederlan-

den te Nice, de heer Peter van 

Santen.  

Op donderdagavond 16 oktober 

om 0.00 uur start Nederland 

Leest. 'Twee vrouwen' - dat voor 

het eerst verscheen in 1975 - be-

leeft dan de 24e druk. 

www.nederlandleest.nl  
 In de Kinderboekenweek is 

er in de Bibliotheek Borger van 

alles te doen geweest: een film 

maken, poppentheater en een 

feestelijk middag i.s.m. de Mu-

ziekvereniging Borger.  

In de Bibliotheek Nieuw-

Buinen werd er een doosje ge-

knutseld voor kinderen van 

groep 1 t/m 8. Hierin kun je je 

mooiste gedicht bewaren. Ook 

kon je een lang gedicht schrij-

ven op een behangrol of een 

gedicht voordragen. 

 

STEM IN DE NACHT 

 

Roel Pomp komt op zaterdag 8 

november in Bibliotheek Bor-

ger vertellen over zijn boek 

'Stem in de nacht'. Hierin be-

schrijft hij zijn kinderjaren in 

een veenkolonie die vooral 

werden getekend door de 

Tweede Wereldoorlog. Graag 

van te voren toegangskaarten 

reserveren bij de bibliotheek. 

 Roel Pomp is geboren en 

opgegroeid in Drenthe. Hij stu-

deerde voor dominee en werkte 

vele jaren in Noord-Holland. 

Na zijn pensionering kwam hij 

terug naar Drenthe, waar hij 

ook het boek ‘Stem in de nacht’ 

schreef.  

Datum: zaterdag 8 november in 

de  Bibliotheek Borger.  Aan-

vang: 14.00 uur (bibliotheek 

open om 13.30 uur)  Toegang € 

3,50 (bibliotheekleden € 2,50)  

 

STREEKTAOLAVOND 

IN EXLOO  

Noteer vast in uw agenda: op 

woensdag 19 november organi-

seert Bibliotheek Borger-Odoorn 

de jaarlijkse streektaalavond. De-

ze gevarieerde avond wordt ver-

zorgd door Henk Puister en 

Trijntje van der Scheer. Toe-

gangskaarten zijn vanaf maandag 

13 oktober verkrijgbaar in de bi-

bliotheken. 

Plaats: Zaal Bussemaker in Ex-

loo Datum: Woensdag 19 no-

vember 2008  

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 

om 19.15 uur) Entree: € 4,50 / 

voor bibliotheekleden € 3,50  

 

INTERNETSITE 

Op de internetsite van de biblio-

theek kun je nu “helemaal van de 

wereld gaan”. Klik op de 

ezelsoor aan de rechterbovenkant 

en je kunt o.a. een stukje uit ver-

schillende boeken voorgelezen 

worden. Wees nieuwsgierig en 

ga kijken op 

 www.bibliotheeknieuwbuinen.nl 

of  

www.bibliotheekborger.nl. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 27 

 

 

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 
 

dorpkrant-buinerveen.nl 
 
 

 

 

 

Redactieadres:                      

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

 

 

 

 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

 

 

 

Druk:  

      Middeljans, Buinerveen

 tel. 212232 

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. 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over 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 

SPEELOTHEEK KIEKEBOE 

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. 

Vernielingen /  

beschadigingen 
 

Waargenomen is dat er de laatste 

tijd vernielingen en beschadi-

gingen zijn geweest aan eigen-

dommen van onze voetbalvereni-

ging Buinerveen…..!! 

Vernielingen en beschadigingen 

aan de tribune (beplating), de 

zittingen, doelnetten (pas nieuw), 

reclameborden e.d. 

Er zijn enkele jeugdige personen 

gezien. 

Mochten zij op heterdaad worden 

betrapt, dan zal het bestuur maat-

regelen moeten nemen en tevens 

betreffende personen en hun de 

ouders hierop aanspreken. 

Er is contact geweest met de po-

litie. Ook zij zullen hier strenger 

op toezien. 

Wij hopen en gaan er van uit dat 

verdere incidenten uitblijven en 

maatregelen niet nodig zullen 

zijn…!! 

 

Het bestuur v.v. Buinerveen 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
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