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Vrijwilliger van het eerste uur, 

de heer Berend Kruit, is onlangs 

gestopt met het rondbrengen van 

de Dorpskranten. Sinds de op-

richting van Stichting Dorpshuis 

en de daarmee samenhangende 

oprichting van de Dorpskrant 

heeft Kruit zich ingezet voor zo-

wel het Dorpshuis als de Dorps-

krant van Buinerveen. Samen 

met Lammert Groefsema was hij 

bezorger van het eerste uur en 

heeft hij de oplage van 450 kran-

ten bezorgd in het hele versprei-

dingsgebied. Later zijn er meer 

bezorgers gekomen en heeft 

Kruit het Zuiderdiep rond ge-

bracht tot de Mondenweg. Moet 

wel gezegd worden dat dat de 

langste route is. Daarnaast was 

hij de enige mannelijke vrijwilli-

ger in de schoonmaakploeg van 

ons Dorpshuis, zijn taak bestond 

uit het stofzuigen van de voor- en 

achterzaal. Ook samen cadeau-

tjes kopen voor de Bingo of 

met de vrouwen op pad om din-

gen te regelen. Hij had soms 

zelfs het idee dat bekenden 

meenden dat ie vreemd ging, 

omdat ie altijd met de dames op 

pad was. Zijn vrouw heeft dan 

ook vele avonden alleen thuis 

gezeten omdat Kruit zich ver-

dienstelijk maakte als vrijwilli-

ger. Vara, Vrije Volk, Gemeen-

tebelangen, oprichten van huur-

dersvereniging het Huurdertje, 

hij was altijd bij ’t pad. En 

nooit heeft hij verstek laten 

gaan in de bezorging van de 

Dorpskrant. Tot groot verdriet 

van Kruit willen zijn benen niet 

zo goed meer en strompelt hij 

vaak. Daarom durft hij het niet 

meer aan de kranten rond te 

brengen. Vallen zou erg verve-

lend zijn, aangezien ook zijn 

 Berend Kruit, vrijwilliger 

vrouw slecht ter been is en Kruit 

nu ook ten allen tijde voor haar 

klaar staan wil. Hij had nog 

graag langer door willen bezor-

gen, maar dat gaat helaas niet 

meer. 

Sinds juni 1999 levert Berend 

(Vervolg op pagina 3) 
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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  1 december 2010 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 

6 nov  Spokentocht 

20 nov Bingo 

11 dec Kerstbingo 

19 feb Toneel 

26 feb Toneel 

 

Leden van de activiteitencom-

missie en hun tel.nummers.  

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker  851396 

Harm van Rhee  212610 

Jan van Noortwijk 212298 

 

E-mail van het secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

BIBLIOBUSTIJDEN   Vrijdag 

OBS 75 8.30 uur - 9.40 uur 

CBS 59 9.45 uur - 10.15 uur 

JEUGDWERK SEIZOEN 2010 / 2011 
 

DATUM       ACTIVITEIT OPGEVEN 

Woensdag 20 oktober 2010  knutselen  11 oktober 

Vrijdag 19 november 2010  karaoke  15 november 

Woensdag 15 december 2010 knutselen  6 december 

Vrijdag 21 januari 2011  bingo   17 januari 

Woensdag 16 februari   knutselen  7 februari 

Zaterdag 12 maart 2011  Carnaval  8 maart 

Woensdag 13 april 2011  knutselen  4 april  

Woensdag 18 mei 2011  knutselen  9 mei 

Eindfeest wordt later bepaald 

 

Opgeven bij: 

Els de Roo……0599-212604 

 

Knutselmiddag 

Groep 1 t/m 3: vanaf 13.30 t/m 15.00 uur 

Groep 4 t/m 8: vanaf 15.15 t/m 16.45 uur 

Kosten: 1.50 euro. 

Inclusief drinken en iets lekkers. 

 

Karaoke 
Groep 3 t/m 8: vanaf 19.00 t/m 21.00 uur. 

Kosten: 1.50 euro 

Inclusief drinken en iets lekkers. 

Bingo 

Groep 3 t/m 5: vanaf 19.00 t/m 20.15 uur. 

Groep 6 t/m 8: vanaf 20.30 t/m 21.45 uur. 

Kosten: 2 euro. 

Inclusief drinken en iets lekkers. 

 

Carnaval 

Groep 1 t/m 8: vanaf 14.30 t/m 16.00 uur. 

Kosten: 1.50 euro 

Inclusief drinken en enkele versnaperingen. 

 

Eindfeest 

Groep 1 t/m 8: vanaf 12.30 t/m 16.00 uur 

Kosten 3 euro.  Met eigen vervoer. 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Beste inwoners van Buinerveen 

en Nieuw Buinen, 

Hier een bericht van Toneelgroep 

De Schoakel. Wij zijn iedere 

maandagavond weer volop aan 

het repeteren zodat wij op 19 en 

26 februari weer voor u een leuk 

stuk op de planken kunnen bren-

gen. 

 

Het stuk wat wij deze keer voor 

u zullen gaan spelen speelt zich 

af in een café waar zich allerlei 

rare ontwikkelingen voordoen. 

Doordat de baas de benen heeft 

genomen en zijn zoon het over 

moet nemen wordt het een drukte 

van belang. Dus met andere 

woorden het wordt: 

 

“Een drokke tied” 
 

Hopelijk zien wij u op 1 van on-

ze uitvoeringen. 

“Een drokke tied” 
Toneelgroep De Schoakel 

Kruit ook oude foto’s aan de 

Dorpskrant in de vorm van an-

sichtkaarten. Ook deze krant is 

weer voorzien van een stukje 

plaatselijke historie. Ongeveer 30 

jaar is het verzamelen van deze 

oude prentjes een hobby en heeft 

Kruit al een interessante voor-

raad aangelegd. Kaarten die ove-

rigens niet voor niets zijn. Exem-

plaren waarvan niet veel in om-

loop zijn kunnen zomaar voor 25 

gulden gekocht zijn destijds. U 

zult hem er overigens niet op be-

trappen dat hij afdrukken aanle-

vert die al eens eerder gepubli-

ceerd zijn. In zijn archief wordt 

elke reeds gepubliceerde kaart 

voorzien van een sticker, zodat 

voor hem duidelijk is dat hij die 

niet nog eens als kopij aan hoeft 

te leveren. Deze map met an-

sichtkaarten is overigens niet het 

enige wat hij verzamelt. Voor 

(Vervolg van pagina 1) hem interessante krantenberich-

ten over ons dorp en de daarbij 

behorende gebeurtenissen wor-

den keurig uitgeknipt en gear-

chiveerd in plakboeken. Huldi-

gingen, meldingen van crimina-

liteit, branden, verandering van 

bedrijvigheid, botsingen, van 

alles is terug te vinden. Hij ver-

telt ons dat hij ook geregeld 

deze boeken uit de kast haalt en 

er door bladert om herinnerin-

gen op te halen. Hij weet erg 

veel van de historie van onze 

omgeving en de mensen en hui-

zen. Hij heeft nog plannen om 

het materiaal op onderwerp te 

rubriceren aangezien nu alles 

chronologisch is en hij wat 

ruimte vrij wil maken voor het 

vervolg. Want stoppen met ver-

zamelen is hij nog lang niet van 

plan. Wel heeft hij ook nog een 

grote kruikenverzameling van 

ca 400 stuks. Al is dit nu meer 

een wat statische verzameling, 

aangezien hij zich daar niet meer 

zo mee bezig houdt. Het verza-

melen heeft ook zijn vrouw in de 

greep, want zij verzamelt alles 

van Ot en Sien. Trommels, pla-

ten, bussen, overal waar Ot en 

Sien op voorkomen probeert ze 

toe te voegen aan haar verzame-

ling. Samen brengen ze ook heel 

wat uurtjes door aan de keuken-

tafel met beider hobby’s. 

Sinds 2000 is Kruit erelid van 

Plaatselijk Belang en in 2003 is 

Kruit gehuldigd door de Konin-

gin en Lid geworden in de Orde 

van Oranje Nassau. De redactie 

van de Dorpskrant wil Berend 

Kruit bij dezen bedanken voor 

zijn jarenlange inzet en heeft dit 

beloond met een mooie bos bloe-

men. 

 

Marjan Poelman 
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Spokentocht  

Buinerveen 2010 
 

 

 

 

 

 
Op zaterdag 6 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 bevatten. 

 

De deelname kost € 4,- per persoon, is op eigen risico en moet bij opgave betaald worden. 

Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen. 

 

Opgave voor deelname uiterlijk vóór 30 oktober met betaling inschrijfgeld bij: 

Anneke Wubbels 

Zuiderstraat 2 

Buinerveen 

0599212605 
 

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!! 

 

 

 

 

Oproep: 
De activiteitencommissie is nog op zoek naar  

(lopende) spoken voor de komende spokentocht. 

Wilt U ook eens spook spelen (erg leuk) meldt  

U dan aan bij Jan van Noortwijk ( tel 0599212298)  

E-mail: jvannoortwijk @ hetnet.nl)  

Of 

Anneke Wubbels en/ of kom naar de spokenvergadering  

op 1 november 20.00 uur in het Dorpshuis. 
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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 bij ons op bezoek komt en dat hij jullie daar graag wil ontmoeten! 

En wel op       zaterdag 27 november  
 

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 in de voorzaal 

van het dorpshuis 

13.00 uur Verzamelen in de achter-

zaal van het dorpshuis via 

de zij ingang 

13.30-14.00 uur Bezoek sint in dorpshuis 

In de voorzaal 

13.30-14.15 uur ?????????????????????? 

?????????????????????? 

14.00 uur Naar huis 14.15-15.15 uur Bezoek Sint in  

In de achterzaal 

    15.15-15.45 uur Pietendisco 

    15.45 uur Naar huis 

Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke sportver-

enigingen in samenwerking met het dorpshuis. De kinderen hoe-

ven 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. en 

Gymnastiekvereniging NOAD 
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De kinderen hebben op woens-

dag 15 september hun eerste 

knutselmiddag alweer gehad. 

Wij hebben van een glazen pot 

een windlicht gemaakt. Je kon 

dit eerst verven en dan versie-

ren met papieren vlinders, 

kraaltjes, glitters, enz. De groe-

pen 1 t/m 3 waren het eerst aan 

de beurt. En ze konden niet 

wachten om zo’n mooi wind-

licht te maken. Wat mij opviel 

is dat de meisjes toch meer de 

felle kleurtjes gingen gebruiken 

en de jongens meer de aardtin-

ten, wat dan ook hele mooie 

verschillende creaties oplever-

de. Na tussendoor lekkere ranja 

en een koekje gehad te hebben, 

gingen deze kinderen dan ook 

weer hard aan de slag om het 

windlicht af te krijgen. Maar 

dan kun je toch zien dat je nog 

tijd te kort komt en het al snel 

Jeugdwerk 

15.00 uur is. De volgende groe-

pen waren groep 4 t/m 8. Tja, 

wat moet ik daar van vertellen. 

Dat deze groep uit ongeveer 25 

kinderen bestond.  

En wij daar niets van gemerkt 

hebben, omdat ze zich keurig 

hebben gedragen.  

Sommige kinderen wel 3 wind-

lichten hebben gemaakt.  

Ook de windlichten in allerlei 

variaties te zien waren.  

Ik weet zeker dat ook deze kin-

deren het naar hun zin hebben 

gehad en uitkijken naar de vol-

gende keer. Wat wij dan gaan 

maken is nog een verassing maar 

ook deze middag zal weer een 

gezellig knutselmiddag worden. 

Wij willen bij deze dan ook de 

ouders bedanken die hebben 

meegeholpen. En wij hopen dat 

wij de kinderen + natuurlijk de 

hulpouders op woensdag 20 ok-

tober weer zien om dan onze 

herfstknutsel te maken.  

 

Bianca Groothuis 
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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 

Ook voor:  

 

 - manicure 

 - diabetes en reuma  

 - vergoeding zieken-

    fonds mogelijk 
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Dinsdagavond 23 september jl. 

was op uitnodiging van de Peu-

terspeelzaal de Brandwonden-

stichting present in het Dorps-

huis. De opkomst was laag. Op 

beide basisscholen en op de peu-

terspeelzaal waren briefjes uitge-

deeld, maar er zijn maar weinig 

belangstellenden op af gekomen, 

terwijl het een erg interessante en 

soms aangrijpende avond was. 

Door interactief te presenteren en 

de aanwezigen te vragen naar 

hun ervaringen en hun manier 

van preventie werd het een le-

vendige, interessante avond. 

Hebt u wel eens geprobeerd om 

met een blinddoek om, nadat u 

enkele keren rondgedraaid bent, 

het huis te verlaten? Of bijvoor-

beeld uw kind uit huis te begelei-

den? Simpele dingen als een 

vluchtplan, wie neemt welk kind 

mee naar buiten en waar langs, is 

mogelijk nog nooit in u opgeko-

men om daar eens over na te 

denken. Onderlinge afspraken 

hierover kunnen kostbare tijd 

schelen. Indien u er boven niet 

uitkunt, hebt u al eens nagedacht 

over een vluchttrap? Gewoon 

onder het bed leggen en in nood 

kan deze zo over de vensterbank. 

Heel veel tips kwamen deze 

avond voorbij. Maar vooral de 

bewustwording werd aangespro-

ken. Bijna iedereen heeft wel 

eens met brand of brandwonden 

te maken gehad of kent voorbeel-

den uit eigen omgeving. Heel 

veel mensen onder ons hebben 

rookmelders in huis geplaatst. 

Gelukkig wordt dat steeds meer 

een standaard uitrusting in huis-

houdens. Maar wat te doen als 

die rookmelder afgaat en het 

werkelijk blauw staat van de 

rook? Het is goed daar eens over 

na te denken. Wist u dat u in uw 

slaap niets ruikt? Je wordt dus 

Voorlichting Brandwondenstichting in Dorpshuis 

niet zo maar wakker als er 

brand is. Overigens kennen 

rookmelders wel een houdbaar-

heid. Let daar op. En vaak is 

het zo, dat als de batterij leeg is 

er zo’n naar piepje komt. En 

om die te stoppen wordt de bat-

terij verwijderd. En zet u er dan 

direct een nieuwe in? Heel her-

kenbaar was het die avond. Wel 

een rookmelder, maar zonder 

batterij. Wat is dan het effect 

van die melder? Geen effect. 

Eerst water, de rest komt later. 

Een zeer belangrijke spreuk. 

Wist u dat u bij brandwonden, 

het beste de huid 10 minuten 

kunt koelen, maar dan met lauw 

water? En dan zo snel mogelijk. 

Elke seconde telt in dit geval 

om te voorkomen dat er blij-

vende littekens zichtbaar blij-

ven. Kinderhuidjes zijn teer, en 

branden des te sneller in. Eerst 

kleding uittrekken heeft geen 

zin, met kleren aan onder de 

douche is de beste remedie, 

maar doe wel die luier uit, die 

houdt de hitte namelijk vast. 

Vaak zijn we ons van vele 

risico’s niet eens bewust of 

denken we dat zoiets ons niet 

overkomt. Toch zit een ongeluk 

in een klein hoekje en kunnen we 

ons er beter van bewust zijn dat 

het ons ook kan overkomen. En-

kele brandmelders in huis is dan 

wel het minimale wat je aan pre-

ventie kunt doen. Een brandblus-

ser is ook handig, maar hoe lang 

is het geleden dat de uwe gecon-

troleerd is? Er zit ook een houd-

baarheid op de blussers en het 

kan goed zijn dat als deze nodig 

is, uw blusser slechts een puffend 

geluid maakt maar niet meer 

bruikbaar is. Een blusdeken is 

niet de investering, maar erg han-

dig en duurzaam. Maar ook pre-

ventief handelen door hete dran-

ken of voedsel bij kinderen weg 

te houden,  tijdens het koken de 

pannen achterop het fornuis te 

plaatsen of voor het in bad gaan 

het water te checken. Dat zijn 

simpele handelingen die veel 

leed kunnen voorkomen. Mis-

schien kent u het verhaal van de 

bejaarde die door haar verzorger 

in een te heet bad is gestopt en 

daarna is overleden aan de 

brandwonden. Mogelijk dat u 

denkt dat u dat niet overkomt, 

want u hebt thermostaatkranen. 

Dat was hier ook het geval. Al-

leen waren net de leidingen heet 

doorgespoeld in verband met le-

gionella. En tja, als je dan geen 

routine hebt om altijd het water 

of de kraan te checken, dan kun 

je veel leed veroorzaken. 

 

Moraal van dit verhaal: voorko-

men is beter dan genezen. Litte-

kens van brandwonden verdwij-

nen nooit meer en tekenen voor 

het leven. Het hebben van EHBO 

is een goeie start, maar meer 

kennis over preventie is nooit 

weg. En dat was het doel van de-

ze zeer geslaagde avond. 

 

Marjan Poelman 
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 
Maatwerk 

 

In Week In Week Uit stond een 

berichtje dat de maatwerkplan-

nen aan ons dorp zijn gepresen-

teerd. En dat er afspraken zijn 

gemaakt met vertegenwoordigers 

van Buinerveen. 

Helaas geeft dit verhaal geen 

juiste weergave van de werke-

lijkheid. 

Er is een gesprek geweest op het 

gemeentehuis waar leden van 

Stichting Dorpshuis, leden van 

de werkgroep DOP en een verte-

genwoordiger van Sedna voor de 

peuterspeelzaal samen met wet-

houder Alberts en 2 ambtenaren 

aan hebben deelgenomen. Hierin 

is duidelijk benadrukt dat onze 

voorzieningen gebruikt worden 

door inwoners van Buinerveen, 

maar ook de inwoners van 

Nieuw-Buinen aan de westkant 

van de Mondenweg. De gemeen-

te is met een voorstel gekomen, 

dat niet bij onze verwachtingen 

aansluit. We zijn over Maat-

werk nog steeds in gesprek met 

de gemeente. 

 

Bos ’t Meras 

 

Een van de projecten die in ons 

boekje D(orps)O(mgevings)P

(lan) Buinerveen/Nieuw-

Buinen tot aan de Mondenweg 

staat is het opknappen van het 

bosgebied. Een aantal leden 

van de werkgroep, van het be-

stuur van de schaatsvereniging 

en van de gemeente hebben sa-

men om tafel gezeten om dit te 

bespreken. Inmiddels zijn er 2 

bankjes bij de ijsbaan geplaatst. 

Het bos wordt door Bosgroep 

Noord rigoureus aangepakt en 

zal hier en daar meer struikge-

was krijgen voor een opener 

beeld. Er zal een poel worden 

aangelegd en er wordt bekeken 

of er een nieuwe ingang bij 

OBS 75 gerealiseerd kan wor-

den. 

Jeugdsoos 

 

De initiatiefgroep bestaande uit 

Ingrid Naber, Maryska Kremer, 

Jan Darwinkel, Ina Habing en 

Wim Bruil is nog steeds in over-

leg met fondsen. Marja van der 

Scheer heeft vanwege drukke 

werkzaamheden en studie de 

groep verlaten. 

 

Nieuwbouwplan 

 

John Krol van fa. Nijhuis BV is 

druk bezig met Bugel/Hajema 

om het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan medio no-

vember klaar te hebben. 

Daarna volgt behandeling door 

B&W, ligt het ter visie en daarna 

ter vaststelling door de gemeen-

teraad. 

 

Overleg samen met  

Nieuw-Buinen 

 

Op 29 september heeft Chris 

Gras (dorpscoördinator) Nieuw-

Buinen Oost opnieuw met onze 

werkgroep DOP gesproken over 

ontwikkelingen in Buinerveen en 

Nieuw-Buinen. Voordeel van 

deze samenwerking is het combi-

neren van zaken en het verhogen 

van de effectiviteit. 
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Verdwaald? 

Heeft u dat ook wel eens, dat u 

de weg niet meer weet, terwijl u 

toch zo goed voorbereid op va-

kantie ging? Het overkomt de 

beste speurders wel eens, dat zij 

van opzij horen, “daar had je af 

gemoeten”.   

Tegenwoordig hebben de mees-

ten onder ons een TomTom, die 

routes plannen heel gemakkelijk 

maakt. Dit apparaat geeft duide-

lijk aan hoe ver nog, hoe lang 

nog en ook de aankomsttijd. Een 

geweldig apparaat, maar stel dat 

je op de fiets de omgeving wilt 

verkennen? Dan wordt het al 

moeilijker maar wel veel leuker. 

Een kaart erbij, route plannen, 

stops plannen, en dit alles wordt 

nu nog makkelijker gemaakt dmv 

fiets routes. Een fietsknooppun-

tensysteem. Dit is een netwerk 

van aaneengesloten tracés. De 

kruispunten waarop de tracés bij 

palen.  

Sinds deze zomer staat in Bui-

nerveen ook een kaart, en regel-

matig zie je fietsers die er ge-

bruik van maken. Dit is gewel-

dig: goed voor de gezondheid, 

goed voor het milieu, en ui-

teraard ook goed voor toerisme 

in Drenthe wat dan weer geld 

oplevert. Met al dat geld kun-

nen fietspaden verbetert of 

nieuw aangelegd worden. Wat 

dan weer meer geld oplevert. 

Misschien kan er dan ook een 

huisje komen, of een overdekte 

picknickplaats? Komen er nog 

meer mensen. Geweldig!  

Maar zou het niet het mooiste 

zijn, echt het allermooiste, dat 

we van al dat geld een klein 

beetje inkt kopen, en vervol-

gens de naam Buinerveen op de 

kaart zetten? Verdwalen doen 

we dan wel een andere keer, in 

een ander dorp.  

Bram van Buuren  

elkaar komen, worden knoop-

punten genoemd. De fiets-

knooppunten zijn onderling be-

wegwijzerd. Via de genummer-

de borden fiets je van knoop-

punt naar knooppunt. De fiets-

routes zijn uitgezet over de 

mooiste Drentse fietspaden. Bij 

ieder knooppunt is een informa-

tiepaneel te vinden met een 

overzichtskaart van de nabijge-

legen fietsknooppunten. De af-

standen tussen de fietsknoop-

punten zijn in kilometers op de 

kaart aangegeven. Dit netwerk 

van routes loopt door Drenthe 

en op tactische punten in dor-

pen is een kaart geplaatst. Keu-

rig in een steun geplaatst, en 

duidelijk te herkennen. Op de 

kaart kun je zien waar je bent, 

en hoe verder dmv knooppun-

ten die je kunt volgen. Als je 

vóór de vakantie wat tijd steekt 

in de routes kun je via internet 

ook je route en kilometers be-
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Noorderdiep 278  Nieuw Buinen 

Tel. 0599-612389 

Ook aan huis verkoop 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Op woensdag 22 september  

heeft Jacco Pranger lichtbeel-

den  vertoond van Buiner-

veen  en  Nieuw-Buinen (toen 

en nu). We zagen cafe Kroe-

zen, nu dorpshuis De Vier-

sprong;  het verdwenen tolhuis;  

de verdwenen burgemeesters-

woning op Hoofdkade,  de ou-

de klapbrug, die in de oorlog is 

verwoest.  Waar nu fa. Wub-

bels hun bouwbedrijf heeft, zat 

vroeger bouwbedrijf Warringa. 

Op de Noorderstraat zagen we 

het huis van bakker Plat en cafe 

Oosting (nu fam. Windt/

camping De Paardetange). Op 

de Zuiderstraat het huis van 

slager Sanders, fam. Uneken, 

cafe Hoiting later Siebring (nu 

fam. Naaijer)  en de veenkeet 

van fam. Boekholt (nu fam. 

Verstoep). Op de Hoofdkade 

en Hoofdstraat  zagen we schil-

der Meiborg, rijwielhandel 

Uneken, smederij v.d. Schuur, 

postkantoor v.d. Schoot, melk-

fabriek, winkel Moek, slager 

Molema, kruidenier Feunekes, 

slager Onrust, manufacturen 

Rendering, kapper Stel. Daarna 

het Zuiderdiep met OBS 75, 

SILO, galeriewinkel Hospers, 

bakker Koops, fotograaf Mei-

borg, kruidenier Haak, stelma-

kerij Monkhorst, schoenenzaak 

Prins, aardappelmeelfabriek 

Hol landia ,  meestershuis 

Dijkstra en CBS 59 en de oude 

kleuterschool, boerderij fam. 

Rubingh (nu v.d.Giessen), tol-

huis waar nu fam. Martens 

woont. Zo zie je dat er heel 

veel middenstand in ons dorp 

te vinden was; in een bepaalde 

periode zelfs 150 winkels! 

Donderdag 7 oktober hebben 

we een bezoek gebracht aan 

Essent in Wijster van 14.00 tot 

17.00 uur. Sinds 1 oktober 

2009 heet dit bedrijf Attero. 

Het is een Geïntegreerde Afval 

Verwerkings Industrie. Attero 

zit op 15 locaties in Nederland 

en er wordt 9 miljoen afval per 

jaar verwerkt. Elke dag worden 

er 250 vrachtwagens en een 

aantal treinen(‘snachts) vol af-

val aangevoerd. Het afval 

wordt eerst gescheiden en het 

restant verbrand. Hiermee 

wordt weer energie opgewekt. 

Er zijn 3 afvallijnen voor het 

grijze afval, waarna de rook in 

een fabriek achter deze lijnen 

wordt schoongemaakt. Het or-

ganisch afval wordt verwerkt 

tot compost. Hierin wordt nog 

veel grijs afval gevonden. Er 

wordt veel gedaan om stank te 

voorkomen; er zijn zelfs 3 men-

sen die op verschillende plaat-

sen in de buurt staan te ruiken. 

We werden door de hele fabriek 

heengeleid en in een busje over 

het hele grote terrein vervoerd. 

Het was erg interessant! 

Maandag 11 oktober wordt het  

80 jarig bestaan van de NBvP, 

Vrouwen van Nu in Nederland  

gevierd in Amersfoort. Deze dag 

heeft als thema Vitaal Platte-

land. Drie sprekers delen hun 

visie op het thema vitaal platte-

land met ons. Gerda Verburg, 

demissionair minister van LNV 

bestempelde het fenomeen 

‘topdorpen’ als speerpunt van 

haar beleid. Wat maakt volgens 

haar een dorp een topdorp, en 

hoe komt en blijft een dorp in 

topvorm? Roel Kuiper weet als 

historicus, politicus en filosoof 

alles over het belang van 

streekidentiteit, je verbonden 

voelen met een regio, met een 

dialect en lokale cultuur. Het be-

lang hiervan neemt steeds meer 

toe en hij laat zien welke kansen 

het biedt om op elkaar betrokken 
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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 

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 kijken.   

Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

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

te zijn en te blijven. Shanti Jha-

kry is  oprichtster van een coa-

chingsbureau om vrouwelijk ta-

lent te laten bloeien en heeft veel 

ervaring met ondernemende 

vrouwen. Ze geeft haar visie op 

de waarden vertrouwen, vernieu-

wen en verbinden. Deze waarden 

hebben we centraal gezet in de 

visie van Vrouwen van Nu op de 

toekomst. Ze zal ons uitdagen 

onze eigen, specifieke talenten te 

ontwikkelen.  

Donderdag 14 oktober gaan een 

aantal dames naar de jaarlijks 

georganiseerde Agrarische dag. 

Donderdagavond 20 oktober  

vieren we het  80 jarig bestaan 

van de NBvP, Vrouwen van Nu 
in onze eigen kring. In 2011 be-

staat  de afdeling Drenthe 80 

jaar; dit zal gevierd worden op 

16 april. Onze eigen afdeling be-

staat in 2012 ook 80 jaar. 

In november gaan we een avond 

bloemschikken. 

Woensdag 17 november gaat me-

vrouw Reijntjes-Kramer ons bij-

spijkeren in de  verkeersregels. 

Vrijdag 19 november wordt er in 

de Partytown in Assen een noor-

delijke PR-dag gehouden.                  

Op het programma staan Marti-

ne Kruider, bekend van haar 

leven als stadse griet in het bui-

tengebied, Brigitte Leferink, 

hoofdredacteur van ons leden-

blad, Annemarie Calon, mede-

eigenaar van een organisatiebu-

reau en coach en het interactief 

theater Acta uit Friesland. 

 Allen zullen aandacht besteden 

aan bewustwording. Het ima-

go van Vrouwen van Nu is na-

melijk nog wel voor verbete-

ring vatbaar. Vrouwenvereni-

gingen hebben in het verleden 

een geweldige impuls gegeven 

aan de emancipatie van vrou-

wen, met name op het platte-

land. En ieder lid van Vrouwen 

van Nu is ervan op de hoogte dat 

onze organisatie zich daarna zeer 

actief is gaan richten op maat-

schappelijke thema’s en politieke 

bewustwording. Maar de gemid-

delde Nederlander heeft daar 

geen weet van. Die weet zelfs 

vaak niet dat Vrouwen van Nu de 

nieuwe naam is voor de Bond 

van Plattelandsvrouwen. 

 

 

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

Woensdagmorgen  9.30-10.30  

Vrijdagavond       18.30-19.30 

 

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. 

De speel-o-theek is nu nog gevestigd in J.J.C. De 

Bunermonder, noorderdiep 526c (naast het voet-

balveld) te Nieuw Buinen. 

De speel-o-theek is bedoeld voor mensen met kin-

deren (leeftijd tot ongeveer 8 jaar) of bijvoorbeeld 

gast-/grootouders en geeft u  

de mogelijkheid om het speelgoed van uw kinderen 

regelmatig te wisselen.  

U betaalt voor een jaarabonnement 12,50 euro. 

Hiervoor kunt u per keer 2 stuks speelgoed lenen. 

Een dubbel abonnement voor 4 stuks kost 19,50 

euro.  
 

De speel-o-theek zal na de vakantie zijn intrek ne-

men in het MFA gebouw. 

Wij hopen de openingstijden te kunnen verruimen, 

daarvoor zijn zowel nieuwe vrijwillgers als nieuwe 

leden hard nodig. 
 

Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan gerust een 

keer een kijkje tijdens de uitleen of neem contact op 

met Janny Hofstra, tel.nr. 647746 

mailto:speelotheek-kiekeboe@lycos.nl
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Winnaars zijn Leonie en Robin als Natalie Im-

bruglia en Johann Lippowitz met Torn  

Tweede is Dennis als Jan Smit met Leef nu het 

kan    

Derde zijn Sophie en Loreena als Lisa, Amy en 

Shelly met ´t Is zomer   

Talent in de groep van jeugd t/m 10 jaar. 

Tijd voor een update van de acti-

viteiten op onze school! 

 Op 6 oktober zijn de leer-

lingen van de groepen 1 t/m 4 

naar een voorstelling geweest. 

Deze voorstelling heette ‘Dixi’ 

en werd gespeeld door theather-

groep Tryater. In ‘Dixi’ staat de 

hoge nood centraal. De kinderen 

vonden ‘t erg leuk. 

Ze kregen allemaal een mooie 

verjaardagskalender mee naar 

huis. 

 

Van 1 t/m 22 oktober is er een 

Lege-flessen-actie! 

Iedereen die lege statiegeld fles-

sen heeft kan ze inleveren en van 

de opbrengst wordt iets moois 

voor de leerlingen aangeschaft! 

 

Van 6 t/m 15 oktober was er de 

jaarlijkse Kinderboekenweek. 

Het thema dit jaar is ‘De grote 

tekententoonstelling’. 

In alle groepen is aandacht be-

Nieuwsflits OBS 75 
steed aan de kinderboeken-

week! 

 

Nog even iets over de biblio-

bus. 

De tijden zijn veranderd. 

De bus staat van 8.30 tot 9.40 

voor onze school. 

Maak er gebruik van, er is voor 

ieder wat wils! 

 

Volgende week is het herfstva-

kantie! 

Wij hopen op prachtig herfst-

weer! 

 

Kijk ook eens op de website 

van onze school, 

www.obs-75nieuwbuinen.nl 

Na de vakantie komt er weer 

een leuke, drukke tijd aan, met 

vele activiteiten. 

Daarover meer in de volgende 

nieuwsflits! 

 

OBS 75 

http://www.obs-75nieuwbuinen.nl/
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Winnaar zijn  

Lianne en Mein-

ke als Monique 

Smit met 

 “Danny” 

 

Tweede is de 

Noad dansgroep  

 

Derde is Arjen 

als Frans Duijts 

met “Jij denkt 

maar dat je alles 

mag van mij”  

Talent in de groep van jeugd 10 t/m 15 jaar. 
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Winnaar is een Mystery Guest 

 

Tweede is Heleen als Ilse de Lange met Next To Me    

 

Derde zijn Tjerk, Harrie, Harold, Christiaan, Robert, Michel, Sander, Job, Marlieke, Herman en Ronald als 

het Veenkaor   

Talent in de groep vanaf 16 jaar. 
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Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Op deze foto is te zien dat het Noorderdiep gedempt is. Rechts staat de woning die werd bewoond door de 

fam. Jan Kruit. Op de achtergrond staat de boerderij van de fam. Jan Sloots. 

Dit is een foto uit ongeveer 1972. Op de voorgrond links Harm Hospers in het midden Geert Kruit en 

rechts Jan Sloots. Deze 3 zijn bezig met het scheren van een schaap. Daarachter is de Eikenlaan te zien. De 

zandhopen zijn voor het dempen van het Noorderdiep. 
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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 

***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 
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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, secretaris 212698  gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  wim.bruil@centric.eu 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@home.nl 

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                

Van de bestuurstafel 
Inmiddels is het alweer herfst. 

Er staan weer leuke activiteiten 

op het programma, zoals de 

talentenjacht ´Show your ta-

lent` en de Spokentocht. Altijd 

weer zijn daar de vrijwilligers 

die er heel wat vrije uurtjes in 

steken om het ons naar de zin 

te maken. We hopen dan ook 

op een zeer grote opkomst bij 

beide activiteiten. 

 

Het Dorpshuis heeft ook een 

metamorfose ondergaan. De zij

- en achtergevel staan er weer 

prachtig bij na het nieuwe 

voegwerk. Ook de dorpels bij 

de grote zaal aan de achterkant 

zijn vervangen. Verder is de 

stichting bezig offerte’s op te 

vragen voor onder andere isola-

tie van de vloer. Dit zou name-

lijk heel wat in de stookkosten 

schelen. Ook zijn we op zoek 

naar een schilder die de buiten-

kant voor ons gaat onderhou-

den. 

Zo blijven we altijd bezig met 

onderhoud van dit schitterende 

gebouw die heel wat verenigin-

gen huisvest. 

 

Verder valt er eigenlijk niet zo 

veel te melden op dit moment, 

dus laat ik het hier ook bij. 

 

Namens het bestuur van de 

Stichting Dorpshuis Buinerveen 

Marion de Leeuw 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:otten655@planet.nl
mailto:wim.bruil@centric.eu
mailto:hilann12@hetnet.nl
mailto:marion_de_leeuw@home.nl
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Nieuws CBS 

35-jarig jubileum  

juf Nelleke 
Op vrijdag 1 oktober was het 35 

jaar geleden dat juf Nelleke Vos 

voor het eerst een groep kleuters 

onder haar hoede kreeg. Om dit 

jubileum een feestelijk tintje te 

geven hebben alle kinderen 

 ’s morgens juf Nelleke toege-

zongen. Als cadeau van de kin-

deren kreeg de juf een handbe-

schilderd theeservies. Uiteraard 

werd er taart gegeten en kreeg de 

juf een boeket met 35 rozen, één 

voor elk jaar dat de juf voor de 

klas heeft gestaan. 

Opening  

Kinderboekenweek 
 

Op donderdagmorgen 7 oktober 

hebben de kinderen, de juffen 

en de ouders van School 59 de 

Kinderboekenweek feestelijk 

geopend. Het thema dit jaar is 

“De Grote Tekententoonstel-

ling”. 

Voor deze opening had ieder-

een zich verzameld in het speel-

lokaal waar de kinderen kennis-

maakten met een schilder die 

graag kinderboeken wilde illu-

streren, maar zijn talent werd 

niet herkend door de uitgever 

van prentenboeken. Gelukkig 

dachten de kinderen daar an-

ders over. 

Van de schilder leerden de kin-

deren dat je goed moet kunnen 

kijken als je schilder wilt wor-

den, want  soms wordt je voor 

de gek gehouden door de din-

gen die je ziet. Samen met de 

schilder keken we naar plaatjes 

en probeerden we het gezichts-

bedrog te ontdekken. 

De opening werd afgesloten 

met het lied “Tovertekenboek” 

Restauratie mozaïek 
 

In de zomervakantie is ons mo-

zaïek naast de ingang van de 

school gerestaureerd. In 1969, bij 

de opening van het nieuwe 

schoolgebouw is dit kunstwerk 

onthuld. Het is gemaakt door 

kunstenaar Folkert Haanstra. Het 

mozaïek is een uitbeelding van 

het scheppingsverhaal. Dinie 

Roffel uit Hoogezand heeft de 

restauratie uitgevoerd. 

Reptielen 
 

Op 7 september is Hans Swaak,  

de vader van Léon en Noël op 

school geweest om te vertellen 

over zijn grote hobby:reptielen. 

Hans  had  slangen, baardagamen 

(met jonkies) en een schildpad 

mee om te laten zien. De kinde-

ren (en de juf!) mochten ook een 

slang vasthouden. Het was een 

leerzame, interessante en span-

nende les! 

http://www.school59.nl/Portals/0/Gallery/Album/124/P1020382.JP
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Het is alweer een enige tijd gele-

den dat wij van de oranjecom-

missie iets van ons hebben laten 

horen of zien. Toch willen wij 

graag nog onze dank betuigen 

aan al die mensen die het WK 

2010 hebben bezocht in ons 

Dorpshuis te Buinerveen. Dank-

zij deze mensen was de opkomst 

geweldig en heeft dit geleid tot 

een groot succes. Wij hebben 

ook negatieve berichten gehoord 

over sponsoren en andere derge-

lijke zaken. Om deze problemen 

nu uit de wereld te helpen en er-

voor te zorgen dat dit niet weer 

zal gebeuren hebben wij al onze 

stappen al ondernomen voor de 

WK 2010 EK 2012. Allereerst de versie-

ringen met de vlaggetjes in ons 

dorp. Er is mij gevraagd waar-

om bepaalde gebieden niet van 

vlaggetjes waren voorzien, dit 

komt door te weinig mensen 

die dit zouden kunnen doen. Ik 

had een oproep in de dorps-

krant geplaatst, om meer vrij-

willigers te krijgen. Op deze 

oproep had niemand gerea-

geerd, zodoende waren wij in 

principe met te weinig mensen. 

Dat er mensen zijn die hun hulp 

aanbieden als het eigenlijk te 

laat is, betreur ik. Daarentegen 

ben ik wel blij dat deze perso-

nen natuurlijk dan wel bereid 

zijn om met het EK 2012 de 

desbetreffende vlaggetjes in 

hun buurt op te hangen. Dan is 

dit probleem bij dezen uit de we-

reld geholpen. Het volgende pro-

bleem is over de sponsoren, 

waarbij ik wil uitleggen waarom 

1 sponsor eigenlijk de meeste 

aandacht heeft gekregen. Net als 

bij ieder evenement zijn er altijd 

hoofdsponsoren aanwezig, maar 

dat wil niet zeggen dat wij als 

oranje commissie niet blij zijn 

met de rest van de sponsoren. 

Wij hadden een bepaald doel 

voor ogen om niet om de twee 

jaar steeds bij dezelfde mensen 

aan te kloppen. Dit besluit heb-

ben wij goed overwogen, met de 

doelstelling om na elke periode 

van 2 jaar een andere hoofdspon-

sor te krijgen. Na het benaderen 

Dankzij verbeterde leefomstan-

digheden worden de Nederlandse 

senioren steeds ouder. De ver-

wachtingen zijn dat tussen 2025 

en 2030 een derde deel van de 

Nederlandse bevolking tot de 

senioren groep behoort. Senioren 

waar rekening mee moet worden 

gehouden.  

Het beleid van nu en de toekomst 

verwacht van de Nederlandse 

ouderen actief te zijn en betrok-

ken te blijven bij maatschappe-

lijk ontwikkelingen. De ANBO, 

KBO en de PCOB  zijn grote  

ouderenorganisaties. Ze  verte-

genwoordigen  meer  dan 

800.0000 mensen van boven de 

55 jaar. Duizenden senioren zijn  

actief op allerlei niveaus in aller-

lei overleggen betreffende AOW, 

de pensioenen, de zorg, de ziek-

tekostenverzekering enz.  

Net als overal in Nederland zijn 

er in onze gemeente   lokale af-

delingen, twee PCOB-  en vier 

ANBO-afdelingen,  veel vrijwil-

Ouderenbonden in Borger-Odoorn: 

Lid worden: “Daad van solidariteit” 

ligers bezig om leeftijdsgenoten 

ontspanning te bieden en met 

het aanbieden van een breed 

scala van activiteiten de vereen-

zaming bij de Nederlandse se-

nioren te voorkomen.  

Belangenbehartiging door de 

inzet van vrijwilligers die hart 

hebben voor hun medemens en 

daar tijd voor vrij maken. De 

zes ouderenafdelingen werken 

samen in het Overleg Samen-

werkende Ouderenbonden in de 

gemeente Borger-Odoorn 

(OSO) en zetten zich sterk in 

voor de belangen van de senio-

ren in de gemeente Borger-

Odoorn. U leest daarover regel-

matig in “ Week In Week Uit” 

en het  

“50+Magazine.”                         

 

Sluit u aan  

Het is een maatschappelijke 

betrokkenheid van veel Neder-

landse senioren die zich in de 

ouderenbonden hebben vere-

nigd. Daar hoort iedereen zich bij 

aan te sluiten die de werkzame 

periode in zijn of haar leven ach-

ter zich heeft gelaten en graag 

een nieuwe uitdaging wil.  De 

ANBO en de PCOB nodigen alle 

senioren in Borger-Odoorn uit 

om zich aan te sluiten en sociaal 

betrokken te blijven. Het is vol-

gens ons een daad van solidari-

teit.   We willen alle senioren in 

Borger-Odoorn verwelkomen in 

onze gelederen en met hun wer-

ken aan een rechtvaardig senio-

renbeleid in Borger-Odoorn.  

Voor informatie en opgave zie 

onderstaande secretariaten: 

PCOB- afd. Borger (voormalige 

gemeente Borger): D. van Baren, 

Tel. 0599-236215 E-mail: 

ick.van.baren@gmail.com 

ANBO-afd. Nieuw-Buinen/

Buinerveen (voormalig veenge-

deelte gemeente Borger:: Mevr 

A. Wapsenkamp, , tel. 0599-

618040, E-mail:  

a.wapsenkamp@home.nl 
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van enkele sponsors was ons 

budget toereikend, om de WK 

2010 te realiseren. Wij vinden 

dan dat het beter is om over 2 

jaar bij andere mensen aan te 

kloppen en hun vragen of zij een 

rol willen spelen als sponsor van 

het oranje-gebeuren. Dat de 

hoofdsponsor hierdoor iets meer 

aandacht krijgt dan de rest van de 

sponsoren, is een keus die op dat 

moment gemaakt wordt, en kan 

niet meer terug gedraaid worden. 

Alleen als een dergelijk persoon 

hier een probleem mee had, had 

deze natuurlijk altijd contact op 

kunnen nemen met de oranje 

commissie. Dit is  mijn inziens 

niet gebeurd, dus zou er eigenlijk 

geen probleem kunnen en mogen 

zijn. Maar laten we wel eerlijk 

zijn, het verdiend geen schoon-

heidsprijs zoals sommige dingen 

besproken worden achter de rug 

om van de desbetreffende com-

missie. Net als bij voetbal is een 

fout die gemaakt wordt catastro-

faal voor de gehele club. Wij van 

de oranje commissie leren net als 

alle andere mensen van hun ei-

gen gemaakte fouten, maar de 

fout toegeven is al een hele 

stap! De opkomst was geweldig 

en iedereen heeft op zijn eigen 

manier genoten van het voetbal. 

De temperatuur in ons Dorps-

huis kwam vele malen op een 

hoog niveau, en dat hebben wij 

mede te danken aan de warmte 

die de mensen ons hebben toe-

gedragen. We hadden ook een 

muzikale begeleiding uitgeno-

digd, om de muzikale steun te 

geven tijdens de rust en voor na 

de afloop van de wedstrijd. Bij 

de eerste wedstrijd konden wij 

in de eerste helft niet voldoende 

aan een perfect geluid, maar dit 

werd in No time recht gezet 

door ons eigen geluidstechni-

cus. Het was ons eigen KA-

NON VAN DE KANAAL-

STREEK, onze rots in de bran-

ding Gerard Plat. Gelukkig was 

dit probleem snel opgelost, en 

is menig televisienetwerk ja-

loers op ons, qua geluidstechni-

cus. Ik heb in ieder geval geno-

ten van alle mensen die samen 

met ons hebben genoten van 

een geweldige WK 2010. Er 

rest mij alleen nog 1 ding, en 

dat is de sponsoren te vermelden 

die dit allemaal mogelijk hebben 

gemaakt, en ik hoop dat wij alle-

maal terug kunnen kijken op een 

goed WK.  

Sponsoren WK 2010  
Bouwbedrijf Wubbels 

Middeljans Sportprijzen 

Wals schilder en spachtelwerk 

Johan Schipper 

Alberts Bestratingen                                                                         

Jans Hatzman 

Leo Tonkens 

De Rode Loper 

Broer en Gini Boes 

Ratering Isolaties 

Gerard en Inge (Plat) 

Grietje 

 

Mochten er na het lezen van dit 

stukje nog steeds problemen zijn, 

neem dan contact op om het pro-

bleem te bespreken en uiteraard 

op te lossen. 

Kobus Uchtman 

0599212420 
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Het Voorwerp  

Nog even terugkomen op de l’ 

avale tout oftewel de bieten-

snijder die we in het augustus-/

septembernummer hebben be-

sproken. Blijkt dat daarna nog 

enkele lezers doorgeven óók 

zo’n ding in schuur, loods of 

tuin te hebben staan. Kennelijk 

is het toch een aardig 

‘hebbedingetje’ . 

 

Dan over naar het attribuut dat 

door Jan Haikens werd aange-

troffen in een berging in een 

schuur van Simon Berends uit 

Nieuw-Buinen. In de Dorps-

krant werden daarvan 3 foto’s 

geplaatst, een grote prent van 

de voorkant en twee plaatjes 

met zij-aanzicht en een 

(belangrijk) detail. En er zijn 

dit keer bij De Dorpskrant uit-

sluitend goede reacties binnen-

gekomen, met uitzondering van 

een antwoord met een z.g. 

knipoog: ’n pallet, goed voor 1 

ton. 

 

Het gaat om een zaaiviool. Dat 

is een werktuig dat bestaat uit 

een bak met een (in uitgang 

verstelbare) kleine opening 

waarlangs een stok (met touw) 

heen en weer getrokken wordt. 

Daardoor wordt de opening/

uitgang regelmatig geopend en 

gesloten, waarna de zaden goed 

verdeeld over tuin of akker 

worden uitgestrooid. De viool-

stok en het touw brengen de 

zaadverdeler aan het draaien en 

deze verdeler ontvangt een 

hoeveelheid zaden dat overeen-

stemt met de grootte van de 

opening tussen verdeler en de 

voorraadbak. De zaaiviool 

hangt met riemen aan de 

schouders van de zaaier en 

wordt op buikhoogte gedragen. 

Met de rechterhand (bij het ge-

toonde exemplaar) wordt de 

vioolstok horizontaal heen en 

weer bewogen, zolang de voor-

raadbak gevuld is  met het re-

sultaat als zoëven beschreven. 

Overbodig te melden dat de 

zaaier door de tuin of over de 

akker loopt. 

 

Uit de reacties is gebleken dat 

de zaaiviool ook wel werd ge-

bruikt om kunstmestkorreltjes 

gedoseerd en goed verspreid uit 

te strooien. Dat waren de toe-

passingen die door Berend 

Kruit, Meitje Ottens en Reind 

Middel naar voren werden ge-

bracht. Jaap Naaijer noemde het 

attribuut bij de oorspronkelijke 

naam – zaaiviool – en merkt 

nog op dat de draaiende zaden-

verdeler ook wel strooischotel 

wordt genoemd. 

We zijn ons ervan bewust dat er 

nogal wat vaktaal en agrarische 

techniek is voorgeschoteld. Voor 

wie het minder technisch kan 

toelichten, graag even reageren. 

De volgende opgave is iets meer 

recht-toe-recht-aan. Zie de kiek-

jes en reageer naar de hoofdre-

dacteur, of naar 

 

                                                                                                                 

Martin Snapper  
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17 oktober 2010 was het 5 jaar 

geleden dat Stefanie Kooijman in 

de woning van haar ouders aan 

het Noorderdiep 22 te Nieuw 

Buinen een kapsalon inrichtte. 

Op dat moment nam ze zelf in 

eigen beheer de schaar ter hand, 

werd mobiel in de auto en startte 

zo een eigen zaak. Voor knippen, 

kleuren, permanenten en alles 

wat met het kapsel te maken 

heeft kunt u er terecht. Daarnaast 

heeft Stefanie in die 5 jaar een 

trouwe klantenkring opgebouwd 

waarbij ca 50% van haar klanten 

aan huis geknipt wordt. Met na-

me jonge gezinnen maken graag 

van deze service gebruik. Maar 

ook voor de oudere, minder mo-

biele klant komt ze graag aan 

huis. Op maandag- en donder-

dagavond is ze geopend voor de 

drukke burger die overdag geen 

tijd kan of wil vinden om naar de 

kapper te gaan. De redactie van 

de Dorpskrant wil haar adver-

teerder feliciteren met dit eerste 

jubileum en hoopt dat ze nog 

lang met veel plezier haar vak uit 

kan oefenen. 

Kapsalon Stefanie  

bestaat 5 jaar 
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 

Onze eerste bestuursvergadering 

in het nieuwe gebouw Noorder-

breedte ( MFA) aan het Noorder-

diep hebben we 12 oktober ge-

had. Het gebouw biedt veel ruim-

te, geeft een goede indruk en is 

een goede aanvulling voor 

Nieuw-Buinen. 

Van onze voorzitters hand Jan 

Haikens, is een mooi artikel ge-

maakt over de aardappelmeelfa-

briek Hollandia in het 3e nummer 

van de Zwerfsteen en t’Turfsch-

ip. Het artikel draagt de naam 

van het Witte Poeder en geeft 

ons het beeld van de fabriek van 

weleer. 

Zo zijn we alweer druk bezig met 

het uitzoeken en vastleggen van 

de historie van dit gebied. Ook 

hebben we alweer enkele voor-

werpen en materiaal mogen ont-

vangen voor onze vereniging. En 

ook zijn we druk bezig om een 

eigen ruimte te vinden voor ons 

archief en waar we het ook 

kunnen laten zien aan belang-

stellenden. Maar dit valt nog 

niet mee, aangezien er al ver-

schillende gebouwen leeg ko-

men te staan wegens verhuizing 

naar het nieuwe MFA gebouw. 

De meeste gebouwen hebben al 

een andere bestemming gekre-

gen, maar we zijn nog met en-

kele ruimtes in onderhandeling. 

 

Tevens hebben we samen met 

de St. Harm Tiesing uit Borger 

weer een nieuwe kalender ge-

maakt voor 2011. De kalender 

laat ons oude beelden zien van 

de dorpen van de voormalige 

gemeente Borger. Voor 5 euro 

is deze kalender verkrijgbaar. 

 

Voor meer informatie over onze 

Vereniging kunt u contact opne-

men met onze secretaris Jacco 

Pranger, 0599-621767 of pran-

ger@nieuwbuinen.com 

 

Het lidmaatschap van onze vere-

niging bedraagt 14 euro en daar 

ontvangt u 4 keer per jaar ons 

mooie tijdschrift de Zwerfsteen 

en t’Turfschip voor. Ook hebben 

leden vrij toegang tot  lezingen. 

 

De foto hieronder laat ons de 

aardappelmeelfabriek Hollandia 

zien als aanvulling op de boven-

staande tekst. 

 

namens de  

Historische Vereniging. 

Jacco Pranger  

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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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 

Sportnieuws 

GYMNASTIEKVERENIGING NOAD  
 

Organiseert Gymnastieklessen, Dancinglessen, Aerobicslessen en Volleybaltrainingen. 

Voor een  nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.  

Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noort 

Woensdags(gymzaal obs 75) 

15.15 – 16.00 uur  peuters en groep 1 & 2 

16.00 – 17.00 uur  groep 3 t/m 5 

17.00 – 18.00 uur  groep 6 t/m 8 

18.00 – 19.00 uur  VO en volwassenen 

(tijden en indeling zijn nog onder voorbehoud, rekening houdend met de ontwikkeling) 

Dancing onder leiding van Natashja Berendsen 

Dinsdags (gymzaal obs 75) 

16.00 – 17.00 uur  KIDS- DANCE groep 1 t/m 3 

17.00 – 18.00 uur  FUN- DANCE  groep 4  t/m 6 

18.00 – 19.00 uur  STREETDANCE groep 7,8 & V.O. 

19.00 – 20.00 uur  AEROBICS  volwassenen 

Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra 

Woensdag  

19.00 -  20.00 uur  Jeugd groep 6 t/m VO gymzaal obs 75 

20.30 – 21.30 uur  Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen      

 

Contributie: 

Dancing   6.50 euro per maand 

Gymnastiek  8.00 euro per maand 

Aerobics   9.00 euro per maand 

Volleybal   9.00 euro per maand 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.  

Theresa ten Have - Marianne Graafland - Marja van der Scheer - Trix van Kooten 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

13-9-2010 NOAD - Tyfoon BAM 0 – 3 12 – 25 20 – 25 8 – 25 

27-9-2010 Seta (H)  - NOAD 1 – 2 22 – 25 25 – 22 22 – 23 

 4-10-2010 NOAD - Salto 1 2 – 1 25 – 23 25 – 21 9 – 18 

Team Gespeeld Voor Tegen 

DEKO (H) 3 6 3 

VCA (H) 3 6 3 

Salto 1 4 6 6 

Tyfoon BAM 2 5 1 

NOAD 3 4 5 

Tyfoon 2 2 3 3 

Tonegido (H) 3 3 6 

Seta (H) 3 3 6 

NIVOC 3 3 6 

Regionale volleybalcompetitie 2010 / 2011 
Uitslagen: 

Stand t/m 4/10/2010 

Graag willen we weer een kleine 

update doen van onze activitei-

ten. Zoals iedereen misschien 

wel al weet, is er weer gymnas-

tiek op de woensdagmiddag. 

Daarbij hebben zich al leuke 

groepjes gevormd, maar voor 

degene die nog twijfelt, 

er kan best nog wat bij. De kin-

deren blijven in ieder geval en-

thousiast! 

 

Dan was er nog de uitvoering 

van de 3 dansgroepen tijdens de 

Buinerveen ‘s got talent show, 

zaterdagavond 9 oktober jl. 

De dansjes waren prima inge-

studeerd en het leek allemaal 

prachtig. HEEL GOED GE-

DAAN MEISJES! 

De jury vond het zelfs zo mooi 

dat de 3e groep (de oudste mei-

den) daarvoor zelfs 

een 2e prijs kregen! We vonden 

het trouwens ook een heel mooi 

gebaar om de  

beker aan Nathasja mee te ge-

ven. SUPER GEDAAN MEI-

DEN! 

Ondertussen zijn ze natuurlijk 

alweer gestart met nieuwe dan-

sen. 

Wie weet krijgen we daar ook 

nog wat van te zien. 

 

Hiernaast nog een stukje over 

een nieuwe activiteit bij NOAD. 

We willen namelijk starten met 

een groep Nordic Walking. 

Lijkt het u leuk, geef u dan op bij 

Willy Hilbolling. 

 

Zo tegen de maand december 

gaan we wederom onze vogel-

voeractie houden. 

De kinderen krijgen t.z.t hierover 

info mee. 

We hopen dat u de vogels en ons 

weer wilt steunen. 

 

 

 

NOAD Nieuws 
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Schaats/visnieuws 

Visvergunningen om te mogen 

vissen op de ijsbaan voor  

het seizoen 2010 zijn af te ha-

len bij  

G. Boekholt,  

Zuiderstraat 1B  

Buinerveen. 

 

Even voor de duidelijkheid: 

Gezinskaart  

€ 11.50 voor het gehele gezin . 

Persoonlijk lidmaatschap  

€ 6.50 

 

Schaatsvereniging :  

Buinerveen  E.O. 

 

 

SCHAATSEN VOOR LEDEN IN DE SMELT IN ASSEN 

Het komende seizoen kunnen onze leden, op de volgende datums en tijden,  

vrij schaatsen op de baan in De Smelt te Assen. 

De data voor het komende seizoen zijn: 

Zaterdag 23 oktober       2010        17.00 tot 19.00 uur  Vrij schaatsen voor leden 

Zaterdag 20 november   2010        17.00 tot 19.00 uur  Vrij schaatsen voor leden 

Maandag 27december    2010        17.00 tot 19.30 uur  Dorpentocht basisscholen 

en vrij schaatsen voor leden 

Zaterdag 20 februari      2011        17.00 tot 19.00 uur  Vrij schaatsen voor leden 

Schaatsers moeten op verzoek de lidmaatschapskaart tonen. 

Schaatsers zijn verplicht handschoenen en een muts te dragen 

 

Het Gewest Drenthe zorgt voor Baanwachten en EHBO 

 

Het bestuur 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 

 

Vrijdag 3 december 2010 . 

Aanvang 20.00 uur  in het 

Clubgebouw. 

  

Op de jaarvergadering van 

2009 is besloten dat in 2010 

een kontributie verhoging zal 

plaatsvinden. 

 

Jaarvergadering schaatsvereniging 

 Donateur per gezin                            

€ 6.00  was € 5.00 

Donateur alleenstaand                       

€ 3.00  was € 2.50 

Gezinsabbonoment                           

€ 8.50  was € 7.50 

Persoonlijk abonnoment vanaf 

18 jaar € 6.00  was € 5.00 
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Lekker bewegen voor de 55+  

Galmvereniging Borger-Odoorn 

Wilt u lekker bewegen in 

groepsverband met plezier voor 

je eigen gezondheid en nieuwe 

sociale contacten? Meldt u zich 

dan aan bij onze vereniging. 

Kijk maar eens op onze websi-

te www.galm-borger-

odoorn.nl. Hierop staat nog 

meer informatie. 

 

Galm is de afkorting voor 

Groninger Actief Leefmodel. 

Vele mensen bewegen te wei-

nig. Ongeveer 10 jaar geleden 

is daarom door de “Werkgroep 

Bewegingsweten-schappen” 

aan de Universiteit te Gronin-

gen de sportstimulerings-

strategie ”Galm” voor de 55+ 

ontwikkeld.  

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 9 groepen terecht: 

Plaats Sporthal/gymzaal wanneer tijdstip Info groep 

Buinen de Woerd woensdag 10.00 - 11.00 0599-287321 

Nieuw Buinen de Splitting maandag 

dinsdag 

10.30 - 11.30 

13.30 - 14.30 

0599-212622 

0599-235717 

Borger spelzaal de Koel dinsdag 

woensdag 

donderdag 

19.00 - 20.00 

10.30 - 11.30 

14.00 - 15.00 

0599-235376 

0591-513097 

0599-238908 

Klijndijk gymnastiekzaal woensdag 13.15 - 14.15 0591-532555 

0591-514896 

Valthermond t Brughuus woensdag 14.45 - 15.45 0599-661942 

2e Exloermond Hunsowhal dinsdag  09.30 -10.30 0591-513097 

Onze vereniging geeft, onder-

verdeeld in 9 groepen, in ver-

schillende plaatsen in de ge-

meente Borger –Odoorn men-

sen van 55 en ouder de moge-

lijkheid hun conditie te verbete-

ren.  

Onder deskundige leiding 

wordt aandacht besteed aan 

spierversterkende oefeningen 

zoals o.a. Pilates. Uiteraard 

wordt het spelelement niet verge-

ten. 

Er zijn lesmogelijkheden voor 

overdag en avond.  

De lessen worden gegeven van 

september t/m mei.  

(33 lessen a 2,10 per les).  

 

De eerste 2 lessen zijn gratis.  
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Eén op de duizend mensen in 

Nederland krijgt de diagnose 

Multiple Sclerose, een niet te ge-

nezen ziekte van het centrale ze-

nuwstelsel. 

De diagnose wordt vaak gesteld 

bij mensen tussen de 20 en 40 

jaar, in een tijd dat je op het punt 

een studie te volgen of aan ge-

zinsuitbreiding denkt. Opeens is 

de toekomst niet meer zeker. 

Wat kun je wel blijven doen en 

Voor een ieder met MS, één collectant in de bres 

wat niet meer? Niemand weet 

hoe MS zich ontwikkelt. 

Het Nationaal MS Fonds zet 

zich in voor mensen met MS. 

Naast voorlichting en coaching 

verricht zij onderzoek naar de 

ziekte en de problemen die 

mensen met MS ervaren. 

Het Fonds kan haar werk alleen 

doen dankzij giften. De huis 

aan huis collecte in november 

is de belangrijkste inkomsten-

bron. 

Het Nationaal MS Fonds is in 

2005 gestart met het organiseren 

van een collecteweek.  

Er zijn nu ca. 8.000 collectanten 

in Nederland. Het streven is om 

voor elke MS-patiënt, een collec-

tant op straat te zien tijdens de 

collecteweek. 16.000 mensen 

met Multiple Sclerose verdienen 

net zoveel collectanten. De zoek-

tocht naar 8.0000 extra collectan-

ten start nu! Doe mee! De collec-

teweek is van 22 t/m 27 novem-

ber. 

 

Meld je aan bij het Nationaal MS 

Fonds,  

www.nationaalmsfonds.nl  

of via 010-591 98 39. 

Donaties klein of groot zijn wel-

kom op giro 5057 in Maassluis. 

Namens alle mensen met Multi-

ple Sclerose, hartelijk dank! 

 

Namens het Nationaal MS Fonds 

Pamela Zaat 

Landelijk coördinator 

pamela@nmsf.nl 

http://www.nationaalmsfonds.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

De bus is voor leerlingen van de 

school bestemd, maar ook voor 

jongere kinderen en volwasse-

nen. In de collectie van de bus 

zijn peuter- en kleuterboeken te 

vinden en voor de jeugd leesboe-

ken, luisterboeken, tijdschriften 

en boeken over allerlei onder-

werpen. Er is een speciale kast 

met boeken voor kinderen die 

moeilijk kunnen lezen. 

Maar ook volwassenen worden 

niet vergeten. U vindt romans, 

grote letterboeken en tijdschrif-

ten. De materialen mogen drie 

weken geleend worden. 

Voor kinderen is het abonnement 

gratis, volwassenen betalen EUR 

40,00 per jaar. En hiervoor mag 

u gratis boeken en andere materi-

alen reserveren, die in de bus uit-

geleend of niet aanwezig zijn. 

Wij hopen u te mogen verwelko-

men in de bibliobus. 

 

Sinterklaas/Kersttip 
Een bibliotheekabonnement    

Je kunt lid worden van de biblio-

theek/bibliobus door je ter plaat-

se in te laten schrijven. Er wordt 

dan direct een pas aangemaakt 

waarmee je ook meteen kunt le-

nen. Denk er wel aan een legiti-

matiebewijs mee te nemen. Of 

een bibliotheekabonnement ca-

deau geven aan een in de provin-

cie Drenthe woonachtige vriend, 

vriendin of familielid.  

 

Tarieven 2010 

In de Drentse bibliotheken zijn 

de volgende abonnementen  ver-

krijgbaar: 

0 t/m 18 jaar   gratis 

(onbeperkt aantal items per jaar) 

19 jaar en ouder:  € 40,00 

Basis-abonnement  

(0 - 125 items per jaar)  

Groot-abonnement  € 52,00 

(onbeperkt aantal items per 

jaar) 

Maand-abonnement € 9,00 

(t/m 20 items)  

Toeristen-abonnement € 5,00 

(t/m 20 items)  

 

Het abonnement is geldig bij 

alle bibliotheken en bibliobus-

sen in Drenthe. Je kunt dus le-

nen en terugbrengen bij elke 

(mobiele) vestiging binnen de 

provincie. 

 

Nieuwe websites Drentse bi-

bliotheken bieden veel extra’s 

De eerste week in oktober pre-

senteren de Drentse bibliothe-

ken hun volledig vernieuwde 

websites en catalogus, te vin-

d e n  v i a 

www.bibliothekendrenthe.nl. 

Deze zijn niet alleen zeer aan-

trekkelijk vormgegeven, maar 

bieden ook voor het publiek 

vele extra interactieve moge-

lijkheden. Hiermee is Drenthe 

koploper in Nederland. 

Nieuw op de website 

•Elk bibliotheeklid komt na het 

inloggen op zijn/haar persoon-

lijke pagina en krijgt daar tips 

die aansluiten bij de persoonlij-

ke interesses. 

•Voor het zoeken naar boeken 

en andere materialen uit het 

aanbod van de gezamenlijke 

Drentse bibliotheken wordt ge-

bruik gemaakt van een nieuw 

ontwikkelde zoekmachine. Hier 

kan net als bij Google in een 

zoekbalk een term worden in-

gevuld, waarna de resultaten 

worden gepresenteerd. Deze kun-

nen vervolgens op diverse ma-

nieren worden verfijnd. 

•Leden kunnen zelf recensies van 

boeken /cd’s/dvd’s te schrijven, 

taggen en beoordelingen geven. 

•Leden kunnen eigen favorieten-

lijstjes aanleggen, elkaar berich-

ten sturen en ‘vrienden’ worden. 

•De informatie op de site is meer 

onderverdeeld naar doelgroepen 

en thema's. 

•Er komen nieuwe rubrieken als 

'nieuws', 'agenda', 'kalender' en 

'veelgestelde vragen'.  

 

Wedstrijd ‘Recenseer en win’  

en win een iPod Shufle: 

De bibliotheken willen de extra, 

nieuwe mogelijkheden graag 

breed onder de aandacht bren-

gen. Daarom wordt er elke 

maand een iPod Shuffle verloot 

onder degenen die een nieuwe 

recensie op de site schrijven. 

 

De toekomst 

De website is voortdurend in be-

weging en wordt ook in de toe-

komst verder doorontwikkeld. 

De volgende stap is een koppe-

ling met sociale netwerken zoals 

Twitter, Delicious, Hyves en Fa-

cebook. Ook verwachten de bi-

bliotheken op wat langere ter-

mijn in te kunnen spelen op ont-

wikkelingen rondom databanken 

en e-books. Op Twitter kun je 

biebDrenthe en BiebBorgerO al 

volgen. 
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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: 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

  Jordy Ottens 

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. 

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 

www.dorpskrant/buinerveen.nl 
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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 
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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 

 

 

Internetsite  

Buinerveen /  

Nieuw Buinen 

 
http://home.wanadoo.nl/

geerthilbolling 

 

Website dorpskrant: 

 

www.dorpskrant-

buinerveen.nl 

 

 

mailto:info@inspiraling.nl

