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WILVO NOG MEER IN KEUKENS

\ilILVO.

een

besrip

Voor de mensen in deze regio
is Vos een begrip als het gaat
om vakkundige houtbewerking, de constructie van meubels en het ontwerpen en maken van keukens. De familie
Vos heeft tal van telgen
voortgebracht, die zich met
succes op het hout- en timmermansvak hebben geworpen. Eén van die vaklieden is
Willem Vos, al weer bijna 10
jaren gevestigd in Buinerveen
aan Hoofdstraat2 en 3, naast
Dorpshuis De Viersprong. En
deze V/illem heeft samen met
zijn wouw Ineke de naam en
faam van de familie Vos
hoog gehouden. In Buinerveen. En als het gaat over telgen, nageslacht, kinderen met
dezelfde ambachtelijke inslag, dan mag zoon Dennie
als professioneel nakomeling
en opvolger'in het houtvak
worden aangemerkt. Overbodig waarschijnlijk om nog uit
te leggen waar de bedrijfsnaam WILVO vandaan komt.

WILVO en keukens
ï/illem Vos en zoon Dennie
hebben zich in de voorbije
jaren almaar meer verdiept in
de keukenbranche. De behoefte van de mensen ging
steeds maar verder in de richting van zuiver persoonlijke
keukeninrichtingen- en opstelling. Men wil niets liever

lnhoud

dan een op maat ingerichte

kook- en bakhoek in hun
huis. Niet zo gek dat V/illem en Dennie zich op die
marktvraag hebben beraden
én hebben besloten daar iets
aan te gaan doen. Met hun
ervaring in het maken van
meubelen, al dan niet toegesneden op de wensen van
de klant, is deze horizonvemriming eigenlijk een activiteit die min of meer voor
het oprapen lag. Zo hebben
zlj zich verdiept in zogenaamde rand- en inbouwapparatuur, ladensystemen,
keukengeschikte houtsoorten en de specifieke klantenservice. Bij dit laatste
zegt Ineke: "Tja, het is toch
éven iets anders dan het afieveren van een tafel en 4
stoelen !" En de beide mannen knikken bevestigend.
Willem voegt eraan toe:
"We gaan eerst de \ilensen
inventariseren, dan opmeten, praten over de prijs,
dan de productie, daarna het
plaatsen van de keuken en
vervolgens een fase van nazorg; Wij kunnen pas in de
handen wrijven als de klant
content is, en dat weet je
pas als de keuken een poosje in gebruik is, vandaar die
nazorg". En Dennie laat
nog weten dat hij hoopt op
een goede wisselwerking
tussen IVILVO en de klant
tijdens de productie; FIlj
ziet graag de klant af en toe
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eens in de werkplaats, die kan

zienwat het gaat worden, hoe
het gemaakt wordt én kan,
waar nog mogelijk, kleine
aanpas singen bespreekbaar
maken.
Nieuwe showruimte
'Wat

tot voor kort nog opslag-

en rommelruimte was, dat

wordt in korte tijd omgebouwd tot en ingericht als
kijk-, voel- en probeerwinkel.
In die winkel van ongeveer 80
vierkante meter zullen 4 of 5
showkeukens worden opgesteld; Die zullen uiteenlopend
van aard zijn,maar wel zodanig dat de klant eventueel zijn
(Vervolg op pagina 8)
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AKTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Activ it eiíe n c o mmis s ie
Wij gaan weer van start

DATA VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEE\

met de volgende activiteiten:
02

nov.

Spokentocht
De spoken
tocht gaat

door
Aanvang
L9.00 uur.
Kosten: € 3,00
per persoon

Hieronder een lijstje met de data van verschijning van de r-olgende dorpskranten in 20A2 en 2003 en de data waarop het materiaal
(foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bU Janny Hoving, Hoofdstraat 14, Buinerveen ingeleverd moet zijn. De redactie streeft er naar om zich aan alle data te houden, hoer,rel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. Daarover berichten we zo mogelijk bijtijds!

Nummer 6, december 2002
Inleveren woensdag 4 december

Verschijning:23 - 29 december
Nummer I, februari 2003
Inleveren woensdag 5 februari

Verschijning:24 februari- I maart

23

nov.

Nummer 2, april2003
Inleveren woensdag 2 apnl
Verschijning:21 - 26 apnl
Bingoavond
Aanvang
20.00 uur

Ideeën zijn ultijd welkom.
Aarzel niet, neem contact op
met de activ ite ite n c ommis s ie.

L.ll,N

& L(t(D
sÍfr'fGN BEKlryj\rfp,s'
Zuiderdiep 16-18

9521

AT Nw-Buínen

Tel. O599-21251A
0599-212e28
Fax O599-212171
Mobiel. 06-53844312

De activiteitencommissie

Toneelvrienden
stuk "Kind an Huus".
Omdat wij vorig jaar geen uitvoering hebben kunnen geven blijven de donateurskaa:;:- u:" ' ;
Wrj gaan voor u optreden op 30 november en 14 december. Dus houd een \'a: J.:;: :.i:.i -,:r À-ij hopen u op een van deze avonden te zien.
Toneelgroep De Schoakel
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IJSVERENIGING BUINERVEEN E.O.
JAARVERGADERING 12 NOVEMBER

2AO2

AGENDA
Aanvang: 20.00 uur.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen

7.
8.
9.

Benoemingkascontrole
Aktiviteiten
Contributie
Rondvraag
Sluiting

10.
11.

Jaarverslag

Verslag kascontrole commissie
Verslagpenningmeester
Bestuursverkiezing
Dhr. Martens
aftredend wel herkiesbaar
Mevr. T. Timmermans aftredend niet herkiesbaar
Mevr. G. Timmermans aftredens niet herkiesbaar

Zin om deeltenemen binnen het bestuur, wij zijn op zoek naÍr een kandidaat.
Tot 1 uur voor de vergadering kun je je melden bij Mevr. T.Timmermans, tel. 0599 - 212452.

KofÍie staat klaar!

Voor reporolies vsn uw fiets
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Volleybulnieuws

Vervolg van pagina 5

De Hoop is sponsor van de regionale volleybalcompetitie. Op www.dehoop-advies.nl, de website van
Onafhankelijk assurantie-adviesbureau De Hoop, vindt u alle informatie over de regionale volleybalcompetitie.
57 teams uit de Kanaalstreek-regio strijden fanatiek maar sportief om de overwinning.
Ook NOAD speelt mee in deze wedstrijden en heeft het afgelopen jaar een plaats in de Heren A poule
weten te bemachtigen.
De stand per 30 september is als volgt:
gespeeld punten
HEREN A
aJI
Salto 1

GNMO
Hofstra-Hulshof
De Splitting
Tyfoon 1
NOAD
De Vijver
Velgsib

26
J

5

2

)a

2

J

J

2

2

1

1

0

Uitslagen poule Heren A
NOAD
02-09-2042
Tyfoon 1
09-09-2002
Hofstra-Hulshof
GNMO
16-09-2002
Salto 1
De Splitting
23-09-2002
De Vijver
Tyfoon 1
30-09-2042
Salto 1

De Splitting
Salto 1
De Vijver
Velgsib

NOAD
Hofstra-Hulshof
GNMO
NOAD
Hofstra-Hulshof

Al v€rnaf I 922

t-2
0-3
2-1

3-0
1-2
0-3
3-0
2-1

2-r

Hier had

een adver-

tentie van uw bedrijf

Complete \Yoninginrichting
en
Meubelstoffering

kunnen staan.
Adverteren
Dorpskrant

in
is

de
de

moeite waard, vrsag
het onze huidige adverteerders.

Regelmatig wíjden wij

een artikel in

Meubelhuis de Groot
Zuiderdiep 2l

krant a&n een van onze adverteerders, extra
gratis rcclame dus!!

952í AA Nw. Buinen
tel. 212367
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Als we het woord 'boodschappen' uitspreken, dan gaal de gedachte automatisch weer over op de klanten. Dat zijn toch door de jaren heen de mensen geweest die het voortbestaan van de winkel hebben mogelijk gemaakt en die de Breider's het werkzame leventje hebben geboden datzii met veel plezier en
grote inzet hebben geleefd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Biena en Jo een stuk dankbaarheid jegens hun klanten tonen en hun oprechte dank uitspreken voor het in hen gestelde vertrouwen.
Het bleek af en toe zichtbaar moeilijk om de oogjes droog te houden. Stoppen is definitief, is niet terug
te draaien. Zoiets gerrt je niet in de koude kleren zitÍen. Dán emotie tonen is zo vreemd nog niet.

Martin Snapper
(Vervolg van pagina I )

eigen cornbinaties kan maken
en zijn persoonlijke "ei" erin

kwijt kan. Het laat zich aanzien
dat het een sfeervolle ruimte

TIM'T il0LlïntffiLrl\tfi

Noorderslraat 3, 9524

pB Buinervesn

ïelefoon 059$-212435
Fax 05$$-212313

wordt, waarin rustig kan worden rondgekeken en waar gastvrijheid troef is. Ineke wijst nog
op het grote raam en zegÍ: "We
hebben een heel groot 'kijkgat'
in de buitenmuur gemaakt. dat
zal de uitnodiging moeten worden om binnen te komen. Immers een keuken moet je voelen
en beleven, dat wordt iets eigens".

Wanneer open ?
Vóór de Kerst, zo wordt min of
meer in koor geroepen. Hoewel

er geen strakke planning is, probeert de familie Vos toch ook de stress van een vaste datum bij zich vandaan te houden. Op dit moment wordt er met groot enthousiasme en veel inzet door talrijke vaklui aan
de oplevering gewerkt, doch het roepen van een datum op dit moment zou iets te voorbari g zijn. Willem
o'Voor de Kerst 1." Z1i denken aan een beede offrciële opening,
en Ineke zijn wel héél beslist over hun

gevolgd door een paar 'open dagen'; Zegmaar'vrije inloopdagen', die tijdig worden aangekondigd in
onder meer De Nieuwsbode, De Kanaalstreek,'Week in V/eek uit en de RegioMagazine.In de editie februari van deze krant zal een sfeerverslag van de opening worden opgenomen: Een kijkje in de keuken
(s) van WILVO.
Martin Snapper

Massief eiken meubelen

kasten
tafels

Hoofclstraat 2 9524 PA Buinerveen

stoelen

Tel. (0599) 212740

slaapkamers
deuren
keukens
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In deze rubriek steeds een weergave van een gesprek met de mensen die in onze regio regelmatig leesmateriaal in de brievenbus stoppen. Zoveel mogelijk zal geprobeerd worden in elk deel dezelfcle zaken
aante snijden, in elk geval zal het verslag van zoon gesprek in een zelfde schema worden uitgeschreven.
Na de aankondiging van deze serie verhalen over de bezorgers en hun bezigheden, hebben Hendrik en
Aleida Drenth spontaan positief gereageerd om als eersten hun verhaal te doen. Op dinsdagavond24
september was het zovet, bij hun ouders in de huiskamer en onder het genot van koffie (door Aleida gezet) en een gïoot formaat stroopwafel.

Wie ?
Hendrik Drenth, 2I jalr, gediplomeerd machinist gtondwerken, thans werkzaam bij een coóperatie voor
agrarische bedrijfsverzorging. Voor alle soorten van werk gaat hrj - letterlijk - de boer op, wordt afwisselend met tal van machines en voertuigen ingezet. Zeglzelf zich zo veelzijdig te kunnen ontwikkelen
voor deze sector. En natuurlijk, hij brengt in zijn vrije tijd uiteenlopend leeswerk naar uw brievenbus.
In de perioden dat Hendrik van de vroege ochtend tot de late avond bij of voor de boer bezig is, prijst hij
zich gelukkig met de hulp van zijn zus. Aleida Drenth, 17 jaar, scholiere te Groningen/stad aan het
Noorderpoort College . Ze volgl daar de studie Horeca- en Cateringmanagement. In het verlengde van
wat ze leert, werkt ze als stagiaire bij restaurant Golden Tulip in Stadskanaal en ingeval van topdrukte
steekt ze af entoe een culinair handje toe in pannenkoekenhuis de Snoepert in Odoorn. En ook zij zorgt
ervoor dat bladen en folders bij u terecht komen.
Wat ?
Beiden brengen heel wat rond. Reclamefolders van zowel Groningerkant als van Drentse zijde, de Week
in Week uit, Handje Kontantje, stukken voor Regiopost en bladen van Media Express zoals bijvoorbeeld
Margriet, Mijn Tuin en Libelle. Het gaat doorgaans om zoveel kilo's papier dat het hele verspreidingsgebied in een paar routes moet worden opgedeeld.
V/anneer ?
Daarvoor gelden twee principes. Wat aan tijd gebonden is, wordt ingepast op die dag dat het rondgebracht moet worden. Dat is éón. Het tweede uitgangspunt is het gewone weekschema; Maandag folders
in Nieuw-Buinen, dinsdag Week in Week uit en folders in Buinerveen, woensdag het bestellen van de
Regiopost, donderdag Handje Kontantje en folders, vrijdag de bladen van Media Express en de Regiopost. Het past zo allemaal prima in elkaar en daardoor is het er voor de jongelui goed bij te doen. Ik begrijp:"Er moet vrij schier gelopen worden!" Het schema wordt meteen overhoop gehaald als het materiaal niet op tijd wordt aangeleverd. Als voorbeeld: De drukkerij van de Week in V/eek uit werkt de laats(Vervolg op pagina I I)
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euro's opzij moet leggen voor rijlessen en examen(s). Betekent toch dat ik nog even moet doorsparen en dtls doorfolderen".
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Tel.0599ól?iÉli - Far
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OKTOBER EN NOVEMBER
VOORDEEL:

Vervanging ?
Ja, stel, je bent ziek en Hendrik kan zich niet loswurmen
'Wat
dan ? Kort en bondig: Pa of Ma, of
vanzljnwerk.
allebei. Eventueel de oudere zus, Mariëtta erilof haar
vriend Bas. Als we hier wat verder op doorpraten, dan
blijkt dat in noodgevallen ook buurtgenoten best een
handje willen toesteken. Een gevoel van écht "knijp zitten" is er daarom niet bij.

Niet leuk ?
Geheel in lijn met de verwachtingen: Sneeuw, duisternis,
regen en harde wind, dat zijn de (weer)omstandigheden
die men liever niet heeft. Sneeuw en Íegen blijft aan de
brillenglazen hangen, of de bril beslaat, allemaal minder
voor goed zicht. Harde wind is lastig om je fiets op koers
te houden en je moet ervoor zotgen dat je folders niet
vanzeif de tas uit wervelen. Duisternis is op zich nog niet
zo vervelend, wél het soms scherpe licht van auto's die
groot licht (blijven) voeren. De vraag "Bij kou en vriesweer ?" wordt schouderophalend beantwoord, wel met
direct de opmerking erachteraan dat Fa dan liever niet in-

;. :
0599-trlj$S

Zuiderdiep?49-Nieuw-Buinen-

I

Iedere vrijdag en zaterdag

in oktober en november

Buffit

Lopend

Onbeperkt eten voor slechts

€ 12.50 p.p.
B

ij

inlev ering van dez e qdvertentie

€ l.A0 p.p. korting
(meerdere personen op

:)

I

advertentie mogelijk)

Iedere maand eer-i ander aflraalmeiru (=

valt.

Wel leuk ?
Grappend en met pretoogjes zegl Aleida: "Als de mensen aan de deur staan om het pakket aan te pakken !" Daarnapraten we door over goed weer, zonnetje en niet te hoge temperaturen, en over de lol van
het fietsen en genieten van lekker buiten zijn.
Opvallendste ervaring ?
Twee lekke banden min of meer tegelijkertijd. Minder opvallend, maar wel heel ven'elend de dichtgevroren bussen bij winterdag.

Nooit meer meemaken ?
Volstrekte stilte. Geen idee. In koor: " 'k zou het niet weten ".
Wensen ?
Ja, dat we deze bijverdienste nog een hele poos erbij kunnen houden en dat ons Pa en Ma ons kunnen
blijven helpen, zo luidt de strekking van één van de wensen. In de richting van de "klanten": Bij sneeuw
graag de stoep schoon én het pad naar de brievenbus, bedenk bij regen worden zandpaden gelijk modderbakken, en... ohja. ..zo'nstallingplankisnietalleeneensteuntjevoordefiets... !

Met dank aan de familie Drenth; Zij namen geen blad voor de mond.

Martin Snapper
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\tist

U dat

?

NBvP, Vrouwen van Nu. Afdeling Buinerveen.
Wist U dat:

-

we onze eerste afdelingsavond na de zomervakantie weer hebben gehad?

-

onze spreekster mevÍouw v.d. V/al

-

zij over haar beroep als poppen- en berendokter vertelde?

-

zij

-

zllpoppen en beren verzamelt en repareert?

-

sommige leden poppen bezitten, die zo'n € 50 tot zelfs € 450 waatd zljn?

-

er op donderdag24 oktober een afdelingsavond is die verzorgd wordt door het eendagsbestuur?

-

we met een groep leden op excursie naar het Rijksarchief in Assen gaan?

-

we ook een avond les krijgen in het opmaken van koude schotels?

-

jeje kunt opgeven voor een cursus in het oplossen van conflicten?

-

we een heel gezellige club hebben?

-

we graagnieuwe leden welkom willen heten?

-

U twee keer een avond gratis kan bijwonen?

-

uit 2" Exloërmond was?

een winkel heeft?

dat er ook een Jonge Vrouwen Netwerk is?

-

zij 2 of

-

U dit elders in de dorpskrant kunt lezen?

-

U bij vragen over onze afdeling terecht kunt bij Margret Hoving (21238I).
Ina Habing (2123 53) of Geesj e Middelj ans (212232)

3 keer ergens

in de provincie bijelkaar komen?

Kapsalon Yvonne Bakker
Hoofdkade 1 4 Buinerveen
Euro's goedkoper 06-24$TA3
Tevens Hypnotherapie Ra-Mu en
Meditatieyoga
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SINTERKLAASFEEST
Ondanks de drukke agenda van de goedheiligman heeft de sportvereniging Buinerveen e.o. een aÊ
spraak met Sinterklaas gemaakt voor een bezoek op zaterdag 30 november a.s. om gezamenlijk
een sinterklaasfeest te vieren in dorpshuis "de Viersprong".
Dit feest begint om 13.30 uur en duurt tot +15.30 uur.

Het feest is bedoeld voor alle kinderen die lid zijnvan een van de onderstaande verenigingen of waarvan de ouders lid of donateur zijn. Daamaast
moeten ze nog op de basisschool zitten.
Ouders van de kinderen hebben
geen toegang.
Indien uw kind een bepaald soort snoepgoed niet mag hebben
(bijvoorbeeld i.v.m. een allergie
of suikerziekte) laat het ons dan
tijdig weten.

De sportvereniging Buinerveen e.o. is een samenwerkingsverband van de
volgende verenigingen:
Gymnastiekverenigin g NO.AD,
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.,
Voetbalverenigin g Buinerveen.
Het bestuur van de spoftvereniging hoopt weer vele kinderen een plezierige middag te bezorgen.

Kampioenschappen salamandervangen
Onze streek kent tal van mensen die een leuke hobby bedrijven. Sommigen en:an hebben daarover
in deze Dorpskrant al eens iets verteld en de belevenissen daaraanuit de doeken gedaan. Onder
meer paardrijden, konijnen fokken, prentbriefkaarten verzamelen en klootschieten hebben de etalage van onze perswinkel gehaald. Maar er zijn nog genoeg bezigheden die hier nog eens aan de orde kunnen komen: Verzamelen sigarenbandjes en suikerzakjes, de lucht in met modelvliegtuigen,
bijeenhouden van oude tractoren, muziekmaken, om nog maar even niet te praten over het houden I veruorgen van muizen, ratten, cavia's, schapen, bokken, kippen en watervogels.
Onlangs ontmoette in het vochtige en lommerrijke mérasbos een Buinervener, die zich bezighield
met het vangen van salamanders. Hij zat op een klapstoeltje nabij een van de wandeipaden, 'n
soort hengel in zijn hand, een emmertje met gereedschap naast het stoeltje en een thermoskan koffie en drinkgerei bij de hand. Op mijn vrazg of hij op vossenjacht was, reageerde de man met de
wijsvinger op de lippen. En dus hield ik mijn mond en hield even stevig de adem in. Een korte tijd
later bleek dat een miniem geritsel in het bos niet tot een succesvolle vangst zou leiden. De sala(Vervolg op pagina I7)
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Ringsteken 31 augustus 20A2
Winnaar ringsteken 2002:

Ger Wals uit Buinerveen!
(niet afgebeeld op foto hiernaast)

Rommelmarkt
Op 7 september j.l. is de jaarlijkse rommelmarkt op School '75 gehouden. Het is een
evenement waarbij alle geledingen van de
school hun beste beentje voorzetten. En de organisatie ervan is een van de grootste klussen
voor de ouderraad. Mede door de inzetvan
iedereen en het weer wat zich geweldig hield,
was het een geslaagde dag. (zie afbeelding)
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OUDERS-VOOR-EVEN

Met deze slogan ontving de vereniging Plaatselijk Belang onlangs een verzoek om in hun werkgebied
het pleegouderschap onder de aandacht te brengen. De nationale Stichting Pleegzorg Nederland meldt in
een begeleidende brief dat er gezinssituaties bestaan waarin ouders door omstandigheden even niet voor
hun kind(eren) kunnenzotgen. En dan zljn er gelukkig mensen die zich tijdelijk over die kinderen willen ontfermen, waannee het tussen wal en schip terecht komen wordt voorkomen.
Toch is er een tekort aan die zogenaamde 'ouders-voor-even', vandaar de vraag aan tal van instanties en
verenigingen om hieraan zo ruim mogelijk aandacht te geven. De stichting doet dat onder meer door affiches en folders te verspreiden. In ons werkgebied treft u dat materiaal aan in dorpshuis De Viersprong,
bij School 75 en in de wachtkamer van dokter Brunger. In de folder is bijvoorbeeld te lezen dat een
pleeggezin voor fulltime opvang kan zorgen maar even zo goed ingezet kan worden voor één weekend
per maand. Voorts dat pleegouders ook maar hele gewone mensen zijn, alleen net even ook dát hebben
om een kind verder op weg te helpen in het leven.
Voor meer informatie kan getelefoneerd worden met medewerkers van de stichting, 030 - 2306400 of
gratis 0800 - 0223432. Ook is er te kijken op internet: w-ww.pleegzorg.nl . Voor wie graag schriftelijk
materiaal over dit '\ilerk' wil ontvangen, die kan schrijven naar Stichting Pleegzorg Nederland, Antwoordnummer 9880, 3500 ZJ Utrecht.
Bestuur Plaatselij k Belang
Buinerveen / Nieuw-Buinen
(t.e.m. Kerklaan)

MAATSCHAP ELTING
Varkens- en biggenhandel
Noorderstraat l6 Buinerveen
tel.212634 I 212898 I 212383

Wegenbouw
Rioleringen

HOORNSTRA
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Straatwerken
Grondwerken

Cultuur-ïechniek

