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 Wel en Wee  

Jeugdwerk  
Op woensdagmiddag 21 septem-

ber hebben de kids een mini-

aquarium gefröbeld. Er moesten 

glazen potten komen dus de 

hondjes van Els hebben veel 

sperzieboontjes moeten eten. 

Maar de kinderen hadden in elk 

geval allemaal een glazen pot tot 

hun beschikking. Er werden weer 

vele creaties gemaakt. Ik vind het 

al leuk om de kids aan het werk 

te zien. Maar elke keer verbaast 

het mij hoeveel creativiteit de 

kids in zich hebben. Haaien, vele 

vissen, zeemeerminnen maar ook 

Spongebob werden in de aquari-

ums gemaakt. Van papier, foam 

en alle knutselattributen die je 

maar bedenken kunt werden er 

mooie creaties gemaakt. De pot-

ten werden daarnaast versierd 

met zand en schelpen om het 

aquarium ook maar zo echt mo-

gelijk te laten lijken. Ik moet 

zeggen dat het fröbelen de kin-

deren aardig gelukt is. Op 

woensdag 12 oktober hebben 

wij met de kinderen een herfst 

bakje gemaakt die je ook kunt 

gebruiken als pennenbakje. De 

kast die in de ruimte staat waar 

geknutseld wordt staat vol met 

knutsel spullen. En die spulle-

tjes werden heel goed benut. 

Ook al stond er veel op tafel, de 

kinderen hadden zoveel eigen 

ideeën dat er nog geregeld wat 

uit de kast gehaald moest wor-

den.  

Wij hebben weer vele leuke 

dingen gezien van een vuurto-

ren, een lief klein egeltje, eek-

hoorntjes en een bos die gewoon 

helemaal omgewaaid is en de 

blaadjes overal lagen. Ook hier 

werden de beide groepen weer 

goed bezocht. Dus voor het 

jeugdbestuur een goed teken.  

 

Wij zien jullie graag weer op 

vrijdag 25 november dan is er 

karaoke. Wie weet zit er wel een 

nieuwe zangtalent tussen. Dus 

als jullie geen last hebben van de 

poliepen zijn jullie van harte 

welkom op deze avond. 

Bianca Groothuis 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 2 

 

 

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2011 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, medede-

lingen, tekeningen) uiterlijk bij : 

Bram van Buuren, Hoofdkade 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  7 december 2011 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 
 

29 okt Spokentocht 

19 nov Bingo 

30 nov Vrouwncafe 

17 dec Bingo 

 

Activiteitencommissie:   

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker  851396 

Harm van Rhee  212610 

Jan van Noortwijk 212298 

E-mail van het secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

JEUGDWERK SEIZOEN 2011/2012 
 

DATUM      ACTIVITEIT OPGEVEN 
 

Vrijdag 25 november 2011   karaoke  20 november 

Woensdag 14 december 2011  knutselen  8 december 

Vrijdag 20 januari 2012   bingo   16 januari 

Zaterdag 18 februari 2012   carnaval  10 februari 

Woensdag 21 maart 2012   knutselen  15 maart 

Woensdag 18 april 2012   knutselen  12 april  

Woensdag 6 juni 2012    eindfeest  31 mei 

 

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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BIBLIOBUSTIJDEN    

Vrijdag 

 

OBS 75 8.30 uur - 9.40 uur 

 CBS 59 9.45 uur - 10.15 uur 

’t Hok   14 oktober  soosavond 

 28 oktober  Scary Movie Evening 

 11 november  soosavond 

 25 november  GPS-loop 

 9 December  jongens tegen de meisjes in Sint sfeer 

 

Om de 2 weken op de vrijdagavond zijn alle jongeren die op het 

Voortgezet Onderwijs zitten hartstikke welkom van 19.30-22.30 

Op de soosavonden kan je oa. Poolen, tafelvoetballen, tafeltennis-

sen, film kijken, chillen, darten,  etc. 

 

Wij als jeugdsoos bestuur organiseren activiteiten die jullie leuk 

vinden, dus als je een leuk idee hebt geef het aan ons door! 
 

See you!  Agenda 

Hallo toneelvrienden  

Hier weer een bericht van toneelgroep 'de Schoakel". 

Wij zijn na de zomervakantie weer begonnen met repeteren.  

Op 4 en 11 februari 2012 zijn onze uitvoeringen. 

Wij hopen jullie dan weer te kunnen begroeten. 

Van oktober tot en met april gaat 

het dorpshuis maandelijks op de 

zaterdagavond een muzikale acti-

viteit organiseren. Daarnaast is 

het dorpshuis bezig om ook klei-

ne theatervoorstellingen en caba-

retvoorstellingen naar Nieuw 

Buinen te halen. Kortom, een 

programma voor jong en oud en 

voor een breed publiek waarbij 

de entreeprijs zo laag mogelijk 

zal worden gehouden. Zie voor 

meer informatie: 

www.dorpshuisnieuwbuinen.nl 

Agenda 

Zaterdag 1 oktober: de Stroatklinkers, aanvang 20:00 uur.  

Zaterdag 12 november: Mississippi Countryband, aanvang 20:00 uur.  

Zaterdag 10 december: Ol'tied Dixieband, aanvang 20:30 uur.  

Zaterdag 14 januari: Apré Ski Party, aanvang 20:00 uur.  

Zaterdag 11 februari: Greyhound Blues Band, aanvang 21:00.  

Zaterdag 10 maart: Bert en Bert entertainment, aanvang 21:00.  

Zaterdag 14 april: Talenten Avond, aanvang: 20:00 uur  

Cultureel programma  

Dorpshuis Nieuw Buinen  
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Op zaterdag 29 oktober a.s. is er vanaf 19.00 uur  

een spokentocht in Buinerveen. 

Deze wordt georganiseerd door de activiteitencommissie en de Schaatsvereniging.  

 

Het wordt ook dit jaar weer griezelen en gillen in het Meras 

De spokentocht begint vanaf het dorpshuis “De Viersprong”.  

Vandaar zul je naar het startpunt van de tocht (waar????) worden vervoerd.  

Je valt daar meteen met je neus in het griezelige onbekende.  

In het dorpshuis zal de hele avond gezellige en griezelige muziek worden gedraaid. 

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

Er kunnen 31 groepen meedoen, iedere groep kan ten hoogste zes personen bevatten. 

 

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 27 oktober  

gelijktijdig met betaling van het inschrijfgeld bij : 

 

Anneke Wubbels 

Zuiderstraat 2 

Buinerveen 

0599212605 

 

Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle deelnemers zeer enthousiast.  

Foto’s van vorig jaar en eerder zijn te vinden op 

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/ 

  

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

Er is nog plaats voor een aantal (lopende) spoken.  

Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Anneke Wubbels  

of Jan van Noortwijk. E-mail:  jvannoortwijk@hetnet.nl 

 

Ook kun je op de spokenvergadering komen.  

Die wordt gehouden in het dorpshuis op maandag 17 oktober om 20.00 uur.  

Maskers en spookkleding zijn aanwezig.  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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2011 

Tijdens de spelweek hebben we 

de kinderen vol enthousiasme 

zien deelnemen. 

Foto’s zijn te vinden op 

www.spelweekbuinerveen.nl. 

 

De ballonnenwedstrijd is gewon-

nen door Tobias Boekholt. Hij 

heeft als prijs vrijkaartjes voor 

attractiepark De Efteling gekre-

gen. Deze prijs is ter beschikking 

gesteld door burgemeester Marco 

Out. 

Spelweek 2011  

Graag willen wij alle vrijwilli-

gers hartelijk danken voor hun 

inzet tijdens de spelweek. We 

hopen dat jullie volgend jaar 

weer als vrijwilliger beschik-

baar zijn. Want zonder vrijwil-

ligers is dit alles niet mogelijk. 

 

Tot volgend jaar! 

De spelweekcommissie  

http://www.spelweekbuinerveen.nl
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Nieuwsflits OBS 75 

Bezoek ook onze website: www.obs-75nieuwbuinen.nl 

23 & 24 september 
Ophalen en verkopen, de rom-

melmarkt! Zie hieronder voor de 

foto’s.  

2011 
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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                

Het tweede glasblazersfestival 

afgelopen  zaterdag in Nieuw-

Buinen was weer een groot suc-

ces. Na de opening door wethou-

der Bruintjes van de gemeente 

Borger-Odoorn genoten een paar 

duizend mensen van de glasbla-

zers, de glas-en kunstmarkt, de 

braderie en de gezelligheid. Het 

weer was boven verwachting en 

de sfeer waren uitstekend!  Het 

echtpaar Hockers uit Maarheeze 

had veel belangstelling tijdens 

het traditioneel blazen van glazen 

vazen. Ook de andere glaskun-

stenaars kregen veel bezoekers, 

evenals de overige stand- en bra-

deriehouders. Woningcorporatie 

Lefier deelde gratis ijsjes uit, Ra-

dio Drenthe verzorgde live een 

uitzending vanaf het festivalter-

rein en de bellenblaaskunstenaar 

maakte prachtige zeepbel-

creaties.  De Living Statue leek 

sprekend op het standbeeld van 

de glasblazer. Op het ruime ter-

ras genoten de vele bezoekers in 

de zon van muziek en optredens. 

Glasblazersfestival 2011  

weer groot succes 
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De winnares bij de groep t/m 10 jaar. 

Janine zong een liedje  van Laura Omloop met als titel  

‘Cowboymeisje’. 

Op 2 oktober jl. was het weer zo 

ver: onze echte eigen talenten-

show in Buinerveen. En talenten 

hebben we genoeg gezien. Alle 

deelnemers hebben ontzettend 

hun best gedaan om een goede 

act neer te zetten. De jury, be-

staande uit Ina Ottens, Johan Ste-

renborg en Harm Wilting,  had 

een pittige opdracht: uit alle cate-

gorieën (jeugd, tieners, volwas-

senen) moest een winnaar geko-

zen worden. Beslist geen gemak-

kelijke opdracht.  

We zagen een diversiteit van op-

tredens voorbij komen: van een 

parodie op de chef van de Albert 

Heijn tot meneer en mevrouw De 

Bok. Of probeer maar eens met 

z’n tweeën muziekinstrumenten 

uit te beelden. En waarom een 

duur kaartje betalen voor het 

theater? Deze avond was er een 

geweldige uitvoering van Mary 

Poppins. Ook zagen we een ca-

baretvoorstelling van Plien en 

Bianca. Zelfs de Blues Brothers 

kwamen helemaal uit Amerika 

om ons te verblijden met een 

optreden. 

Het Nederlandstalig playback 

gehalte mocht er ook zijn: De 

Sjonnies, Monique Smit, Tim 

Douwsma, Ronnie van Bem-

mel, Laura Omloop en André 

Hazes. Zelfs Vader Abramham 

met zijn smurfen zag het zitten 

om naar Buinerveen te komen.  

Ook kwam het Nationaal Song-

festival voorbij met daarbij een 
zelf gemaakte roze viool op een 

nummer van Anna en Senna.  

Zo waren er een paar live-

optredens: je moet dat maar dur-

ven om zo live voor publiek te 

zingen. Wie weet hebben we nog 

meer talent in die richting en durf 

jij volgend jaar ook!  

Oude tijden herleefden met o.a. 

Frizzle Sizzle en De Dutch Boys 

met het zwien, het peerd en Bet-

sie. Een aantal heren mocht even 

helemaal los met Bertus Staiger-

pijp. De kinderen op de voorste 

rijen hebben enorm genoten.   

Mede dank zij onze geweldige 

presentator Lammert Grooten, 

verliep de avond lekker vlot.  

Ook dat is een kunst om de boel 

een aan elkaar te praten, iedereen 

te introduceren en de interactie 

met de jury in goede banen te 

leiden. 

Jongens, meisjes, dames, heren: 

hartelijk dank voor jullie deelna-

me: want zonder artiesten im-

mers geen gezellig avondje uit. 

We hopen volgend jaar op weer 

zoveel deelnemers! 

 

De organisatie:  Greetje en Wil-

lem, Kasper en Truida 

Show your talent 2011 
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Kiki, Floortje en Rianne met Nick en Simon. 

Zij speelden Een Zomer Lang. 

De winnende groep bij 16 jaar en ouder. 

Heleen, Trea en Eline zongen een liedje van Pussycat met als titel 

Mississipi. 

De winnares bij de groep tie-

ners t/m 15 jaar.  Simone zong 

een liedje van Adele met als ti-

tel  Someone Like you. 

Uitslagen: foto’s van Geert Hilbolling 

Jeugd:   

1. Janine Schipper – “Cowboymeisje” van Laura Omloop 

2. Kiki Egas, Floortje Klarenbeek en Rianne Smulders – “Een zomer lang” van Nick en Simon 

3. Leonie v.d. Scheer en Rian v.d. Aa – De Mime-uziekantjes 

Tieners: 

1. Simone Vijfschaft – “Someone like you” van Adele 

2. Lianne Sijpkes, Meinke en Florien Bruil  ”Supercalifragillisticexpialidocious”uit de musical Mary 

Poppins 

3. Nick Heidekamp – “Weet je wel” van Ronnie van Bemmel 

Volwassenen: 

1. Heleen en Trea Kuik en Eline de Vrieze – “Missisipi” van Pussy Cat 

2. Janny Hoving en Marleen Peper: “Loving You” van Plien en Bianca 

3. Geert en Geertje , Appie, Fred, Hilda, Gea en Koos – Medley van de Dutch Boys 

 

Show Your Talent is mede mogelijk gemaakt door: 

Dorpshuis de Viersprong 

Middeljans Sportprijzen 

Stichting Dorpshuis De Viersprong 

Vogelzang  
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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) 

 

212813 

Van de bestuurstafel  

We zitten voor dat we het weten 

alweer in de donkere dagen van 

de herfst. De Spelweek is achter 

de rug en ook de talentenshow 

‘Show your talent’ is geweest. 

Beide activiteiten zijn volgens 

mij druk bezocht en dus ge-

slaagd. Helaas zijn er ook wat 

activiteiten afgevallen dit jaar. 

Dit komt omdat er geen nieuwe 

leden voor de activiteitencom-

missie worden aangemeld. 

 Ook de stichting zit te 

springen om nieuwe bestuursle-

den. Er zijn er een aantal wegge-

gaan en geen nieuwe leden voor 

teruggekomen. Dus bij deze wil 

ik een oproep doen om je voor-

al aan te melden als bestuurslid. 

Een keer in de maand vergade-

ren we in het dorpshuis, de eer-

ste maandag van de maand. 

Vooral over het onderhoud 

daarvan en alle bijkomende za-

ken. 

 Dit onderhoud is nu ook 

duidelijk te zien. De schilder is 

langs geweest en komt dan ook 

weer het nodige tegen. Zoals 

bijvoorbeeld de windveren wel-

ke verrot waren en intussen 

vervangen zijn door kunststof 

exemplaren. Ook de dakgoten 

aan de voorkant moeten ver-

vangen worden. 

Zo ziet u er is altijd genoeg werk 

aan het Dorpshuis. 

Dan is er natuurlijk ook nog de 

vervanging van Griet, waar we 

druk mee bezig zijn. Er zullen 

binnenkort advertenties verschij-

nen in diverse lokale weekbladen 

en in de dorpskrant. We hopen 

dat er een enthousiast iemand op 

af komt. 

 

Tot zover maar weer, ik hoop dat 

we nog wat mensen vinden die in 

de nodige besturen, commissies 

willen meedenken. 

 

Namens het Dorpshuis 

Marion de Leeuw 
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In verband met het vertrek van de huidige beheerder is de Stichting Dorps-

huis Buinerveen met ingang van 1 juni 2012 op zoek naar een 
 

Beheerder (M/V) voor het dorpshuis  

De Viersprong te Buinerveen 
 

Functie-inhoud: 

 Het zelfstandig exploiteren van de horecagelegenheid (café + zalen) 

 Het beheren van het gebouw t.b.v. het verenigingsleven 

 

Profielschets: 

 In het bezit van de benodigde horeca-diploma’s 

 Goede contactuele eigenschappen 

 Aantoonbare ervaring in het beheren van een soortgelijke accommoda-

tie of ervaring binnen het horecabedrijf 

 In staat zijn een goede combinatie te maken van de sociaal/culturele 

functie en de horecafunctie van het dorpshuis 

 

Voor informatie omtrent de functie-inhoud en de exploitatie kunt u contact 

opnemen met de huidige beheerder, mevr. G. Kuik, tel 0599-212620 (prive) 

of 0599-212813 (dorpshuis). 

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen drie weken na verschijning van 

dit blad richten aan het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen  

t.a.v. de heer G. Plat, Noorderstraat 26, 9524 PD  Buinerveen. 
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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 kijken.   

Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

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

Op 29 augustus zijn we  met 5 

dames naar de tuin van de fam. 

Kruit geweest in het Duitse Laar 

aan de Vecht.  Door de vakantie-

tijd vielen er een aantal dames 

af. Onder de naam Hondsrugtui-

nen zijn vier tuinen in het zuid-

oosten van Drenthe gelijktijdig 

geopend voor bezoek . Oorspron-

kelijk lagen de tuinen min of 

meer op de Hondsrug, de fam. 

Kruit heeft altijd in Borger ge-

woond en hadden daar ook al een 

mooie tuin. Ze hebben de hele 

tuin beplanting  in 2007 meege-

nomen naar Duitsland. Ze heb-

ben daar een volledig nieuw ont-

werp gemaakt, met  wel 300 

soorten hosta’s en veel rododen-

drons en hemerocallissen. Een 

prachtige verzorgde tuin, waar de 

heer en mevr. Kruit veel tijd in 

steken.       

 

Op 8 september  is een groep van 

13 personen op stap geweest in 

het Veenpark in BargerCom-

pascuüm.  

Gelukkig bleef het die dag droog 

en na de koffie met smackbrood 

(plak met krenten in eigen bak-

kerij gebakken) gingen we met 

de trein rond. Het Veenpark i s 

het grootste museum in Neder-

land en je ziet er de hele historie 

van het veengebied. We hebben 

de verschillende gebouwen beke-

ken ,  zoa ls  een  school , 

kerk,schoenmakerij, klompen-

makerij, bakkerij, winkel, enz. 

Door een vrijwilliger is het pro-

ces van turf afgraven uitgelegd 

en tevens werd dit gedemon-

streerd. 3 lagen veen (1e boster, 

2e cokesbriketten en 3e zwart-

veen), waarbij het veen op for-

maat werd gestoken, daarna op 

houten rekken gelegd en ge-

stampt met klompen met plan-

ken en tot slot op een toren ge-

stapeld, waarbij het door de 

wind en zon werd gedroogd. 

 

Op 21 september vond de eer-

ste najaarsafdelingsavond 

plaats, waarbij Jolanda Groo-

ters uit Buinerveen haar ver-

haal over haar praktijk Inspira-

ling deed. Ze heeft hiervoor een 

6-jarige opleiding Klassieke 

homeopathie gedaan en staat 

ingeschreven bij de beroepsver-

eniging. Samuel Hahnemann is 

grondlegger en door zelf uit te 

testen van de middelen, kwam 

hij tot de ontdekking dat de stof 

verdund moest worden met wa-

ter en het geheel krachtig ge-

schud moest worden. Dr. Vo-

gel, VSM en Bloem werken 

met meerdere bestanddelen en 

vallen onder de complex home-

opathie. 

Voorbeelden van producten uit 

de natuur zijn een ui 

(doorgesneden naast bed leggen 

bij verkoudheid en je hebt meer 

lucht), calendula=goudsbloem 

(tegen jeuk,stelpt bloeden, ge-

n ees t  wo n d en ) ,  h yp e r i -

cum=st.janskruid (voor depressi-

viteit en diepe reiniging van 

wonden), madeliefje (voor klach-

ten in borst/buikgebied). Een leu-

ke leerzame avond. 

 

Op 28 september  zijn de dames 

op de fiets vertrokken richting 

Noorderstraat om eerst bij de 

Grasvarkens in Drouwenerveen 

uitleg en een rondleiding te krij-

gen. De 2ee stop was in Bronne-

gerveen bij Bloemkado. Na kof-

fie en koek hebben we huis en 

tuindeco gezien en veel bloemen. 

Er is door diverse dames iets ge-

kocht waarna er verder is gefietst 

door velden en paden naar 

Queens Grass inn Borger. De 3ee 

stop vond plaats bij Hoofdstraat 

15, waar opnieuw huis en tuinde-

co wordt verkocht en tevens Out-

door kleding. Via Buinen terug 

naar ons dorpshuis.    

 

Op 3 oktober hebben leden van 

de tuinclub stekjes en zaden ge-

ruild bij Roelien Haikens.  Met 

mooi weer kon de ruilhandel bui-

ten plaats vinden. Er waren 10 

dames op af gekomen en een ie-

der ging wel met een nieuw 

exemplaar naar huis. 

 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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Op 7 oktober voor een excursie 

naar Lentis in Zuidlaren. Len-

tis kent vijf zorggroepen, waarin 

mensen uit allerlei leeftijdscate-

gorieën met psychiatrische en/of 

andere problemen te maken heb-

ben. 

 

Op 19 oktober is het de beurt aan 

het eendagbestuur om een afde-

lingsavond te organiseren. Het 

programma is een verrassing. 

Donderdag  17 november gaan 

we met de museumgroep naar 

het Glasmuseum in Veenhui-

zen. 

 

Op 23 november wordt er een 

lezing gegeven over het Huis 

van Heden uit Emmen. Dit is het 

hospice voor Zuid-Oost Drenthe. 

Een hospice is een 'bijna-thuis' 

waar mensen die ernstig ziek zijn 

hun laatste weken of dagen kun-

nen doorbrengen. Het hospice 

biedt een huiselijke omgeving, 

ondersteuning en hulp als het 

gaat om persoonlijke verzorging, 

eten en drinken. 

 

Als men overweegt om lid te wor-

den van onze afdeling en de kos-

ten (46,50 euro per jaar) zijn te 

hoog, kan men bij de gemeente  

terecht voor een bijdrage. Toet-

sing van het inkomen zal hierbij 

plaats vinden.  
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 
Uitvoering DOP-projecten 

In september hebben de werk-

groepleden een oriënterend ge-

sprek gehad over de uitvoering 

van ons DorpsOmgevingsPlan 

op het gemeentehuis met de 

desbetreffende ambtenaren. Er 

is gesproken over wonen 

(nieuwbouw, bouw in linten), 

wegen (Hoofdkade, kruispunt, 

Jaagpad, Zuiderdiep, situaties 

bij scholen, waterafkoppeling), 

zorg (Steunstee, WMO, 

STOA) , groen (bomen, ber-

men, beplanting, speeltuin). 

Er komen vervolggesprekken. 

 

 

Wijkbudget 

Deze plannen hebben betrek-

king op het groen in ons dorp. 

In januari waren we gestart met 

dit project, helaas kwam vol-

gens de gemeente alleen het 

dorp Buinerveen hiervoor in 

aanmerking. Er is nu sprake 

van Maatwerk en ons hele ver-

zorgingsgebied tot de Monden-

weg is nu in beeld. 

Er is geïnventariseerd wat door 

de gemeente allemaal aan 

groen wordt onderhouden. 

De bedoeling van dit project is 

om gezamenlijk werkzaamhe-

den te gaan verrichten, waar 

een geldbedrag tegenover staat, 

dat door ons vrij in ons verzor-

gingsgebied te besteden is. 

 

 

Nieuwbouwplan Zuidonder 

Het nieuwbouwplan Zuidonder 

van de fa. Nijhuis is na een in-

zage termijn, waarin geen be-

zwaren zijn ingediend, op don-

derdag 6 oktober vastgesteld in 

de Gemeenteraad. 

Het plan bestaat uit 37 wonin-

gen, die naar eigen inzicht mo-

gen worden gebouwd. Dit is 

mogelijk met de fa. Nijhuis, of 

met een eigen aannemer of in 

eigen beheer. De kavelgrootte 

is naar eigen behoefte af te ne-

men. Getracht zal worden de 

m2-prijs laag te houden. 

Verdere informatie bij John 

Krol of Gerard Woolderink van 

de fa. Nijhuis. 

 

Actiegroep Storm  

tegen Windmolenpark 

Er heeft een gesprek plaatsge-

vonden tussen de actiegroep 

Storm en de werkgroep DOP. 

Daarin is duidelijk gemaakt dat 

de werkgroep de opdracht van 

Plaatselijk Belang heeft gekre-

gen om de genoemde projecten 

in het DOP-boekje te gaan uit-

voeren. Als werkgroep willen 

we de leefbaarheid van ons 

dorp vergroten. Plaatselijk Be-

lang is bezig samen met andere 

dorpsbelangenverenigingen 

open te communiceren met alle 

partijen betreffende het wind-

molenpark. Als werkgroep waren 

we op het moment van het ma-

ken van het DOP-boekje niet op 

de hoogte van een windmolen-

park. 

 

De werkgroep voor ons DOP be-

staat uit:  

Els de Roo, Jan Haikens, Jan van 

Noortwijk, Dennis Middeljans, 

Wim Bruil, Margriet Nascimento 

en Ina Habing 
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“Mag ik deze dans van u?” 

U heeft vast nog fijne herinnerin-

gen aan de dansavonden zoals 

die in het verleden vaker werden 

georganiseerd. Daarom willen 

wij u uitnodigen om deel te ne-

men aan een dansfeest in het 

laatste weekend van oktober, op 

zaterdag de 29e in het dorps-

huis in Valthe. Dit dansfeest kan 

een eerste stap zijn om (meer) te 

gaan bewegen. Het is de bedoe-

ling om u met het dansfeest 

(opnieuw) enthousiast te maken 

(en uiteraard te houden) voor het 

dansen. Meer beweging vergroot 

de spierkracht, de coördinatie en 

het reactievermogen en kan val-

ongelukken van senioren voorko-

men. 

 

“Mag ik deze dans van u?” is een 

landelijke campagne van Consu-

ment en Veiligheid en het Neder-

lands Instituut voor Sport en Be-

wegen (NISB). Het doel van de 

campagne is om in de maand ok-

tober zoveel mogelijk senioren 

de dansvloer op te krijgen. Dat 

doen de organisaties samen met 

Olga Commandeur, bekend van 

het televisieprogramma Neder-

land in Beweging. 

Dansfeest op 29 oktober In het laatste weekend van ok-

tober, zaterdag 29 oktober, kun-

nen senioren in de gemeente 

Borger-Odoorn met de voetjes 

van de vloer. Het dansfeest 

wordt georganiseerd in het 

dorpshuis in Valthe in samen-

werking met de STOA 

(Stichting Ouderen Activitei-

ten), Argentijnse tangosalon 

Media-Luna en Fitcenter Bor-

ger. 

 

Wat gaan we doen? 

Tijdens het dansfeest worden 

verschillende dansworkshops 

gegeven waarbij u kennis kunt 

maken met verschillende soor-

ten dans. Zo kunt u proeven van 

de Argentijnse tango, de begin-

selen van Zumba onder de knie 

krijgen of meedoen aan line-

dansen, volksdansen of stijldan-

sen. 

Verder is er tijdens het dans-

feest ook aandacht voor valpre-

ventie. Dit onderdeel wordt ver-

zorgd door trainers van Sport-

Drenthe.  

 

Voor dit dansfeest hoeft u niet 

perse danservaring te hebben. 

De workshops worden zo aange-

boden dat iedereen mee kan 

doen. Neemt u uw dans- en/of 

sportschoenen mee?! 

 

Het dansfeest begint om 12.45 

uur en eindigt rond 17.00 uur 

(dorpshuis Valthe). Uiteraard 

zorgen wij voor een hapje en 

drankje. 

 

Bent u enthousiast geworden en 

wilt u deelnemen aan het dans-

feest? Geef u dan op via onder-

staande contactpersonen of kom 

op de dag zelf gerust langs!!  

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met de gemeen-

te Borger-Odoorn,  Mark Hoving 

T  ( 0 5 9 1 )  5 3  5 4  9 0 

(m.hoving@borger-odoorn.nl) of 

Githa Klunder T (0591) 53 54 74 

(g.klunder@borger-odoorn.nl)  

mailto:m.hoving@borger-odoorn.nl
mailto:g.klunder@borger-odoorn.nl
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8 oktober vond weer het jaarlijks 

terugkerende feest plaats van en 

voor de bewoners van de Zui-

derstraat te Buinerveen. Het gaat 

dan om de bewoners die buiten 

de bebouwde kom wonen, zoge-

naamd van bord tot bord. Elk 

jaar wordt dit feest door een an-

der koppel inwoners georgani-

seerd. Dit jaar was de beurt aan 

de familie Wansink (Zuiderstraat 

17) in combinatie met de familie 

Borger (Zuiderstraat 22). Ze heb-

ben een gezellige avond georga-

niseerd met een Oud-Hollandse 

thema waarbij men zich kon ver-

Buurtfeest ‘Van bord tot bord’ 

maken door in teamverband, 

maar toch individueel strijdend 

voor de overwinning, verschil-

lende spellen te spelen. Het 

feest vond ook dit jaar weer 

plaats in het dorpshuis. De goe-

de verzorging door Grietje en 

haar personeel stond weer ga-

rant voor een avond waarin we 

niets te kort kwamen. 

Begonnen met koffie en een 

plak ‘krentstoet’ werd al gauw 

de bedoeling van de avond uit-

gelegd. Natuurlijk gezelligheid 

en kennismaken met eventuele 

nieuwe bewoners. Maar ook 

authentieke spelen en een bewo-

nerspresentatie maakten onder-

deel uit van de avondvulling. El-

ke bewoner werd door middel 

van het vertonen van een foto 

van zijn huis uitgenodigd om 

zich kort voor te stellen: gezins-

samenstelling, huisdieren, be-

roep, kinderen, hobby’s, van al-

les kwam aan bod. De familie 

Sonke (Zuiderstraat 41) kwam 

erg origineel met een kopie van 

flessenpost uit 1964 gevonden 

onder de vloer in hun woning 

waarin heel in het kort de bewo-

nershistorie uit de voeten gedaan 

werd. Beetje gissen naar de ge-

noemde namen maar het was 

leuk en interessant, met name 

voor de bewoners van Buiner-

veen die al heel wat langer in 

Buinerveen woonden. 

Doordat iedereen de kans kreeg 

zich voor te stellen komen er na-

tuurlijk altijd zaken aan het licht 

die nog niet bij een ieder bekend 

waren. De familie Timmermans 

heeft van hun hobby hun werk 

gemaakt, alleen om nu nog te 

zeggen dat hun werk hun hobby 

is? Beetje een uit de kluiten ge-

wassen hobby dan. Ook kwamen 

er grappige uitspraken voorbij. 

‘Buurjongen die het doet met 

buurmeisje’, of een echtgenote 

die een baan heeft die omschre-

ven wordt als: ‘zij doet het hele 

huis’. De familie Trip-Poelman 

die meldt dat dit waarschijnlijk 1 

van hun laatste buurtfeesten 

wordt in verband met een voor-

genomen verhuizing naar het 

Zuiderdiep. Of de financiering 

van het nieuw landhuis van de 

familie Wubbels mogelijk ge-

maakt door het grote aantal ver-

bouwingen aan het huis van de 

familie Bos. Allerhande weetjes 

en nieuwtjes passeerden de revue 

tijdens de voorstellingsrondes. 

Ook de nieuwe bewoners aan 

onze straat, of beter gezegd aan 
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Ook aan huis verkoop 

 

een zijstraat van de Zuiderstraat 

waren aanwezig en stelden zich 

voor. De familie Pegge is dit jaar 

komen wonen aan de 2/3e Weg 

Zuid met hun ca 100 koeien. 

Dit jaarlijks terugkerend buurt-

feest wordt als een groot goed 

gezien, om binding met elkaar te 

krijgen, elkaar wat beter te leren 

kennen en misschien zelfs van 

elkaars netwerk gebruik kunnen 

gaan maken in de nabije toe-

komst. Menig familie roemt de 

rust en de ruimte die ze gevon-

den hebben in Buinerveen maar 

ook het waardevolle van een der-

gelijk buurtfeest werd nog eens 

onderstreept. Er is heel wat afge-

kletst, gelachen en geschertst. 

Natuurlijk werden de spelletjes 

niet alleen voor de lol gespeeld 

maar was presteren deze keer 

ook heel belangrijk. De cadeaus 

logen er dit jaar niet om. De 3e 

plaats was voor Roy Pegge, 

nieuw in de buurt, maar direct 

in de top 3. Hij nam een liter 

Buinerveentje mee naar huis. 

Gestookt in Buinerveen, echt 

authentiek en een echte aanra-

der voor een ieder die wel van 

een ‘zeupie’ houdt. Als 2e was 

Bea Boonstra geëindigd. Zij 

ging naar huis met een prachtig 

mandje met lekkernijen, gele-

verd door ook een bewoner van 

de Zuiderstraat, de familie Hof-

man, die niet alleen noten ver-

kopen in zakjes op de markt, 

maar ook prachtige cadeau pak-

ketjes samenstellen op bestel-

ling. De bijzondere hoofdprijs 

van de avond was ter beschik-

king gesteld door Fred Borger. 

Als fervent vliegenier gaat hij 

een passagier meenemen vanaf 

het vliegveldje in Vledderveen. 

Deze geweldige hoofdprijs is 

gewonnen door Ineke Sonke. 

Zij zal dus binnenkort samen 

met Fred het luchtruim van Bui-

nerveen onveilig maken op 1000 

voet hoogte. Voor we het door 

hadden was het 12 uur geweest. 

Diegenen die nog niet genoeg 

van elkaar hadden konden het 

feest op eigen rekening voortzet-

ten in de cafézaal. Aan de stam-

tafel is het dan ook nog lang ge-

zellig geweest. 

Enig rekenwerk leert dat volgend 

jaar het feest waarschijnlijk voor 

het 25e jaar georganiseerd wordt. 

Sinds 2005 vindt dit plaats van 

bord tot bord in dit grote gezel-

schap. Het feest is gegroeid uit 

het kleinere comité buren wat 

destijds in 1987 de bedoeling  

had om de bewoners van beide 

einden Zuiderstraat gerekend 

vanaf het nummer 24 in het mid-

delpunt meer bij elkaar te bren-

gen. Hierop terugkijkend en met 

de uitbreiding van 2005 erbij kan 

geconcludeerd worden dat het 

zeker weer geslaagd is. 

 

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

stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een oude foto van een groepje vrouwen van de plattelandsvrouwen uit Buinerveen. V.l.n.r. Aaltje 

Schipper, Aaltje Plat, Margie Boekholt, Lammie Oosting, vrouw Trip, Antje Pepping, Trui Boekholt, Aal-

tje Oving en vrouw Marissen. 

Dit is een schoolfoto van school 75 van plusminus 1936. Bovenste rij v.l.n.r. meester Bakker, G.Groenhof, 

G.Kruit, H.Langenburg, N.Nijhof, A.Sloots, T.Marissen en H.Heuving. Op de 2 de rij v.l.n.r. A.Huiting, 

H.Haikens, J.Alberts, G.Broeksema, J.Pranger, G.Woldering, B.Kort, S.Alberts, J.Moek, J.Alfering, 

T.Middeljans, T.v.d. Laan en G.Timmermans 
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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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Nieuws CBS 5959 

Website 

Wilt u op de hoogte blijven van 

het laatste nieuws van CBS 

School 59, bezoekt u dan eens 

onze website:  www.school59.nl.  

Renovatie speellokaal 

In de laatste weken voor de grote 

vakantie is begonnen met de re-

novatie van het speellokaal. Het 

plafond en de houten wand zijn 

vervangen. In de grote vakantie 

is er een nieuwe gymvloer ge-

legd en op het podium is nieuwe 

vloerbedekking gekomen. De 

muren hebben een fris kleurtje 

gekregen. Het resultaat is een 

prachtig, fris speellokaal waar 

we dankbaar gebruik van maken. 

 

Opening Kinderboekenweek 

Op donderdagmorgen 6 oktober 

hebben de kinderen, de juffen en 

de ouders van School 59 de Kin-

derboekenweek feestelijk geo-

pend. Het thema dit jaar is 

“Superhelden”.  

Voor deze opening had iedereen 

zich verzameld in het speellokaal 

waar de kinderen kennismaakten 

met een prinses die graag trou-

wen wilde en dus op zoek was 

naar een geschikte kandidaat. En 

voor een prinses kan dat er maar 

één zijn: de prins op het witte 

paard. De kinderen keken en 

luisterden naar het gelijknamige 

prentenboek en tot slot zongen 

we het lied “nummer één”. 

Sportmorgen 

Vrijdag 23 september werd 

weer de jaarlijkse sportmorgen 

in “de Splitting” gehouden. De 

kinderen deden in kleine groep-

jes onder leiding van ouders 

allerlei sportactiviteiten zoals: 

hoogspringen, verspringen, 

hardlopen, bergbeklimmen en 

touwzwaaien. Na afloop van de 

morgen kregen de kinderen al-

lemaal een diploma mee naar 

huis. 

Roemenië 

Niet alle kinderen (zelfs niet in 

Europa) hebben een mooi 

schoolgebouw en voldoende 

schoolspullen tot hun beschik-

king. Juf Albertine heeft de Tol-

dy school in Roemenië bezocht. 

Ze heeft daar gezien dat kinderen 

uit arme gezinnen geen geld heb-

ben voor pennen en schriften en 

daardoor niet mee kunnen doen 

met de les. 

Kleuters gaan daar wel naar 

school, maar hebben geen mate-

rialen om mee te spelen. We heb-

ben besloten deze school een 

handje te helpen. Het maandag-

morgengeld zal het komende 

schooljaar ten goede komen aan 

de Toldy school. We sparen voor 

een schoolpakketje met wat 

schriften, kleurpotloden en pen-

nen en kleutermateriaal zoals 

puzzels en constructiemateriaal. 

http://www.school59.nl
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Speelotheek Kiekeboe  

is gevestigd in het nieuwe MFA De Noorderbreedte. 

Tegenwoordig is degelijk speelgoed erg prijzig. Bij Speelotheek Kie-

keboe vanaf € 12,50 het hele jaar elke drie weken ander speelgoed 

lenen. In de zomer leuk buitenspeelgoed. In de natte, koude maanden 

gezellige spelletjes voor binnen. Er is voor elk wat wils! Mochten de 

kinderen na drie weken nog niet uitgespeeld zijn met het speelgoed, 

dan kan het nog eens drie weken verlengd worden. 

Niet alleen ouders kunnen een abonnement afsluiten. Ook gastouders, 

grootouders, scholen, kinderdagverblijven, enz.  kunnen lid worden. 

Met een enkel abonnement kunt u 2 stuks speelgoed lenen. Met een 

dubbel abonnement kunt u vier stuks speelgoed per keer lenen.  

We zijn gevestigd in de gang tegenover de peuterspeelzaal. 

Openingstijden:                                              

Maandagavond 18.30-19.30 uur 

Woensdagochtend 8.30-9.30 uur 

 

Speelotheek Kiekeboe ~ Noorderdiep 127 ~ Nieuw Buinen.Voor Info 

kunt u contact opnemen met Janny Hofstra 0599 – 647 746 
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Het Voorwerp  

In de uitnodiging om te reageren 

op de vraag welk voorwerp 

schuil gaat achter de foto in de 

vorige editie van De Dorpskrant 

Buinerveen werd al aangegeven 

dat het niet te gek moeilijk zou / 

mocht zijn. En dus hebben heel 

wat lezers hun mening doorgege-

ven. Uiteraard zaten daar de 

“vaste klanten“ bij, zoals Wim 

Windt, Thea van der Teems, Ben 

van Lom, Reind Middel en Be-

rend Kruit. Die zaten allemaal 

goed met de opmerking dat het 

een bovenaanzicht moest zijn 

van een petroleumkan. Van 

Reind Middel vernemen we dat 

zo’n petroleumkan ook wel pe-

troleumklip of petroleumklibbe 

wordt genoemd. Reind wees ook 

nog op een Drents gedichtje over 

dit voorwerp; hier komt het: 

 

“Pietereulie was d’r ook,  

nait duur 

Mor dat ston in een vat in schuur 

Mit een litermoat en vaierkan 

Gung dan net in zo’n 

Klipke mit ’n toetje der an” 

 

Vrijwel alle lezers die hebben 

gereageerd, hebben ook iets ge-

meld over de plaats van waaruit 

de foto is genomen. Men ziet uit-

sluitend de bovenzijde van het 

blik of vat, dat wat er onder zit, 

moet je erbij denken. De omvang 

van het voorwerp kon goed wor-

den afgeleid van de plusminus 

grootte van de bestrating. 

 

Zijn er nog sterk afwijkende en 

dus verkeerde reacties binnenge-

komen ? Ja, maar niet veel. Twee 

wel heel bijzondere interpretaties 

van de voorwerpfoto: draaibare 

putdeksel met overlooptuitje en 

waterreservoir voor kippen, 

kwartels of cavia’s. 

 

We houden het op de petrole-

umkan, zie de foto. Voor de 

scherpe kijker, zie het begin 

van het Shell-logo en de tekst 

Bataafsche Import My. En we 

kennen de brandstof petroleum 

vooral als hulpmiddel bij het 

langzaam en langdurig garen 

van rundvlees of het urenlang 

pruttelen bij de bereiding van 

dikke soep (erwtensoep, gou-

lash). En daarbij werd uiteraard 

gebruik gemaakt van het petro-

leumstel. Zie de foto. 

 

Het nieuwe voorwerp. Zonder 

druk op de ketel te willen zet-

ten, er zit geen eenvoudige 

vraag aan vast: Wie weet wat 

hier in deze foto te zien is ? Re-

ageer naar de hoofdredacteur 

van onze Dorpskrant of naar 

                                                                                                                                

Martin Snapper   
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Alberts Bestratingen 

Auto Actief Trip 

B&B Buinerstee 

Bouwbedrijf Wubbels 

Chinees De Nieuwe Ster 

De Homeopaath H. Naaijer 

Dorpshuis De Viersprong 

Egbert Egberts Rijwielen 

Gastenverblijf de Hilde 

Heerlijk en eerlijk paddestoelen 

Henk Sijpkes fietsonderdelen 

Henk Trip Auto Reconditionering 

Hofman Bloemen 

Hofman Notenbar 

Hofstra Hulshof 

Hoornstra 

Imkerij De Bijenhof 

Jeannet Elting Oriflame & Fotografie 

Kapsalon Stefanie 

Kinderopvang Allio 

KPG Shipping 

Landbouw & Loonbedrijf Simon Be-

rends 

Maternum 

Meijer Transport BV 

Meubelhuis De Groot 

Middeljans Sport en Reclame 

N.O.A.D. 

Onrust Drouwenermond 

Parkcamping De Paardetange 

Rabobank Borger-Klenckeland 

Ratering Isolaties 

Re-Base 

Rikus Elting 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 

Scheveco 

Schildersgroep Noord BV 

Schipper Kraanbedrijf 

Schipper Transport 

Siepel Antiek 

Sita 

Stropiewafel 

Studio Inge 

Timmerbedrijf Kruit 

Timmermans Traffic 

Toneelvereniging de Schoakel 

V.V. Buinerveen 

Vlieghuis Installatietechniek 

VOF Sloots 

Wals schilder- en spachtelwerk 

Wim Sanders 

Wubbe Kamies 

De spelweek 2011 is mede mogelijk  

gemaakt door: 

2011 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 24 

 

 

Sportnieuws 

GYMNASTIEKVERENIGING NOAD  
organiseert gymnastiek, dancinglessen en volleybaltrainingen. 

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

 

Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noord- Woensdag 
15.00 – 15.45 uur  peuters en groep 1 

15.45 – 16.45 uur  groep 2 t/m 5 

16.45 – 17.45 uur  groep 6 t/m 8 

 

Dancing onder leiding van Jeanine Memelink - Maandag 

19.00 – 20.00 uur  STREETDANCE groep 7,8 en VO 

 

Dancing onder leiding van Jeanine Memelink - donderdag 

16.30 – 17.15 uur  KIDS - DANCE  groep 1  t/m 3 

17.15 – 18.15 uur  FUN -DANCE groep 4 t/m 6 

          

Heren Volleybal op Woensdag  

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

 
Contributie: 

Dancing    8.50  euro per maand 

Gymnastiek  10.00 euro per maand 

Volleybal   12.00 euro per maand 

 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.  

Opzeggen van lessen graag bij het bestuur. 

 
Theresa ten Have            voorzitter   tel.: 0599-212175 

Marianne Graafland      tel.: 0599-638759 

Marja  v/d. Scheer        penningmeester   tel.: 0599-212470 

Trix van Kooten       tel.: 0599-212743 

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

GEGEVENS NIEUW LID:  

GYMNASTIEK/ DANCING/ AEROBICS / VOLLEYBAL. 

*doorhalen wat van toepassing is 

 

Naam         :________________________________________ 

Adres         :________________________________________ 

Postcode/woonplaats   :________________________________________ 

Geboortedatum   :________________________________________ 

Telefoonnummer   :________________________________________ 

Groep basisschool  :________________________________________ 

Email    :________________________________________ 

Ingangsdatum      :________________________________________ 

HET BESTUUR VAN NOAD 
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NOAD ALTIJD ACTIEF  

Ik ben Jeanine Memelink. 

Ik ben 19 jaar.  

Ik ga jullie streetdance geven. 

Jullie hebben er vast, net als 

ik, weer zin in!!  
 

 Ik hou van gezelligheid in 

de groep!  

  

Dat we samen plezier heb-

ben in het dansen! 

 

Dat we aan het einde van 

het schooljaar een groot 

optreden kunnen geven! 

Indeling en tijden van de groepen:  

Groep 1,2 en 3:        donderdag van 16.30 uur tot 17.15 uur 

Groep 4,5 en 6 :       donderdag van 17.15 uur tot 18.15 uur 

Groep 7,8 en ouder:   maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur 

 

We beginnen eerst met een paar openlessen die zijn:  

Voor groep 1,2 en 3:     donderdag 6 en 13 oktober 

Voor groep 4,5 en 6:     donderdag 6 en 13 oktober 

Voor groep 7,8 en ouder:  maandag 3 en 10 oktober 

 

Neem je vriendin mee die het ook leuk lijkt om te dansen!!! 
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

19-9-2011 Team v/d Laan - NOAD 2 – 1 22 – 25 25 – 19 18 – 8 

 3-10-2011 NOAD - SETA 0 – 3 7 – 25 15 – 25 9 – 25 

Team           Gespeeld Punten 

SETA 2 6 

Tyfoon 2 2 4 

Team v/d Laan 2 4 

VCA 2 4 

DEKO 2 3 

NOAD 2 1 

Tonegido 2 1 

NIVOC 2 1 

Stand t/m 3/10/2011 

Regionale volleybalcompetitie 2011 / 2012 

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

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.  

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.  

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 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 28 

 

 

Schaats/visnieuws 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 
 

Kontributie schaatsvereniging 2010 / 2011 

Donateur per gezin                                 € 6.00 

Donateur alleenstaand                            € 3.00 

Gezinslidmaatschap                               € 8.50 

Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00 
 

Vissen: 

Gezinslidmaatschap                               €11.50 

Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50 
 

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen 

eo voor het seizoen 2011 zijn te koop bij: 

Bert v/d Veen 

Hengelsport Hollandia  

Zuiderdiep 145 

Nieuw Buinen 

Jaarvergadering 

 
Vrijdag 16 December  

is de Jaarvergadering 

van  

de Schaatsvereniging 

Buinerveen e.o. 

  

Aanvang: 20.00 

In het Clubgebouw van 

de Schaatsvereniging. 

Schaatsen in De Bonte Wever in Assen  
Voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen e.o. is er binnenkort weer 

de mogelijkheid om te schaatsen op de overdekte schaatsbaan De Bonte Wever in Assen 

Er zijn wel enkele spelregels: 

De schaatsers moeten lid zijn van de schaatsvereniging 

Ze moeten op verzoek de ledenkaart kunnen tonen 

Ze zijn verplicht handschoen en een muts te dragen 

Het gewest Drenthe zorgt voor "baanwachten" en EHBO 

 

Data’s 

Zaterdag  22 oktober    2011  van 17.00 -19.00 uur  vrij voor leden 

Zaterdag  26 november 2011 van 17.00 – 19.00 uur  vrij voor leden 

Dinsdag   27 december 2011 van 17.00 – 19.30 uur  

De alternatieve dorpentocht voor de jeugdleden in de leeftijd van de  

basisschool in de buitenring met medaille.  

De overige leden kunnen vrij schaatsen op de binnenring 

Zaterdag  18 februari 2012  van 17.00 – 19.00 uur  vrij voor leden. 

 

Namens het Bestuur Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 
De vakantie is weer voorbij en 

we hebben inmiddels onze 1e 

vergadering weer gehad als be-

stuur, ditmaal in ons eigen ge-

bouw welke wij sinds kort heb-

ben. Tevens hebben we al een 

begin gemaakt met de inrichting 

van de ruimtes en staan de kasten 

op hun plaats. Ook hebben we al 

archiefstukken in ontvangst mo-

gen nemen, ondermeer een col-

lectie boeken en een grote glas 

collectie. Dit alles moet worden 

uitgezocht en worden beschreven 

en een plaatsje krijgen in de kast-

ruimtes welke we hebben. Inmid-

dels is daar een aanvang mee ge-

nomen en beginnen de ruimtes 

mooi vol te lopen en hopen u 

binnenkort te kunnen uitnodigen 

voor een bezoek aan onze ruimte. 

Verder zijn we ook weer druk in 

de weer voor andere activiteiten 

en hebben al weer plannen klaar 

liggen. Ook is het tijdschrift weer 

klaar en zal binnenkort weer bij 

de leden in de bus vallen. Ook is 

de historische kalender voor 

2012 bijna klaar en krijgt u weer 

de kans deze voor 5 euro aan te 

schaffen. In de kalender staan 

foto’s van de plaatsen van de 

voormalige gemeente Borger. 

Tot zover weer enige informatie, 

maar mocht u meer willen weten 

neem dan gerust contact met ons 

op. 

Voor vragen kunt u contact op-

nemen met onze secretaris Jac-

co Pranger, 06-21831002 of 

pranger@nieuwbuinen.com of 

met onze penningmeester 

Reind Middel, 0599-617219. 

 

Het lidmaatschap van onze 

Vereniging bedraagt 14 euro 

per jaar, daar krijgt u onder-

meer 4 keer per jaar ons tijd-

schrift voor en heeft u gratis 

toegang tot onze bijeenkom-

sten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacco Pranger 

Secretaris 

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  
De BIBLIOBUS komt op vaste 

tijden in dorpen waar geen bibli-

otheekgebouw aanwezig is. In 

Buinerveen staat de bibliobus op 

vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.40  

uur bij OBS 75 en van 9.45 tot 

10.15 uur bij CBS 59,  waar ook 

volwassenen gebruik kunnen ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd. 

 

Kinderboekenweek 
Superhelden 

Van 5 tot en met 13 oktober mag 

iedereen een foto of tekening van 

zijn held inleveren in de biblio-

theek Nieuw-Buinen. Al deze 

helden worden dan opgehangen 

in de bibliotheek op een speciale 

“Wall of Fame”. 

De winnaar van de Gouden Grif-

fel is Simon van der Geest met 

zijn boek Dissus.  

Tjibbe Veldkamp en Kees de 

Boer maakten samen het Kinder-

boekenweekgeschenk Bert en 

Bart redden de wereld. Het 

wordt in de Kinderboekenweek 

cadeau gedaan bij aankoop van 

ten minste 10 euro aan kinder-

boeken.  

Dreumesuurtje 

Het dreumesuurtje is een gezel-

lig uurtje, waarbij dreumesen 

en hun ouders/verzorgers of 

oppas elkaar ontmoeten. De 

activiteiten zijn gericht op sti-

mulering van de taalontwikke-

ling, de motoriek en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van 

het jonge kind. Tijdens het 

dreumesuurtje wordt er samen 

gelezen, gespeeld, gezongen en 

geknutseld. Leeftijd 1,5 tot 4 

jaar. Deelname is gratis. 

Plaats: Bibliotheek Nieuw-

Buinen in het MFA Noorder-

breedte. 

Donderdag 28 oktober en don-

derdag 25 november van 9.30 – 

10.30 uur. 

 

Week van de Mediawijsheid 

Van 21 tot en met 27 november 

staat de mediaopvoeding in de-

ze week centraal: kinderen be-

wust maken van de mogelijkhe-

den, maar ook de risico’s van  

media. Iedereen kan in deze 

week in de bibliotheek terecht 

met vragen en activiteiten 

rondom mediawijsheid.  

Scholen kunnen zich tot 31 ok-

tober gratis inschrijven voor 

Mediamasters, een ultieme me-

dia-ervaring voor groep 7. Met 

dit spannende online spel gaan 

de kinderen op school aan de 

slag. De kinderen ontvangen na 

afloop hun officiële Media 

M a s t e r . 

www.mediamasters2011.nl 

Leespluim 

De Leespluim van de maand, 

kortweg de Leespluim, is een 

bekroning van kwalitatief goede 

en veelzijdig bruikbare boeken 

voor jonge kinderen. 

De Leespluim van de maand ok-

tober 2011 gaat naar het boek  

Hop, hop, paardje van Truusje 

Vrooland-Löb (Ploegsma).  

Lezing Fokke Slootstra 

Fokke Slootstra vertelt op 26 ok-

tober  in de bibliotheek Borger 

over zijn 2e boek: Eye Move-

mentn Desensitization and Re-

processing (EMDR). Dit is oor-

spronkelijk ontwikkeld als thera-

pie voor mensen die last blijven 

houden van bepaalde traumati-

sche ervaringen. Fokke Slootstra 

pleit er voor om EMDR veel bre-

der in te zetten, bv. bij depres-

sies, echtscheidingen en neuroti-

sche klachten. Ook bij kinderen 

en adolescenten is EMDR goed 

te gebruiken. 
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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 

 

Hoofdstraat 23   

9531 AB Borger  

Tel. 0599-696350 
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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 

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

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 

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@hotmail.com 

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

