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Oek, de film 

Het Hunebedcentrum en Stich-

ting de Groene Ruimte hebben 

in samenwerking met een grote 

groep vrijwilligers, professio-

nele filmmakers Peter Zwerus, 

Pannekoek Producties en Beer-

man producties anderhalf jaar 

gewerkt aan de speelfilm over 

OEK, kind van de Hunebed-

bouwers. 

De film is gebaseerd op de 

jeugdroman van Hein Klomp-

maker, "Marloek, Oek en ande-

ren". 

Oek, kind van de Hunebedbou-

wers reist af naar een ver volk, 

ondanks waarschuwingen van 

zijn opa. De film maakt een 

tijdsprong naar de tijd waar 

Mans Pot zich onder een hune-

bed schuilhoudt. Hij beleeft iets 

mysterieus dat hem zijn leven 

lang bij blijft. De film maakt 

weer een tijdsprong als Mar-

loek Ming niet geïnteresseerd is 

in hunebedden en geschiedenis. 

Maar als zij tijdens een school-

reis alleen bij het hunebed ach-

terblijft, neemt het verleden 

ook haar in een greep. 

De film OEK is een spannende 

avonturenfilm, die een realis-

tisch beeld geeft van de tijd van 

de Hunebedbouwers. Op de 

website van het Hunebedcen-

trum, www.hunebedcentrum.nl, 

is een voorproefje van de film 

te zien. 

De hoofdrol van Oek wordt ge-

speeld door de zevenjarige 

Niels Stevens uit Buinen. Red-

dingshond Abe van Reddings-

honden Groep Drenthe vertolkt 

de rol van Max de hond. Burge-

meester Marco Out speelt de rol 

van burgemeester en museumdi-

recteur. Hein Klompmaker heeft 

een hoofdrol als schoolmeester 

Mans Pot. Marloek Ming wordt 

gespeeld door Kimberly Veen-

stra uit Nieuw Weerdinge en 

Gerrit Roossien uit Borger is de 

opa van Oek. Dit alles onder lei-

ding van Greet Beerman.  

Fragment uit de film 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 2 

 

 

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, medede-

lingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdka-

de 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er 

naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen 

zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.  

 

Nummer 6   inleveren voor  2 december 2009 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 

14 nov Spokentocht 

25 nov Vrouwencafé 

21 nov Toneel 

28 nov Toneel 

19 dec  Bingo 

 

Organisatie Activiteitencom. 

 

BIBLIOBUSTIJDEN              

BUINERVEEN  Vrijdag 

OBS 75     8.55 - 10.05 uur  

CBS 59   10.10 - 10.40 uur  

Hallo jongens en meisjes van Buinerveen en Nieuw-buinen, 

 

We vinden het erg fijn jullie te kunnen vertellen, dat Sinterklaas ons een brief heeft gestuurd. 

Hij vertelde daarin dat hij op zaterdag 28 november bij ons op bezoek komt en dat hij jullie daar graag 

wil ontmoeten! 

Wij hebben het volgende met hem afgesproken; 

Tijd: Kinderen van 0-4 jaar 

(onder begeleiding van ou-

der(s) / verzorger) 

  

Tijd: Kinderen van 4-12 jaar 

(basisschool) (zonder bege-

leiding van ouder / verzor-

ger) 

13.00 uur Verzamelen op groenstrook 

bij het streekie 

13.00 uur Verzamelen op groenstrook 

bij het streekie 

13.30-14.00 uur Bezoek sint in dorpshuis 13.30-14.15 uur Sinterklaasdisco 

Verkleden mag!! 

14.00 uur Naar huis 14.15-15.15 uur Bezoek Sint in dorpshuis 

    15.15-15.45 uur Pietendisco 

    15.45 uur Naar huis 

Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke sportverenigingen in samenwerking met het 

dorpshuis. De kinderen hoeven dus geen lid te zijn van een van de verenigingen! 

We hopen op een gezellige middag en zien jullie allemaal graag! 

 

Grietje 

Vv Buinerveen 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 

Gymnastiekvereniging NOAD 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 3 

 

 

Spokentocht Buinerveen 
 

Op zaterdag 14 november a.s. is er vanaf 19.00 uur weer  

een spokentocht in Buinerveen. 

Deze wordt georganiseerd door de activiteitencommissie  

en de Schaatsvereniging.  

 

Ook nu zullen er weer veel spoken, griezels en  

andere enge dingen in het bos aanwezig zijn. 

 

De spokentocht begint vanaf het dorpshuis “De Viersprong”, waar ook de gehele 

avond gezellige muziek wordt gedraaid door een DJ. 

De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om 24.00 uur. 

Er kunnen 31 groepen meedoen en iedere groep kan ten hoogste zes personen bevat-

ten. 

 

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

Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen. 

 

Opgave voor deelname uiterlijk vóór        

7 november gelijktijdig met betaling van het inschrijfgeld bij : 

 

Anneke Wubbels  

Zuiderstraat 2 

Buinerveen 

0599212605 

 

 

 

 

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!! 
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Jeugdwerk agenda 2009/2010 
 

Datum       Activiteit   Opgeven voor: 

Woensdag   28 okt   2009  knutselen    12 oktober 

Vrijdag   6 nov   2009  disco     2 november 

Woensdag   9 dec   2009  knutselen    30 november 

Vrijdag   15 jan   2010  voortgezet onderwijs   4 januari 

Zaterdag   13 feb   2010  carnaval    8 februari 

Woensdag   17 mrt   2010  knutselen    8 maart 

Vrijdag   23 apr   2010  karaoke    19 april 

Woensdag   19 mei   2010  knutselen    10 mei 

Woensdag   16 jun   2010  eindfeest    7 juni 

 

Knutselmiddag 

Groep 1 t/m 3: 13.30 – 15.00 

Groep 4 t/m 8: 15.15 – 16.45 

Kosten € 1.50. Inclusief drinken en iets lekkers 

 

 

Gezellige avond voortgezetonderwijs-jeugd 

Kosten en activiteiten zijn nog niet bekend.  

Via de dorpskrant houden we jullie op de hoogte. 

 

Karaoke 

Groep 3 t/m 8: 19.00 – 21.00 

Kosten € 1.00.  

Er is mogelijkheid om snoep te kopen. 

 

Opgeven en vragen bij: 

Els de Roo……0599-212604 

Anne Egas……0599-332850 

Op vrijdag 21 november aan-

staande geeft Muziekvereni-

ging Phiësta en leerlingorkest 

Jovèn een winterconcert in het 

gebouw achter de PKN kerk 

aan de Kerklaan 1 in Nieuw 

Buinen. Om de winterse omge-

ving op ter warmen werden de 

De Tropical Steelpans uit Cal-

lantsoog gecontracteerd. De 

enthousiaste slagwerkers van 

deze groep maken muziek op 

Muziekvereniging Phiësta contracteert  

Tropical  Steelpans 

de onderkant van lege olieva-

ten. Bij het horen van deze exo-

tische muziek waant u zich op 

een tropische eiland. Aanstor-

mend Stadskanaalster zangta-

lent Mariska Pronk is het kersje 

op de taart tijdens deze zeer 

gevarieerde winterse muziek-

avond. 

Het concert vindt plaats op 21 

november en begint om 19.30 

uur. De zaal is geopend om 19.00 

uur. Entreekaarten kosten 5 euro 

per stuk. 

Disco 

Groep 3 t/m 5: 19.00 – 20.15 

Groep 6 t/m 8: 20.30 – 21.45 

Kosten € 1.00.  

Er is mogelijkheid om snoep te kopen. 

 

Carnaval 

Groep 1 t/m 8: 14.30 – 16.00 

Kosten € 1.50.  

Inclusief drinken en enkele  

versnaperingen. 

 

Eindfeest 

Groep 1 t/m 8. 

Tijd, kosten en dat soort dingen zijn nu 

nog  

onbekend. 
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De kop is er weer af. De eerste 

knutsels van het jeugdwerksei-

zoen zijn weer gemaakt. Dit keer 

waren de maanden van het jaar 

aan de beurt. Met veel verschil-

lende technieken hebben de kin-

deren een kalender gemaakt. 

Eerst werd een MDF-plaat be-

plakt met servetten van uiteenlo-

pende voorstellingen. We hebben 

disney prinsessen, paarden, cars, 

bloemen, egels, en vogels de re-

vue zien passeren. Na het lijmen 

moest het met dezelfde lijm wor-

den afgelakt. Het is namelijk lijm 

en lak ineen. Reuze handig. 

Daarna moesten ze met een ha-

mer aan het werk. Achterop 

moest een ophanghaak bevestigd 

worden. En voorop twee haken 

om de kalender op te hangen. 

Het is zo leuk om de verschillen-

de stijlen te zien. Voorzichtige 

slaagjes van kinderen die nog 

nooit hebben getimmerd of de 

krachtige slagen van volleerde 

timmermannen/vrouwen. Er za-

ten een paar echte talenten tus-

sen. Als er ouders zijn, die hun 

zoon of dochter te jong vinden 

om met een hamer en spijkers te 

werken, kunnen wij ze uit die 

droom helpen.  

Toen het grove werk gedaan was, 

kwam het fijne werk aan de 

beurt. Met lovers, plakplaten en 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. 

sierstenen kon de achterplaat 

versierd worden.  

Er is hard gewerkt door de kin-

deren en door de helpende 

moeders. Gelukkig waren er 

weer heel wat mensen die wil-

den helpen. Zonder zou het on-

mogelijk zijn om deze geslaag-

de middag ten uitvoer te bren-

gen. Dan hadden we de gezich-

ten niet zo afwisselend kunnen 

zien veranderen. Inspannend 

van het timmeren, lachend om 

de leuke ideeën, trots op het 

eindresultaat. En hadden we 

ook niet een uitspraak van een 

van de kinderen gehoord, dat hij 

niet wist, dat knutselen zo leuk 

was. 

Wat maakt het knutselen zo 

leuk? Omdat de kinderen zoveel 

eigen inbreng hebben? Omdat ze 

ander materiaal gebruiken dan 

normaal? Omdat ze met zoveel 

andere kinderen kunnen kletsen 

en lachen? Omdat ze een mid-

dagje uit zijn en dan ook nog iets 

heel moois mee naar huis bren-

gen? Of omdat het gewoon leuk 

is om creatief bezig te zijn en dat 

je zelf de kunstenaar bent?  

Wat de ware reden is, zullen we 

wel nooit weten. Wat we wel we-

ten, is dat we voor de volgende 

keer wat anders hebben bedacht. 

En dat na de knutselmiddag op 

28 oktober een disco-avond op 6 

november is gepland. Ook gaan 

we binnenkort weer met enkele 

jongeren van het voortgezet-

onderwijs om de tafel zitten, zo-

dat we op 15 januari voor hen 

een gezellige avond in elkaar 

kunnen flansen. Ideeën voor deze 

avond horen we graag. Mis-

schien kunnen we er iets mee 

doen.  
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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 

Van 7 tot 17 november 2009 is 

het weer Drentse Boekenweek. 

Mit een boekenweekkedo daj 

veur niks mit kriegt aj veur meer 

dan €12,50 an ( Drentse) boeken 

koopt . Het geschenk is dit keer 

eschreven deur Jan Veenstra en 

Ton Peters.   

 

Op  7 november:  Drentse Boe-

kenbus op Schrieverstoer mit Jan 

Veenstra, Ton Peters, Geert Jan 

Brader en rappers bij de Bruna in 

Borger 

 

Dörpsstraot, oes dörp. Het boe-

kenweekkedo van 2009. 

In dreiendartig lösse verhalen en 

even zoveul gedichten beschrieft 

JanVeenstra en Ton Peters ei-

genaordige stukkies bestaon in 

Drenthe. Jan enTon kuiert deur 

Dörpsstraot, Oes Dörp, ze kiekt 

rond, legt het oor te luuster, no-

teert hier een indruk, daor een 

gebeurtenis en wat wiederop een 

gedachte.  

Alles bij menaar is het een soort 

dörpskroniek: mangs luchtig, 

mangs eernsachtig, mangs gek of 

dwars. Precies as het leven zölf 

in zoe’n Drents dörp. Mit een 

café, een snackbar, ien of twei 

karken, een openbare en christe-

HUUS VAN DE TAOL 

lijke schoele, een dörpshuus, de 

C1000, een bluiend verienings-

leven, een jaorlijks feest en een 

mix van autochtonen en import. 

Mar hoe apart is dat dörpsleven 

feilijk?  

De bosschop van dit boekie 

mag autochtonen en import in 

gelieke maote tot treust wezen, 

want welken as de bewoners 

van Dörpsstraot, Oes Dörp kuj 

in alle soorten en maoten ook 

tegenkomen an de Lange Poten, 

in de Barteljorisstraot of in de 

gevangenis.  

Mar dizzenden woont nou ien-

maol in Dörpstraot, Oes Dörp. 

En lichtkaans dat zoks heur taal 

en tiekens ook wat apart in-

kleurt.Wat plattelaands! Zoas in 

elk geval ook zichtbaor is bij ien 

van de beide schrievers.  

Ton, de import- Drent die zien 

gedichten rechtstreeks in het 

Drents schrif. Dat is nog knap 

apart!  

http://www.huusvandetaol.nl/images/stories/rtv_4805_boevenbus_450.jpg
http://www.huusvandetaol.nl/images/stories/logodbkopie.jpg
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Marloek, Oek en Anderen, 

het boek en de film   

  

Op vrijdag 18 september, zo rond 

half achte, kwamen ze in oldti-

mers an bij het Hunebedcentrum 

in Borger: de heufdrolspeulers 

uut de film Oek. Zoas Lukas 

Koops in zien praotie later me-

moreerde: Het komp niet vaak 

veur dat een boek en een film 

over het boek op dezelfde dag 

prissenteerd wordt.  

Zoas het heurt bij een filmpremi-

ère: de heufdrolspeulers uut de 

film Oek kwamen over de rode 

loper binnenwandeln. Schriever 

Hein Klompmaker , schriever 

van het boek Marloek, Oek en 

Anderen, bedaankte in zien prao-

tie veurof alle mitwarkers en 

beud de eerste exemplaren van 

het boek an. Burgemeester Out 

van Borger-Odoorn, burgemees-

ter Van Oosterhout van Aa en 

Hunze en Lukas Koops waren de 

gelukkige ontvangers. Namens 

Het Drenste Boek deed Lukas 

Koops het woord en beschreef 

de totstandkoming van het 

boek. 

En toen was het tied veur de 

film. Drie kwartier lang geneut 

het publiek van de film die het 

verleden op mooie wieze met 

het heden verbund. 

Het boek Marloek, Oek en Ande-

ren is te koop in de Drentse 

Boekhandels en vanzölf ok in het 

Hunebedcentrum. Het kost  

€ 9,95. 

De film Oek is te bekieken in het 

Hunebedcentrum in Borger. 

Oeze dörpsgenoten Joey Kremer, 

Julian Hofman en Bert Timmer-

mans hebt metdaon an disse film. 

Interview met Joey & Bert, acteurs  

Om 3 uur was afgesproken dat 

Joey Kremer en Bert Timmer-

mans, Julian kon helaas niet aan-

wezig zijn, bij mij zouden komen 

om een interview af te nemen. 

Om kwart over 3 heb ik Joey ge-

beld waar ze bleven. Bert was op 

school opgehouden, en samen 

zouden ze wat later komen. Toen 

zij er beiden rond 4 uur waren, 

en zij wat  te drinken voor zich 

hadden begon het interview: 

 

Hoe zijn jullie op het idee geko-

men om mee te doen in de 

film? 
Joey: “We zijn gevraagd door 

een lerares van O.B.S 75. Zij 

kende de regisseur van de film en 

daar zochten ze nog drie jongens, 

toen dacht ze direct aan ons”. 

Waar gaat de film over? 

Bert: “Over Oek, haha. Het 

gaat over een klas uit deze tijd 

die met een schoolreis naar het 

Hunebedmuseum gaat ,wat 

iedereen heel saai lijkt, maar 

uiteindelijk wordt het een rit 

naar het verleden.” 

 

Was het hard werken? 
Joey: “Dat viel op zich wel 

mee, maar de eerste cameraman 

had de film verknald, toen 

kwam er een nieuwe camera-

man en toen moesten we álles 

opnieuw doen.” 

 

Hoe waren jullie collega’s?

Joey: “Wij waren de klas uit 

deze tijd, dus we waren niet de 

enigen, en het was met de hele 

groep allemaal heel gezellig! “ 

 

Komen er nog vervolgen op de 

film? 
Bert: “Daar hebben we nog niks 

over gehoord”. 

 

Was acteren altijd al jullie 

“droom”? 
Beiden: “Nee!” 

Bert: “Om daar nou je beroep 

van te maken, nee, niks voor 

mij”. 

 

Kort samengevat, was het leuk 

om te doen? 
Beiden: “Ja absoluut!“ 

 

Bedankt voor jullie tijd,  

 

Kim van Buuren 
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 

In Buinerveen/Nieuw-Buinen tot 

de Mondenweg zijn we al enige 

jaren bezig een DorpsOmge-

vingsPlan te maken. De lokale 

bevolking is hier intensief bij 

betrokken geweest.  

Vanuit Plaatselijk Belang Bui-

nerveen/Nieuw Buinen is een 

werkgroep samengesteld waarin 

mensen uit alle geledingen van 

de bevolking zijn vertegenwoor-

digd. Gezamenlijk is vastgesteld 

dat de leefgemeenschap het ge-

bied Buinerveen/Nieuw-Buinen 

tot aan de Mondenweg beslaat 

met ongeveer 1400 inwoners.  

Voor verdere ontwikkeling van 

een  DorpsOmgevingsPlan 

(hierna DOP) is contact gezocht 

met de Brede Overleggroep Klei-

ne Dorpen (BOKD). Onder bege-

leiding van Dirk Jasper Keegstra 

van de BOKD is vervolgens sub-

sidie aangevraagd en gekregen 

voor dit project. Subsidiever-

strekkers zijn: 

-Gemeente Borger-Odoorn 

-Provincie Drenthe 

-Deelgebiedscommissie  

 Voorste Diep 

Inwoners hebben huiskamerge-

sprekken gevoerd ,  fo to -

opdrachten gemaakt, en cultureel 

historische excursies georgani-

seerd. Basisschool leerlingen 

hebben hun toekomstvisie gete-

kend en geschreven. Met hulp 

van Dirk Jasper Keegstra en 

landschapsarchitect Wijnand 

Bouw van bureau Bosch en Slab-

bers is een concept  DOP ge-

maakt.  Dit concept is ter bespre-

king neergelegd bij de bevolking 

tijdens een schetsmiddag op 11 

oktober 2008  in Dorpshuis De 

Viersprong in Buinerveen.  Deze 

reacties zijn door de werkgroep 

verwerkt met Dirk Jasper Keeg-

stra en Wijnand Bouw.   

Intussen is ook met Lefier 

(voorheen Wooncom) Nijhuis 

Bouw BV, Avebe, Stichting het 

Drents Landschap, Drents Pla-

teau, LOFAR, Waterschap 

Hunze en Aa’s  en Andes ge-

sproken om te vernemen welke 

plannen zij met ons leefgebied 

hebben. 

Met deze resultaten is in de-

cember 2008 het uiteindelijke 

DOP aan de inwoners gepre-

senteerd. In  februari 2009 heeft 

de deelgebiedscommissie 

Voorste Diep kennis van het 

plan genomen via een power-

pointpresentatie door een paar 

leden van de werkgroep. 

 In juni 2009 is het plan aange-

boden aan de B & W van Bor-

ger-Odoorn en de  gemeente-

raad. Bij de overhandiging 

deelde de gemeente mee dat 

ons gebied is gekozen als pilot 

voor het project wijkbudget. 

Met een wijkbudget kunnen 

initiatieven binnen een buurt of 

wijk door de gemeente actief 

worden ondersteund. 

Een van de projecten van het 

DOP is ‘Peilen van de woon-

hoefte’ in ons leefgebied.  

In het voorjaar van 2009 heeft 

de werkgroep in samenspraak 

met de BOKD een woonenquête 

opgesteld die is verdeeld onder 

425 adressen en is ingevuld door 

ruim 250 respondenten. Intussen 

is een rapport opgesteld, dat o.a. 

met de gemeente zal worden be-

sproken. 

Op 14 september 2009 is er een 

gesprek geweest met Nijhuis BV. 

Hier is uitgesproken dat door het 

oude nieuwbouwplan een streep 

is gezet en er een geheel nieuw 

plan zal worden ontwikkeld, 

waarbij met het DorpsOmge-

vingsPlan en de ideeën die op 

deze morgen naar voren kwamen 

rekening wordt gehouden. 

14 oktober 2009 is burgemeester 

Out aanwezig tijdens de bijeen-

komst van besturen van vereni-

gingen. Onderwerp is het borgen 

van het verenigingsleven in ons 

leefgebied. 

Een ander project uit het DOP is 

het creëren van faciliteiten voor 

de jeugd tussen 12 en 25, zoals 

een hangplek of een jongeren-

honk. De eerste stappen in dit 

project zijn inmiddels gezet. In 

een volgende dorpskrant zal hier 

meer over worden verteld. 
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H. ELTING 
COWETRA TRANSPORT 
 
Varkens- en biggenhandel 

 

Noorderstraat 16 Buinerveen 

Tel. 0599-212634     Fax 0599-212477 

Mob. 06-53448697 

Afgelopen woensdag 14 oktober 

heeft er een bijeenkomst plaats-

gevonden met burgemeester Out 

en de besturen van de verenigin-

gen en scholen in ons dorp Bui-

nerveen/Nieuw-Buinen (tot de 

Mondenweg). Hierbij kregen we 

uitleg over de stand van zaken 

van Kern en Kader en wat het 

voor ons gebied betekend. De 

burgemeester was verrast over de 

grote opkomst. We waren met 42 

personen aanwezig in de kleine 

zaal.  

Nadat Jan Haikens iedereen wel-

kom heette, was het woord aan 

dhr. Gorseling en mevr. Schulte, 

ambtenaren van de gemeente 

Borger-Odoorn. We kregen uit-

leg over Kern en Kader en welk 

traject het heeft afgelegd.  

Verslag van bijeenkomst burgemeester en besturen verenigingen en scholen.  

 14 oktober 2009 in dorpshuis “de Viersprong” te Buinerveen. 

Waarom Kern en Kader: 

De gemeente heeft onvoldoen-

de middelen om alle voorzie-

ningen in stand te houden. 

Er zijn in de gemeente veel 

voorzieningen, ca. 100 gebou-

wen verspreid over 25 dorpen. 

De eisen voor veiligheid, kwa-

liteit en functionaliteit is de 

laatste jaren verhoogd. 

Het probleem van ons gebied is 

dat de normering over de 400 

inwoners van Buinerveen gaat 

en niet over de 1400 inwoners 

van ons leefgebied. De raad 

heeft hierover een besluit geno-

men en dat kan niet veranderd 

worden. Er moet op een creatie-

ve wijze mee omgegaan wor-

den.  

De belangrijkste uitkomst is dat 

een dorpshuis de minimale func-

tie in een dorp is. Het ontplooien 

van activiteiten en uitoefenen 

van verenigingsleven moet be-

houden blijven. Een dorpshuis 

staat hoger op de lijst dan een 

school, omdat het door jong en 

oud gebruikt kan worden.  

Op 26 mei 2005 is het besluit 

genomen, dat bij daadwerkelijke 

invulling van een MFA besloten 

wordt over het sluiten van welke 

voorziening dan ook. Tenzij de 

veiligheid dat eerder vereist. Dit 

houdt in, dat het sluiten van de 

peuterspeelzaal in Buinerveen 

pas zal plaatsvinden als de nieu-

we peuterspeelzalen in Nieuw-

Buinen en Borger gereed zijn. De 

MFA is een multifunctionele ac-

commodatie. Als een klaslokaal 

leeg komt te staan, kan het een 

andere invulling krijgen.  

Op de vraag of de bibliobus 

blijft, als de bibliotheek in de 

MFA wordt gehuisvest, werd 

geantwoord, dat zolang de school 

blijft, de bibliobus ook blijft. 

Er kan alleen subsidie gegeven 

worden voor de huisvesting van 

de peuterspeelzaal. En die subsi-

die gaat naar de hoofdkernen. Er 

moet op een creatieve wijze be-

keken worden of er op een ande-

re manier geld vrij gemaakt kan 

worden.  

De sportaccommodaties waren 

nog wel in Kern en Kader 2 mee-

genomen, maar niet in K en K 3. 

De sportnota zal rond de jaarwis-

seling in de raad komen. 

In januari wil de gemeente een 

presentatie Maatwerk houden in 

Buinerveen. Het was een vrucht-

bare avond, waar we mee verder 

zullen gaan. 

 

Ina Habing en Els de Roo 
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kasten 

tafels 

stoelen 

slaapkamers 

deuren 

keukens 

Massief eiken meubelen 
 

Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen 

Tel. (0599) 212740 

INSPIRALING 
 
 
 

 

Praktijk 
voor  

Klassieke Homeopathie 
 

 Jolanda Grooters 
 Hoofdkade 6 
 9524 PK Buinerveen 
 Tel:  
 0599-212949   
 06 21 524 729 

 
Consulten vinden plaats op  
afspraak. 
Tel. spreekuur: ma, wo en vr  
van 9.15 tot 9.45 uur 

Voor meer informatie:  
info@inspiraling.nl 
www.inspiraling.nl 

De dagen worden weer korter, 

het weer guurder en we leven 

dus met zijn allen weer meer 

binnen. Voor de één is het een 

gezellige periode, de ander 

heeft er moeite mee de donkere 

dagen blijmoedig tegemoet te 

zien. Ook is het een jaargetijde 

waarin onze weerstand weer 

meer te verduren krijgt: veel 

mensen samen in 1 ruimte is 

een ideale situatie om bijvoor-

beeld een griep of verkoudheid 

over te dragen aan andere ge-

zinsleden of klasgenoten. 

 

Op donderdagochtend 19 no-

vember organiseert Inspiraling 

Praktijk voor Klassieke Home-

opathie samen met 2 andere 

praktijken uit de regio een in-

formatie ochtend in Stadska-

naal over de homeopathische 

aanpak van klachten die bij na-

jaar en winter horen. Daarbij 

valt te denken aan lichamelijke 

klachten zoals griep, verkoud-

heid en oorontstekingen, maar 

ook aan bijvoorbeeld de 

‘winterblues’, een down gevoel 

in deze periode met weinig 

licht. 

 

Hoe kunnen deze klachten be-

handeld worden met behulp 

van een natuurlijke geneeswij-

ze als de klassieke homeopa-

thie? 

 

Op de informatieochtend in 

Stadskanaal kunt u daarover 

alles horen. 

Enkele klassiek homeopaten 

die gevestigd zijn in de regio 

zullen een presentatie verzor-

gen. Er zal ook veel ruimte zijn 

voor uw vragen en de beant-

woording daarvan. 

 

De informatieochtend is gratis 

Lage weerstand en klassieke homeopathie! 

toegankelijk en zal plaatsvin-

den in De Trekschui t 

(Emmastraat 1) in Stadskanaal. 

Aanvangstijd is 09.30 uur. We 

verwachten om ongeveer 11.30 

de ochtend af te ronden. 

 

Agaathe Levenga (Buinen, 06-

48662677), Jolanda Grooters 

(Inspiraling – Buinerveen, 0599

-851987), Monika Hogenberg 

(Homeopathiepraktijk Joy – 

Ter Apelkanaal, 06-54397206), 

zijn allen afgestudeerd als klas-

siek homeopaat aan het J.T. 

Kentcollege in Meppel en zijn 

aangesloten bij de grootste be-

roepsvereniging van klassiek 

homeopaten, de NVKH. 

mailto:info@inspiraling.nl
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Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

 

 

brammes@hetnet.nl 

Helpt u mee het MS Fonds een gezicht te geven? 
 

Vlaggenmasten gezocht! 
 

Heb je geen tijd om te collecteren maar wil je toch een steentje 

bijdragen? Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met vlag-

genmasten of vlaggenstokken die tijdens de collecteweek van 

23 t/m 28 november de vlag van het Nationaal MS Fonds wil-

len hijsen! 

 

We weten niet hoe MS ontstaat of hoe we het kunnen genezen 

of voorkomen.  Maar lijdzaam toezien hoe steeds meer mensen 

ziek worden……dat mogen we niet.  

Daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in om zoveel moge-

lijk patiënten te ondersteunen. 

U ook?  

Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden als collectant of heeft u 

andere vragen? 

 

Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,  

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl  

of doe een donatie op giro 5057 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 

 

 

Rijopleidingen  
Voor info en prijzen zie website     

Zadelmaker 1d  

9502 KE Stadskanaal 

0599-611386 of 06-13300453 
 

www.prangerrijopleidingen.nl 

info@prangerrijopleidingen.nl 

Voor auto-  

en  

motorrijopleidingen                

Afscheid  

zangleidster 

Op donderdag 4 juni hebben we 

afscheid genomen van onze 

zangleidster Geesje Hagenauw. 

Samen met Geesje en alle leden 

hebben we genoten van een 

broodmaaltijd in dorpshuis de 

Viersprong, onze vaste zang-

plaats. Tijdens deze maaltijd 

hebben we voor Geesje een af-

scheidslied gezongen, 

(geschreven door Lammie & An-

neke) en een gedicht voorgelezen 

( geschreven door Hadewich ), 

zie pagina hiernaast. 

 

Wij wensen Geesje nog vele fij-

ne jaren in haar nieuwe woon-

plaats Gasselte. 

 

 

Bestuur en Leden 

Volkszang Buinerveen 
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Voor Geesje 

In september 1991 ben je bij ons gekomen. 

Voor die tijd zaten we er al een paar maanden over te dromen. 

Want een volkszang moest blijven bestaan. 

Dus zaten we achter jou aan. 

Ons 45 jarig bestaan heb je toen ook meegemaakt. 

Het was geen feest, maar we zijn met elkaar uit eten geweest. 

De heer Sijpkens kwam ook nog even opdagen. 

En heb je hem een oorkonde aangeboden. 

Voor al die vermoeiende jaren. 

Verder gingen onze zangavonden gewoon weer door. 

En je was er altijd, dat was hartstikke goed hoor. 

Ons 50 jarig bestaan was een groot feest 

Iedereen was er toen bij. 

De wethouder, het hoofdbestuur en onze zusterverenigingen. 

En dat alles met jou aan onze zij. 

Kniepertjes bakken met onze jaarvergaderingen dat deed je ook 

En ze waren altijd heel lekker en groot. 

In december 2001 10 jaar bij ons. 

Daar hebben we een feestelijke zangavond van gemaakt. 

En met liedjes en een gedicht, heeft dit jou wel geraakt. 

10 april 2002 hadden we een optreden voor de Zonnebloem. 

En dankzij jou, kregen we daarvoor weer poen. 

Met ons 55 jaar bestaan hadden we ook weer een broodmaaltijd met 

elkaar en ook jij was er weer bij dit jaar. 

Ons 60 jaar bestaan was helemaal gezelllig, onze zusterverenigingen 

waren er ook bij. We kregen allemaal een bloemetje op,  

die maakte je zelf dat was voor jou niks.  

Daarvoor hoefden wij niet naar de bloemist. 

En nu ben je 18 jaar bij ons, maar afscheid nemen valt zwaar. 

Wat 18 jaar is een hele tijd, reken maar. 

En nu willen we jou bedanken. 

Hopelijk zien we elkaar nog wel weer. 

Want voor altijd afscheid nemen, dat doet zeer. 

Even een bericht vanuit het we-

reldje van OBS 75 in Nieuw Bui-

nen. 

 

De rommelmarkt op 12 septem-

ber was wederom een enorm suc-

ces! Al om 8 uur werd er begon-

nen door leerlingen, ouders en 

leerkrachten met het vullen van 

de kraampjes die vrijdagavond al 

waren opgebouwd. De spullen 

die opgehaald waren kregen alle-

maal een plekje om zo de aan-

dacht te trekken van de vele ko-

pers die al vroeg voor het hek 

Nieuwsflits OBS 75 stonden te wachten. Om 13.00 

uur was het dan zover, de hek-

ken gingen open en de mensen 

stroomden het plein op. Vele 

spullen werden verkocht. Het 

was een prachtige dag met een 

verloting, enveloppen trekken, 

een grabbeljurk, touwtje trek-

ken, knikkers raden en een ge-

weldig resultaat, waar wij, als 

school, mooie spullen voor 

kunnen aanschaffen. Het is 

vooral te danken aan de talloze 

sponsoren die gul gaven en 

kado’s voor de verloting e.d. ter 

beschikking stelden! 

Onze welgemeende dank hier-

voor! 

 

De kinderen van groep 7 en 8 

zijn vanaf 23 september met de 

jaarlijkse kinderpostzegel actie 

bij de inwoners van Nieuw Bui-

nen en Buinerveen langsgegaan. 

Volgende maand komen ze om 

de postezegels en/of kaarten 

langs te brengen. 

 

Afgelopen week is op onze 

school gestart met het project 

over de Middeleeuwen. De leer-

lingen zijn erg enthousiast! Er 

zijn ridderkostuums, zwaarden 

e.d geknutseld en er worden ver-
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halen gelezen en veel over ge-

sproken. Ook de thema-tafels in 

de gang van de school zijn in de-

ze sfeer aangekleed! Dinsdag 13 

oktober hebben de leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8 een bezoek 

gebracht aan het klooster in Ter 

Apel. Ze kregen een rondleiding 

door een gids die veel wist te 

vertellen over hoe men leefde in 

een klooster in die tijd. De leer-

lingen vonden het erg interes-

sant. Zeker de moeite waard om 

een bezoek aan te brengen! Don-

derdag 15 oktober ging deze 

zelfde groep naar Borger Adven-

ture om het (ook uit die tijd) 

klimmen onder de knie te krij-

gen. Natuurlijk was ook dat een 

leuk maar leerzaam uitje! 

Na de herfstvakantie brengen de 

kinderen van groep 1 t/m 4 een 

bezoek aan het klooster. En op 2 

november komt er een Middel-

eeuwse muziekgroep. Zij bren-

gen op authentieke instrumen-

ten Middeleeuwse muziek ten 

gehore. Op donderdag 5 no-

vember wordt het project geza-

menlijk afgesloten. Dit doen we 

d.m.v een heuse Middeleeuwse 

markt, met kraampjes, lekkers 

en er zijn ook vast mensen uit 

die tijd aanwezig. Er wordt 

druk gewerkt om een prachtig 

eindresultaat te creeëren. 

 

Tot slot een bericht van onze 

directeur Anja van Manen. 

 

Afscheid. 

Na bijna 5 jaren hier met heel 

veel plezier te hebben gewerkt, 

ligt er een nieuwe uitdaging op 

mij te wachten. Met ingang van 

1 november ben ik benoemd als 

directeur aan de P. Middel-

koopschool in Klazienaveen. 

Wij wensen juf Anja heel veel 

succes met deze nieuwe uitda-

ging.  

 

Bedankt voor de leuke jaren bij 

ons! 

 

Met vriendelijke groet, OBS 75. 
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Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 
 

Over clubs, verenigingen 

en actueel nieuws.  

Via de site is ook de 

Dorpskrant digitaal te be-

kijken.  

Foto’s gemaakt bij diverse 

evenementen zijn hier te 

downloaden. 

 

http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

 

Website dorpskrant: 

 

Www.dorpskrant-

buinerveen.nl 

Ook aan huis verkoop 

4 

 

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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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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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Interesse? 
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van  

Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.  

Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend 2 keer komen kij-

ken.  Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956 

De Wereldwinkel uit Borger 

kwam bij ons op bezoek op 

woensdag 9 september. 

Annette de Pril deed als coördi-

nator het woord. Zij is verant-

woordelijk voor inkoop, rooste-

ring en personeel. In Borger be-

staat de wereldwinkel 10 jaar 

(landelijk 40 jaar). Er zijn 50 

vrijwilligers en per dagdeel wor-

den 2 personen in de winkel in-

gezet. Ook zijn er vrijwilligers 

die thuis werken of de admini-

stratie doen. 

30 goedgekeurde  importeurs ge-

ven richtlijnen waar ingekocht 

mag worden om te zorgen dat het 

een eerlijke handel blijft. Veel 

producenten ontvangen een leef-

baar loon, waarmee ze medische 

zorg en onderwijs voor hun kin-

deren kunnen betalen. De spullen 

in de winkel zijn authentiek en 

modern en bestaan uit woonac-

cessoires, sieraden, spirituele ar-

tikelen, speelgoed en muziekin-

strumenten, kleding en sjaals, 

serviesgoed, voedsel en aanver-

wante artikelen. 

In de pauze konden we spullen/

producten kopen en nadien speel-

den we in groepjes een kaartspel 

of ganzenbord. 

 

Donderdagmiddag 10 september 

vond er een middag museumbe-

zoek plaats. We gingen naar 

Zandpol en met de snikkeboot 

naar het Van Goghmuseum in 

Veenoord. De zon scheen lekker 

op deze dag; alleen stond er wel 

wat wind. Onderweg op de boot 

kregen we uitleg over de huizen, 

enz. langs de Hoogeveense 

Vaart. In het van Goghhuis geno-

ten we van koffie/thee, waarna 

we werden rondgeleid. Het 

winkeltje met stoffen, behang 

en serviesgoed ernaast werd 

door een deel van onze groep 

ook vereerd met een bezoekje. 

 

Agenda: 

Woensdag 14 oktober is het de 

beurt aan het eendagbestuur 

met een verrassingavond. 

 

Donderdagmiddag 29 oktober 

is er een excursie naar de 

lavendelboerderij Ruiten-

borgh in Nieuwediep. 

Donderdagmiddag 5 november 

gaan we naar het drinkwatersta-

tion van de Waterleiding Maat-

schappij Drenthe in Annen. 

Woensdagavond 18 november is 

er een lezing over sledehonden. 

 

Iemand die alleen aan een mid-

dag museumbezoek deel wil ne-

men, is van harte welkom. 

Zij dient echter wel lid van de 

afdeling te worden. 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956


Dorpskrant Buinerveen Pagina 18 

 

 

Nieuws CBS 59 Kinderboekenweek 2009 

 
Op donderdagmorgen 8 oktober 

hebben de kinderen, de juffen en 

de ouders van School 59 de Kin-

derboekenweek feestelijk geo-

pend. 

 

Voor deze opening had iedereen 

zich verzameld in het speellokaal 

waar de kinderen kennismaakten 

met een “echte” kok. Het was 

een heel bijzondere kok, met een 

voorliefde voor zoetigheid. He-

laas gingen  de gasten in zijn res-

taurant niet altijd tevreden de 

deur uit en daarom was deze kok 

op zoek naar een hulpkok, die 

gezond eten klaar kon maken. 

Hulpkok Ana, moest daar wel 

wat voor doen. Geblinddoekt 

moest zij allerlei groente en fruit 

herkennen aan de vorm. Zelfs 

broccoli wist Ana thuis te bren-

gen. 

 

Tijdens de opening konden we 

ook nog luisteren naar moppen 

over eten en drinken, een gedicht 

over Joris die het snoepen niet 

laten kon en een digitaal prenten-

boek over worteltjestaart. 

De viering werd afgesloten met 

het lekkerbekkenlied. 

Verjaardag bibliobus 
 

Vrijdagmorgen 2 oktober was 

het feest in de bibliobus.  Alle 

kinderen van School 59  had-

den zich in de bus verzameld 

om de 50ste verjaardag van de 

bibliobus te vieren. 

Voor deze gelegenheid hadden 

de kinderen een speciaal biblio-

buslied ingestudeerd. Uit volle 

borst zongen  de kinderen het 

lied voor  medewerkers van de 

bibliobus. 

Als dank kregen alle kinderen 

een handige boekenlegger met 

magneet mee naar huis. 
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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 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 20 

 

 

Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Op deze foto uit 1925 aan het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen staat de winkel van O. Runge.  

Daarachter is het station nog te zien. 

Dit is een foto van de O.L.School 15 aan het Noorderdiep in Nieuw-Buinen. Dit gebouw wordt niet meer 

gebruikt als school maar is overgenomen door Veldink Rolstoelentechniek. 
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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 

Afscheid,... 
 

Tja, na ruim 12 jaar heel plezie-

rig wonen op het Zuiderdiep 17, 

ga ik nu naar de Gele Klap in 

Stadskanaal wonen. Vooral Har-

ri heeft het echt naar zijn zin ge-

had hier: Voldoende, ja, rúim 

voldoende plek om zijn hobby 

uit te oefenen! Hij had nog veel 

plannen voor de komende jaren, 

maar helaas, daar is in april een 

eind aan gekomen door zijn 

overlijden. 

 

Ik wil jullie bedanken voor de 

gemoedelijke manier van om-

gang: altijd een groet, een 

praatje: het voelde heel gezellig! 

Jullie zullen de nieuwe bewoners 

ook prettig ontvangen en ik ben 

ervan overtuigd, dat ze prima 

passen in de dorpsgemeenschap! 

 Hartelijke Groeten, 

   Coby Kooi. 
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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 is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.  

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 

Gerbrand Plat, secretaries 212698   gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719.  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  Wim.Bruil@centric.nl 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857  

Betsy Martens   06-55381657  jmartens2@home.nl 

Kees Broekhof   211722  kees.broekhof@home.nl 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@home.nl  

Van de bestuurstafel 

Aan mij de eer om deze keer een 

stukje te schrijven over het wel 

en wee van het dorpsgebeuren. 

Al valt er niet veel te melden. 

  

De traditionele spokentocht zit er 

weer aan te komen en de voorbe-

reidingen zijn al in volle gang. 

  

Helaas moeten we alweer af-

scheid nemen van Kees Broekhof 

als bestuurslid. 

Hij kan het met zijn werk niet 

combineren. 

Hij had gehoopt dat er hier in 

het noorden wel een vacature 

vrij zou komen bij de politie, 

maar helaas is dat niet het ge-

val. 

En het lukt hem dan ook nooit 

om bij de vergaderingen aan-

wezig te zijn. 

Er komt dus weer een plaats 

vrij binnen het bestuur, wie 

zich geroepen voelt om zitting 

te nemen binnen het bestuur 

kan contact op nemen met een 

van de bestuursleden. 

  

De spelweek is ook weer achter 

de rug en dat was weer een dave-

rend succes. 

  

Burgemeester Out komt 14 okto-

ber naar het Dorpshuis i.v.m 

DOP 

  

Ook zijn er onderhandelingen 

gaande om het Dorpshuis te 

voorzien van nieuwe voegen. 

  

De play-back show hebben we 

ook weer gehad, na enkele jaren 

van afwezigheid. 

Kasper, Greetje, Willem en Trui-

da hebben het heel goed opge-

pakt en georganiseerd. 

  

Tot zover weer het stukje van de 

bestuurstafel, 

namens het Dorpshuis bestuur 

 

Betsy 

  

mailto:gplat@hetnet.nl
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Blijf in beweging! 

Bewegen: gezond en gezellig 

Onze vereniging geeft, onderver-

deeld in 9 groepen, in verschillen-

de plaatsen in de gemeente men-

sen van 55+ de mogelijkheid 

d.m.v. lichamelijke oefeningen in 

goede conditie te blijven en te ko-

men. Hierbij wordt veel aandacht 

besteedt aan spierversterkende oe-

feningen  o.a. Pilates.  

Er zijn lesmogelijkheden voor 

overdag en ‘s avonds. U kunt ge-

heel vrijblijvend een aantal lessen 

meemaken. 

Lesmogelijkheden: 

Buinen gymzaal de Woerd  

Molenstraat 2b   

woensdag van 10.00-11.00 uur 

Nieuw Buinen  

Sporthal de Splitting 

Noorderdiep 123a   

maandag van 10.30-11.30 uur 

dinsdag van 13.30-14.30 uur. 

Borger 

spelzaal de Koel-Molenstraat 5:  

dinsdag van 19.00-20.00 uur                                                                        

woensdag  van 10.30-11.30 uur 

donderdag van 14.00-15.00 uur 

Klijndijk 

gymzaal Klijndijk Visserstraat 56 

woensdag van 13.15-14.15 uur 

Valthermond 

‘t Brughuus , Vrijheidslaan 11 

woensdag van 14.45-15.45 uur 

2e Exloermond 

Sporthal Hunsowhal, Zuiderdiep 

33, dinsdag van 09.30-10.30 uur    

 De lessen zijn begonnen in 

september, u kunt zich altijd tus-

sentijds aanmelden. 

Nog geen 55+  en wel belangstel-

ling? Informeer naar de mogelijk-

heden. 

Kosten per lesuur €  2,10,  

bij aanmelding de eerste  

twee lessen gratis. 

Informatie 

Gerard van Swambagt 

Nieuw Buinen – 0599-235717 

Henk Hummel,  

Borger – 0599-235377 

GALM vereniging  Borger  - Odoorn 
 secretariaat:          penningmeester 
       H. Hummel          J.C. de Boer 

 Hunzedal 31          Bronnegerstraat 9 

 9531 GB Borger                9531 TG Borger      
 0599 -253377                    0599-235376   

 

www.galm-borger-odoorn.nl                bank:3480.53.843      

GALM-vereniging Borger-Odoorn 
Wij zetten ons in voor een sportieve beweging 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 24 

 

 

Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 
Even weer iets nieuws over de 

Historische Vereniging Nieuw-

Buinen en Buinerveen.    

Zaterdag 26 september jl hebben 

wij ons als vereniging weer ge-

presenteerd op de open dag in  

t' Aailaand in Nieuw-Buinen. 

Daar was ook de maquette weer 

te bezichtigen van onze bestuurs-

leden Johan en Lena Caspers 

over de Dwarskade in Nieuw-

Buinen. Ook konden mensen 

zich laten informeren over onze 

vereniging en of zich aanmelden 

als lid. Tevens was er ook gele-

genheid om de nieuwe kalender 

van 2010 aan te schaffen Deze 

hebben we samen met de St. 

Harm Tiesing uit Borger samen 

gesteld en laat ons 13 beelden uit 

het verleden zien van de dorpen 

uit voormalig gemeente Borger. 

Ze zijn nog te verkrijgen voor 5 

euro per stuk bij onze secretaris 

of een ander bestuurlid van onze 

vereniging. Ook als bestuur heb-

ben we niet stil gezeten en heb-

ben onze eerste vergaderingen 

alweer gehad. Zo hebben we ook 

onze eerste jaarvergadering op de 

planning staan voor het jaar 

2010. U wordt op de hoogte ge-

houden wanneer dit zal plaats 

vinden. Wel hebben we besloten 

om in beide dorpen een vergade-

ring te plannen zodat ook een 

ieder die interesse heeft de kans 

krijgt te zien waar we zoal mee 

bezig zijn. Tevens hebben we 

voor deze vergadering op de 

planning staan een film over de 

veenkolonieën zodat niet de ge-

h e l e  a v o n d  v e r g a d e r d 

wordt.   Als er mensen zijn die 

interesse hebben in onze vereni-

ging of graag een kalender willen 

aan schaffen kunnen altijd con-

tact met ons opnemen.  

Voor meer info Jacco Pranger, 

0599-621767  of  

pranger@nieuwbuinen.com 

De bijbehorende foto komt uit 

een krant van de jaren 30 van 

de vorige eeuw “het Noorden in 

Woord en Beeld”, de tekst staat 

er onder  vermeld. 

Jacco Pranger 
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Het Voorwerp  

Op de vraag wat het ronde voor-

werp met de 6 segmenten voor-

stelt, hebben 3 personen de spij-

ker op de kop geslagen. Dat zijn 

in deze rubriek inmiddels beken-

de Nederlanders geworden. 

Reind Middel, Berend Kruit en 

Willem Wanders gaven alle drie 

het correcte antwoord op de 

vraag: een spijkerbakje, vroeger 

in gebruik bij de schoenmaker. 

Die had er zijn nageltjes in de 

diverse formaten gesorteerd in 

opgeborgen. Het spijkerbakje 

rust op een tamelijk zware voet 

met een metalen as, waardoor het 

geheel kan draaien. Vanuit de 

stoel of kruk van de schoenlap-

per konden de te gebruiken na-

gels zo dicht mogelijk bij het 

werk uit het juiste nagelvakje 

worden gepakt. 

Een paar Dorpskrant-lezers ke-

ken wat anders tegen het voor-

werp in de foto aan. En de ant-

woorden van deze mensen wa-

ren ook niet zo gek. Een paar 

keer werd geopperd dat het een 

draaiend notenbakje is. Een an-

der geluid: het wordt gebruikt 

bij fondue, gourmet of steen-

grillen en dan zijn die 6 afzon-

derlijke ‘driehoeken’ gevuld 

met verschillende sausjes. En 

dan is er nog een lezer die zo’n 

ding eens bij iemand op een 

bureau heeft zien staan, gevuld 

met een gum, puntenslijper, 

paperclips, een kleine nietmachi-

ne, doosje nietjes en een weller. 

 

Mijn oproep om in huis, werk-

plaats of schuurtje eens rond te 

kijken en dan een bijzonder 

voorwerp aan te treffen, dat ge-

schikt is om in deze rubriek te 

worden besproken, heeft nog 

geen feitelijke reacties opgele-

verd. Wel een vraag: Wanneer is 

een ding geschikt voor publica-

tie ?  Antwoord: Een oud ge-

bruiksvoorwerp, verwijst naar 

vroeger, zie je tegenwoordig ner-

gens meer, een zeer oud stuk ge-

reedschap, de oma van mijn oma 

had ook zoiets in haar keuken. 

 

De nieuwe opgave. Zie de foto. 

Wat is dit en waarvoor wordt het 

gebruikt ? Reageer naar de 

Hoofdredacteur of naar  

                                                                                     

Martin Snapper   

Het voorwerp heeft een  

diameter van 4 cm  

en hoogte van 2,5 cm 
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Sportnieuws 

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

Misschien iets voor u?, Eens in de 2 weken op een vrijdag avond,  

met een gezellig enthousiast team een paar kaartjes schieten op 5 meter afstand? 

 

  De data voor het 2e deel van de competitie zijn als volgt. 

      

     23 oktober  

     6 november 

 

 

 

Aanvang: telkens om 20.00uur 

Jeugd schiet v.a.19.00 tot 20.00 uur. 

In de achterzaal van dorpshuis de Viersprong in Buinerveen. 

 

Algemene informatie 

Het lidmaatschap voor geheel 2009, van januari tot december, bedraagt  € 20.-- 

Stapt u tussentijds in, dan is het lidmaatschap 1 euro per schietavond,tot einde competitie. 

De wedstrijdkosten, incl. kaarten en kogeltjes voor geheel 2009, bedraagt €10.-- 

Als je niet met de wedstrijd meedoet, alles is geheel vrijblijvend, dan kosten de kaarten incl. de kogeltjes, 

€0.20 per stuk, je mag zoveel kaarten schieten als je zelf leuk vind. 

Restitutie van betaalde contributie is niet mogelijk. 

 

Regels: 

Een ieder schiet op eigen risico  

Geen alcohol voor het schieten  

Geen geladen wapen wegzetten c.q. wegleggen  

Tijdens het verplaatsen van het wapen, moet deze met de loop naar boven gericht zijn  

Nooit een wapen op iemand richten  

Aanwijzing van de baancommandant dient direct te worden opgevolgd  

Op grove nalatigheid kan ontzegging volgen  

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

 

Vrijdag 20 november om 20.00uur is de prijsuitreiking van  

competitie 2009 in de kleine zaal van het dorpshuis. 

 

Tot slot, 

Neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, om er een leuke en (ont)spannende competitie van te 

maken. Verenigingswapens zijn aanwezig, kom gewoon eens kijken en een kaartje schieten,een instructeur  

is altijd aanwezig, en heel belangrijk!,  Meedoen is belangrijker dan winnen. 

 

Voor informatie kunt u terecht op telefoon nummer  

(0599)-212331 en/of 212726. 

Namens het bestuur, 

Wubbe Kamies en Kasper Peper. 
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NOAD & Volleybalnieuws  

 LESTIJDEN 

Dinsdag:  

Kidsdance   16.00 – 17.00 uur groep 1 t/m 4 

Fundance   17.00 – 18.00 uur groep 5 t/m 8 

Streetdance  18.00 – 19.00 uur V.O 

Aerobics   19.00 – 20.00 uur groep dames  

Alles onder leiding van Natasje Berendsen 

 

Vanaf woensdag 2 september :  

Volleybal  20.30 – 21.30 uur   Heren  

(in sporthal de Woerd in Buinen) 

 

Leden en toekomstige leden graag aanmelden bij een van de be-

stuursleden: 

Voorzitter: Theresa ten Have:    0599-212175 

Secretaris Anja Uchtman:     0599-212420 

Penningmeester Marja van de Scheer:    0599-212470 

Algemeen lid Trix van Kooten:    0599-212743 

 

Contributie  
 

(inclusief bondscontributie); 

gymleden tot 20 jaar  

€ 6,50 per maand  

gymleden vanaf 20 jaar 

€ 9,00 per maand 

volleyballeden vanaf 20 jaar 

€ 9,00 per maand  

 

(Zoals u ziet is de contributie 

verhoogd, dit is besloten op de 

jaarvergadering) 

Gymles 
Wij zijn als bestuur nog steeds op zoek naar een nieuwe gym-

leerkracht. Helaas hebben we tot nu toe nog niemand kunnen vinden. 

Vandaar ook nogmaals deze oproep:  

 

Mocht u iemand kennen, die bevoegd is en het leuk vindt om bij 

NOAD gymles te geven,  

neem dan zo snel mogelijk contact op met  

Theresa ten Have (tel. 0599-212175).  

Oproep: 
Om de volleybal trainingen op 

woensdagavond meer continui-

teit te geven, zijn wij op zoek 

naar heren die 1 keer in de week 

willen volleyballen.  

Op te geven bij bestuursleden, 

zie onderaan deze pagina. 

Nieuws 
 

De streetdance lessen zijn voor 

alle 4 de groepen een succes en 

daar zijn wij als NOAD-bestuur 

natuurlijk erg blij mee. Nieuwe 

leden blijven natuurlijk altijd van 

harte welkom. Zo kan de dames-

groep van de aerobics/dance les-

sen nog wel wat versterking ge-

bruiken. 

Dus dames, zonder al te ver te 

moeten reizen om je conditie op 

peil te houden; kom naar de 

gymzaal achter OBS 75. 

Verder willen we toch nog even 

vermelden, dat we nog steeds 

onze ogen en oren goed de kost 

geven voor wat betreft het zoe-

ken naar geschoolde leiding 

voor gymnastieklessen. We 

houden jullie op de hoogte..... 

Daarbij willen we nogmaals 

een oproep doen, voor nieuwe 

bestuursleden om ons clubje 

van bestuur te komen verster-

ken.  

 

Het zou heel mooi zijn om er 

toch nog 1 of 2 mensen bij te 

hebben. 
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Voor actuele gegevens zie de website:  

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

NOAD heeft Jaap Zijlstra(trainer 

van de heren volleyballers) be-

reid gevonden ook de jeugd van-

af 9 jaar (jongens en meisjes) 

volleybaltraining te willen geven, 

mits er voldoende belangstel-

ling voor is natuurlijk. 

 

Dit graag zo spoedig mogelijk 

kenbaar maken bij Marja van der 

Scheer.  

Tel.nr.: 0599-212470  

(bij voorkeur na 18.00 uur)  

of per e-mail:   

mvanderscheer@online.nl 

 

Dag en tijd worden nader bekend 

gemaakt. 

Volleybal  voor  de  jeugd Ook NOAD heeft gemerkt dat de 

herfst en de winter naderbij ko-

men. Om deze donkere tijd ple-

zierig door te komen, hebben we, 

evenals vorig jaar een vogel-

voedselpakketten actie: leuk voor 

het hele gezin om te kijken naar 

die smikkelende vogeltjes, zéker 

lekker voor de vogels én een 

steuntje in de rug voor NOAD. 

Mooier kan niet dachten wij, dus 

vul uw bestelling in op de lijst 

die de kinderen t.z.t meekrijgen! 

Vogelvoer-actie 

Regionale volleybalcompetitie 2009 / 2010 

Uitslagen: 

(De wedstrijd van 21-9-2009 is niet gespeeld) 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

7-9-2009 VCA (H) - NOAD 3 – 0 25 – 21 25 – 13 23 – 19 

21-9-2009 Tyfoon 2 - NOAD 0 – 3 0 – 25 0 – 25 0 – 25 

 5-10-2009 Tyfoon BAM - NOAD 2 – 1 18 – 25 25 – 23 14 – 12 

Team           Gespeeld Voor Tegen 

Hofstra-Hulshof 2 6 0 

Tyfoon BAM 3 5 4 

VCA (H) 2 4 2 

NOAD 3 4 5 

Seta (H) 2 3 3 

Team v/d Laan 2 3 3 

Tyfoon 2 2 2 4 

Tonegido (H) 2 0 6 

Hofstra-Hulshof 2 6 0 

Tyfoon BAM 3 5 4 

Stand t/m 5/10/2009 
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Schaats/visnieuws 

Visvergunning om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor het 

seizoen 2009 zijn weer af te 

halen bij G. Boekholt, Zui-

derstraat 1B te Buinerveen. 

 

Nog even voor de duidelijk-

heid: 

Gezinskaart € 11.50 voor het 

gehele gezin . 

Persoonlijk lidmaatschap kost  

€ 6.50 

 

Geachte leden en donateurs van de schaatsvereniging Buinerveen e.o.  

Zoals gewoonlijk komt in oktober de bode weer bij u aan de deur voor lidmaatschapskaarten en donateurs-

kaarten. Mochten er mensen zijn die geen lid cq donateur meer willen zijn, maar alsnog bij een ijsperiode 

weer lid cq donateur  willen worden betalen zij 100% extra.  

Hopelijk heeft u begrip voor deze regeling. Ondanks wel of geen schaatsperiode hebben wij als vereniging 

wel de noodzakelijke uitgaven om als vereniging te blijven bestaan. 

 Het bestuur Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 

De Smelt in Assen 
 

Het komende seizoen kunnen 

onze leden, op de volgende da-

tums en tijden ,vrij schaatsen op 

de baan in de Smelt te Assen. 

 De data voor het komende sei-

zoen zijn: 

Zaterdag 17 oktober 2009      

17.00 tot 19.00  uur   

vrij schaatsen voor leden 

Zaterdag 28 november 2009      

17.00 tot 19.00  uur   

vrij schaatsen voor leden 

Maandag 28 december 2009      

17.00 tot19.30 uur    

vrij schaatsen voor leden 

Zaterdag  21 februari 2010       

17.00 tot 19.00 uur   

vrij schaatsen voor leden 

 

Schaatsers moeten op verzoek de 

lidmaatschapskaart tonen 

Schaatsers zijn verplicht hand-

schoenen en een muts te dragen 

het gewest Drenthe zorgt voor 

baanwachten en ehbo. 

Het bestuur Schaatsvereniging  

Buinerveen e.o.  

JAARVERGADERING  

SCHAATSVERENIGING  

BUINERVEEN E.O. 
  

De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 11 december 2009 

  

Aanvang 20.00 uur                                     Plaats Clubgebouw 

Ook dit jaar hebben we weer een 

aantal viswedstrijden georgani-

seerd en op veler verzoek hebben 

we een aantal avondwedstrijden 

ingepland en wel op de volgende 

data: 

26 sept.  13.00-16.00 uur 

 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

 Op 24 september was het feest 

voor de bibliobussen in Drenthe: 

op die dag was het namelijk 

exact 50 jaar geleden dat de eer-

ste ‘jeugdboekenauto’ door 

Drenthe reed. Deze bus werd ge-

schonken door de Rabobank, die 

ook nu opnieuw bereid was fi-

nancieel bij te dragen aan de 

feestelijkheden.  

De feestelijkheden werden inge-

luid door leerlingen van de mees-

ter Sieberingschool en De Mor-

genster in Nieuw-Balinge. Zij 

brachten om 8.45 uur, in aanwe-

zigheid van de Commissaris der 

Koningin, de heer J. Tichelaar, 

het speciaal voor deze gelegen-

heid geschreven bibliobuslied ten 

gehore.  

In Drenthe wordt nog steeds 

groot belang gehecht aan de bi-

bliobus, zowel door de gebrui-

kers als door de politiek. Ook 

blijft de bus door nieuwe ICT-

ontwikkelingen helemaal bij de 

tijd.  

Jubileumactiviteiten  

In de week van 28 september tot 

2 oktober worden de bibliobus-

sen bij alle 134 scholen op hun 

route toegezongen door de 

schoolkinderen. Zij hebben 

daarvoor het Bibliobuslied in-

gestudeerd. Het Bibliobuslied is 

geschreven door Harm Dijkstra, 

bekend van het duo Harm en 

Roelof.  

Voor alle bibliobusgebruikers 

en leerlingen van de busscholen 

is er een leuk cadeau: zij ont-

vangen een speciaal voor dit 

jubileum ontworpen magneet-

boekenlegger. In Nieuw-

Balinge overhandigt de Com-

missaris der Koningin, de heer 

J. Tichelaar, de eerste exempla-

ren hiervan aan de schoollei-

ding. Ook rijden de bussen een 

jaar lang rond met een speciaal 

jubileumlogo. Dit logo is het 

winnende ontwerp van een ont-

werpwedstrijd, die is gewonnen 

door scholiere Femke Stulp uit 

Drijber.  

Bibliobussen in Drenthe 

In Drenthe rijden vijf bibliobus-

sen. Drie daarvan vertrekken 

vanuit Assen, de andere twee 

vanuit Emmen. De bussen doen 

wekelijks zo’n 160 halteplaat-

sen aan. Dit zijn veelal kernen 

van tweehonderd tot tweedui-

zend inwoners die verder dan 

drie kilometer vanaf een vaste 

vestiging liggen. De gebruikers 

bestaan voor 90% uit jeugd en 

voor 10% uit volwassenen. Voor 

veel kinderen is de bibliobus de 

eerste kennismaking met de bi-

bliotheek.  

Uit onderzoek dat vorig jaar on-

der scholen werd gehouden, 

blijkt dat de gebruikers erg tevre-

den zijn. Vooral de behulpzaam-

heid en vriendelijkheid van de 

medewerkers scoren goed. Ook 

is het belang dat klanten aan de 

bus hechten groot. De korte af-

stand scoort hier hoog, evenals 

het feit dat de bus stimuleert tot 

lezen en de buurtfunctie.  

Bij de tijd 

Uit talloze ontwikkelingen blijkt 

dat de bibliobus helemaal bij de 

tijd is: Er zijn flatscreens waarop 

nu een presentatie over 50 jaar 

bibliobus wordt vertoond; De 

bussen beschikken over een 

draadloze online verbinding 

waardoor ze direct kunnen zien 

of boeken en andere media in de 

andere Drentse bibliotheken aan-

wezig zijn; Materialen kunnen 

direct gratis worden aangevraagd 

en verlengd, zowel in de bus als 

thuis via de website. Binnenkort 

hebben de bibliobussen ook pu-

bliekscomputers waarmee o.a. 

internet en de catalogus kunnen 

worden geraadpleegd.  

Activiteiten  

Ondanks de beperkte ruimte in 

de bussen, worden er toch diver-

se activiteiten georganiseerd. Zo 

zijn er onder andere: 

- Het speurneuzenspel: kinderen 

uit groep 5 en 6 raken gedurende 

vier weken op speelse manier in 

contact met wegwijs in de biblio-

bus.  

Drentse bibliobussen nog altijd springlevend. 
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COLOFON 
 

Uitgever:  

Stichting Dorpshuis Buinerveen 
 

Locatieadres: 

Dorpshuis ‘de Viersprong’ 

  tel: 212813 

 

 

Redactie:  

Bram van Buuren 211918 

brammes@hetnet.nl 

 

Geert Hilbolling  212975 

geerthilbolling@wanadoo.nl 

 

Janny Hoving  212446 

hobo14@zonnet.nl 

 

Marjan Poelman  212247 

marjanpoelman@hetnet.nl 

 

 

 

E-mail-adres : 

brammes@hetnet.nl 
 

Website: 

dorpkrant-buinerveen.nl 
 

 

 

Redactieadres:                    

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 
 

 

Medebezorgers: 

  Berend Kruit 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

- Klassenbezoeken 

- De Kinderjury: kinderen kun-

nen aangeven welk boek zij het 

leukst vinden  

 

Kinderboekenweek 2009  the-

ma: Aan tafel; eten en snoepen 

in kinderboeken. 

Leerkrachten uit het basison-

derwijs in de gemeente Borger-

Odoorn namen op woensdag 30 

september deel aan een work-

shop Smaaklessen. Dit zodat zij 

tijdens de Kinderboekenweek 

heel praktisch aan de slag kun-

nen met het thema: Eten en 

snoepen in kinderboeken.  

De leerkrachten kregen uitleg 

over het gebruik van de smaak-

leskist en namen deel aan voel-, 

ruik- en (blind)proevenproefjes. 

Dit deden zij op uitnodiging 

van het gemeentelijk leesbevor-

deringsoverleg, bestaande uit 

de leescoördinatoren van de ba-

sisscholen en de coördinator van 

het jeugdbibliotheekwerk in de 

gemeente Borger-Odoorn.  

Op de site: 

www.kinderboekenweek.nl/

kbw/2009/  staat een heel leuk en 

spannend filmpje over wie het 

geheim bewaakt van de Gouden 

Griffel. 

Van 7 tot en met 17 oktober 

vindt de kinderboekenweek 

plaats met verschillende activi-

teiten. 
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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. 

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 
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