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Zoals u al enkele jaren gewend 

bent aan een paar oude foto’s in 

de Dorpskrant, zijn voor deze 

Dorpskrant dit helaas de laatste 

foto's. Door omstandigheden zijn 

wij van Buinerveen verhuisd 

naar Borger.  

Wij hebben ongeveer 48 jaar in 

Buinerveen gewoond. Hier had-

den wij de slaapkamer en de dou-

che boven. Mijn vrouw kreeg last 

van de linker heup en de rug, en 

hierdoor kon zij moeilijk de trap 

op komen. Daar kwam bij dat ik 

haar moest helpen om naar bo-

ven te komen. Dat ging vrij goed 

totdat ik last kreeg van een her-

nia. Wij hadden al bij Lefier ge-

vraagd om een traplift maar daar 

wilden zij niet aan. De dokter 

van W.M.O. (Wet maatschappe-

lijke ondersteuning) zei dat het 

beter is dat wij een aanleunwo-

ning krijgen, maar Lefier had 

geen woning voor ons. Ook voor 

urgente gevallen niet, dus werd 

Aan de lezers van de Dorpskrant,.... 

geadviseerd ons maar in te 

schrijven. Dan kregen wij een 

nummer totdat er iets leeg 

kwam. Daar kwam geen eind 

aan. Onze kleindochter Yvonne 

wist wel iets anders, zij nam 

contact op met de Tangenborg, 

waar wel rekenschap met ur-

gente gevallen gehouden wordt. 

Zo gezegd, zo gedaan. Al snel 

kwam er iemand van de Tan-

genborg. De situatie werd beke-

ken, en ons werd verboden nog 

naar boven te gaan. Hij ver-

trouwde het niet meer. Er 

moesten meubels uit de kamer 

gehaald worden. Nu kon het 

bed er in, zodat er plek voor 

ons was. Na een paar maanden 

was het zover en konden wij 

verhuizen. Die paar maanden 

hebben wij een goede verzor-

ging van de Tangenborg gehad. 

Nu wonen wij, goed verzorgd, 

in een aanleunwoning van de 

Tangenborg in Borger.  

Wij wensen jullie nog heel veel 

lees- en kijkplezier met de 

Dorpskrant. 

Fam. B. Kruit 

Grote Brink 52 

9531 AM Borger 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2012 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 1   inleveren voor  1  februari 2012 

Nummer 2  inleveren voor   4 april 2012 

Nummer 3  inleveren voor   6 juni 2012 

Nummer 4  inleveren voor   16 augustus 2012 

Nummer 5  inleveren voor   3 oktober 2012 

Nummer 6   inleveren voor   5 december 2012 

  

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 
 

17 dec Bingo 

28 jan Bingo 

3 mrt  Bingo 

14 apr Bingo 

12 mei Bingo 

1 sep  Bingo 

6 okt  Bingo 

10 nov Bingo 

15 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 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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’t Hok   23 dec  Laatste soos-avond van 2011 

Soos-avonden 2012: 

 6    januari 

 20  januari 

 3 februari 

 17 februari    

 2 maart    

 16 maart 

 30 maart 

 13 april 

 27 april 

 11 mei 

 25 mei 

 8  juni 

 

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, tafeltennissen, 

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! 
 

Agenda 

Agenda 

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  

 

Zie voor meer informatie: www.dorpshuisnieuwbuinen.nl 

Cultureel  

programma  

Dorpshuis  

Nieuw Buinen  

Het bestuur van ’t HOK  

wenst jullie een      

SPETTEREND 2012 

Hier weer een bericht van toneelgroep "de Schoakel". 

Wij zijn al weer een paar maanden aan het repeteren. 

Het stuk van dit jaar is genaamd "de Bok en de Sik". Het 

is een blijspel in 3 bedrijven, voorzien van allemaal ko-

mische ontwikkelingen. Het Dorpscafe is te koop en dan 

gebeuren er natuurlijk weer allerlei rare dingen. Wij ho-

pen dat U weer zin heeft in een avondje toneel.  

En wij hopen U dan ook te zien, 4 en 11 februari in het 

volgend jaar. 

 

Verder wensen wij jullie fijne kerstdagen en een geluk-

kig en gezond 2012 toe. 

Hallo, toneelvrienden,... 
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Op deze zaterdagmiddag rond 

13.00 uur kwam de Sint aan in 

een aanhanger voortgetrokken 

door het kleine trekkertje van 

Wubbels. Gelukkig zat het weer 

mee en scheen zelfs even de zon. 

Er waren zo’n 60 kinderen op dit 

feest afgekomen.  

In het café gedeelte was het feest 

voor de peuters. De sint en zijn 

pieten hebben het heel gezellig 

gehad met deze kleintjes. 

Ondertussen gingen de kinderen 

van groep 1 t/m 4 met de leiding 

van NOAD mee naar de gym-

zaal. Daar was de zaal versierd 

en ingericht voor de pietengym. 

Er moesten pakjes in de schoor-

steen worden gegooid,  tegen het 

wandrek op klimmen, middels 

een bank met een pakje in de 

hand, koprollen maken, over de 

banken je evenwicht bewaren 

met een pakje in de hand enz 

enz. Aan de reacties te merken 

vonden de kinderen dit erg leuk 

om te doen. 

Al snel was het tijd om terug te 

gaan naar het dorpshuis., om sa-

men met de rest het sinterklaas-

feest te vieren. 

Terwijl  de pietjes in spé aan het 

gymen waren, keken de kinderen 

van groep 5 t/m 8 naar de film 

“het paard van sinterklaas”.  

Het grote feest barste daarna los. 

Sint haalde vele kinderen even 

Sinterklaasfeest 26 november  2011 

naar voren. 

Ze gingen soms iets laten zien, 

zoals een dansje dat ze geleerd 

hadden. Of iets vertellen over 

de voetbal, een hobby of een 

liedje zingen voor de sint . De 

Sint was zelfs al helemaal op de 

hoogte de spokentocht en van 

het talent hier in Buinerveen en 

hij wilde dit ook graag eens 

zien en erover horen. 

Dit keer was er een schilderpiet 

aanwezig, die het gezicht van 

DJ Kasper onder heeft geverfd. 

De sint vond dit eigenlijk niet 

zo leuk en riep beiden op het 

matje. 

Tegen kwart voor 4 nam Sint af-

scheid, met het advies toch voor-

al je schoen te zetten die avond. 

Daarna was het tijd voor wat mu-

ziek met DJ Kasper. Al met al 

een gezellige afsluiting, met veel 

ballonen geknal. 

 

Tot slot willen wij van de geza-

melijke sportverenigingen, alle 

vrijwilligers en Grietje bedanken 

voor dit geslaagde Sinterklaas-

feest! Het was weer prima voor 

elkaar!  
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Jeugdwerk 
Op vrijdag 25 november hebben 

wij ons jaarlijkse karaoke avond 

gehad. Er waren meerdere talen-

ten die ongetwijfeld zo mee kun-

nen doen met de voice van Hol-

land. Het was een muzikale 

avond met verschillende muziek 

keuzes. Van Normaal, Michael 

Jackson tot aan het Yogho Yog-

ho liedje. De dames gaven zelfs 

een hele dans show weg, hier-

door was het natuurlijk een dolle 

bende. En ook toen de frikadelle-

tjes rondgingen hadden onze zeer 

getalenteerde kids geen tijd om 

de microfoon af te geven er werd 

gewoon door gezongen. Deze 

avond vloog weer voorbij zodat 

het bestuur heeft besloten om het 

volgend jaar gewoon weer eens 

over te doen.  

Op woensdag 14 december heb-

ben wij een kerstlantaarn of 

kerstslinger geknutseld. Ook hier 

werden weer de nodige ideeën 

uit de kast gehaald en werden er 

weer mooie creaties gemaakt. 

Met de nodige kerstversieringen 

werd er weer volop geknutseld. 

Toen de tijd er op zat hebben 

de kids allemaal een led lampje 

voor in de lantaarn meegekre-

gen om het geheel af te maken. 

Grietje wordt bedankt voor de 

speculaaspoppen. Deze hebben 

de kids meegekregen om thuis 

lekker op te peuzelen.  

In het nieuwe jaar op vrijdag 20 

januari gaan wij bingo spelen 

en wij hopen de kinderen van 

groep 3 t/m 8 dan ook allemaal 

weer te zien.  

Voor nu wil ik iedereen hele 

fijne feestdagen toewensen en 

tot kiekus in het nieuwe jaar. 

 Bianca Groothuis 

Tijdens de collecteweek van het 

Nationaal MS Fonds is het be-

drag van € 123 in Nieuw Buinen 

en Buinerveen opgehaald. 

 

Meer dan 16.000 mensen in Ne-

derland hebben MS. Met de op-

brengst van de collecte kan het 

Nationaal MS Fonds mensen met 

MS stimuleren in beweging te 

blijven op zowel mentaal als fy-

siek vlak. Omdat de ziekte MS 

zo onvoorspelbaar is, is het be-

langrijk om mensen met MS via 

goede voorlichting en trainingen 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  

handvatten aan te reiken die 

nodig zijn om het maximale te 

halen uit een leven met MS. 

 

We bedanken alle gevers en 

collectanten, die ook dit jaar 

weer door weer en wind op pad 

zijn gegaan, hartelijk voor hun 

bijdrage . Hebt u de collectant 

gemist, dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op giro 5057 te 

Maassluis! 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?  

Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op 

www.nationaalmsfonds.nl 
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De spokentocht van dit jaar ver-

schilde wat betreft een aantal za-

ken van die van het vorige jaar. 

Om te beginnen het weer. Dit 

was werkelijk schitterend. Het 

regende niet, de temperatuur was 

goed, het was zelfs warm te noe-

men en het was goed donker. 

Ook de route was anders. Het 

beginpunt lag deze keer bij het 

einde van de Molenlaan, en de 

deelnemers werden hier naartoe 

gebracht in een kar, die getrok-

ken werd door een tractor. Voor 

de bestuurder hiervan mag best 

even geapplaudisseerd worden 

want hij heeft 25 maal heen en 

terug van het dorpshuis naar het 

begin van de route gereden. Het 

leek een beetje op de oude franse 

aristocratie die per kar naar de 

quillotine werden gebracht. Om-

dat de deelnemers niet wisten 

waar ze heen gingen kregen som-

migen ook inderdaad het gevoel 

van oplopende spanning, wat na-

tuurlijk precies de bedoeling was 

van de organisatie. 

Deze organisatie was weer in 

handen van de schaatsvereni-

ging en de activiteitencommis-

sie, waarbij de schaatsvereni-

ging de route heeft uitgezet en 

zaterdagavond in het bos aan-

wezig was om te zien of alles 

goed verliep. 

De route van dit jaar verdient 

alle lof. Het is niet makkelijk 

om in het bos na de houtkap en 

opruiming van vorig jaar een 

aantrekkelijke route te maken. 

Maar ook veel lof verdienen 

natuurlijk diegenen die er voor 

hebben gezorgd dat de deelne-

mers ’s avonds behoorlijk de 

stuipen op het lijf werden ge-

jaagd, namelijk de spoken. 

Het is een beste klus om van 

zeven uur tot voor sommigen 

twaalf uur ’s avonds in het bos 

aanwezig te zijn. Echter, ook ’s 

morgens en een deel van de 

middag waren een aantal spo-

ken in de weer om de attracties 

op te bouwen, die natuurlijk 

niet konden blijven staan en 

zondagochtend weer door de-

zelfde spoken zijn afgebroken en 

opgeruimd. Ik sta er altijd van 

versteld hoeveel enthousiasme 

alle medewerkers aan de spook-

tocht aan de dag leggen en hoe-

veel creativiteit er iedere keer is 

bij het ontwerper van de attrac-

ties. 

Er waren tien attracties waarvoor 

tweeëndertig spoken in de weer 

zijn geweest. Verder waren er 

acht groepen lopende spoken met 

vijftien personen. Tel hierbij vier 

mensen van de schaatsvereniging 

en vier van de activiteitencom-

missie dan blijken er dus vijfen-

vijftig vrijwilligers bezig te zijn 

geweest om honderdveertig deel-

nemers een plezierige avond te 

bezorgen. 

Ook de catering mag niet verge-

ten worden. Voor alle spoken 

was er ’s ochtends koffie met 

koek en ’s middags soep, brood 

en een gehaktbal. Dit alles is in 

eigen beheer verzorgd. Ook kre-

gen de spoken voor in de avond 

een soort “lunch”-pakket mee om 

op krachten te blijven. Sommige 

van de spoken putten die krach-
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ten ook uit het door hen meege-

nomen bier. 

 

Even een paar opmerkingen over 

wat er zoal in het bos aan spook-

sels te zien was. 

Het begon met een uitgebeeld 

erg griezelig verhaal. Verder wa-

ren er schitterend mooie spoken, 

buitengewoon enge spoken -al 

dan niet met een bijl of een var-

kenskop-, je werd soms onver-

wacht aan je schouder gegre-

pen, plotseling hoorde je achter 

of opzij een naar geluid, je 

werd overvallen door een spook 

met kettingzaag en je zag een 

spook wiens hoofd door een 

kettingzaag was afgesneden. 

Ook werd je bijna overreden 

door een aanstormende trein. 

Alle foto’s die ik hiervan heb 

gemaakt vind je op http://

janvannoortwijk.mijnalbums.nl/ 

onder het album spooktocht 

2011. 

 

De grote zaal van het dorpshuis 

was versierd met spookattributen 

en vanaf ongeveer negen uur 

werd hier door een DJ muziek 

gedraaid. Dit feest kwam pas 

goed op gang nadat alle spoken 

zo ongeveer om twaalf uur uit 

het bos terugwaren, en ging door 

tot in de kleine uurtjes. 

 

Van de spooktocht 2011 mag 

gezegd worden dat het een ge-

slaagd evenement was. Veel 

deelnemers hebben gezegd dat ze 

het erg leuk vonden. De organi-

satoren willen dan ook proberen 

om volgend jaar weer een derge-

lijke tocht te laten plaatsvinden. 

 

Jan van Noortwijk 
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Wanneer je peuter 2 jaar en 3 

maanden oud is mag hij of zij 

naar de peuterspeelzaal. In ons 

dorp zijn we trots op het feit dat 

we nog steeds een peuterspeel-

zaal hebben onder de enthousias-

te leiding van juf Aly. In het be-

gin had ik dat niet door, maar het 

schijnt dat het ook best wel een 

heel bijzondere peuterspeelzaal 

is. Juf Aly is namelijk volledig 

bevoegd voor Voor- en Vroeg-

schoolse Educatie (VVE) en 

daarmee doet onze kleinschalige 

peuterspeelzaal volop mee met 

de groter opgezette peuterspeel-

zalen in de omliggende dorpen. 

De kinderen krijgen uitstekende 

begeleiding en op een speelse 

manier leren ze basisvaardighe-

den, waarvan de basisschool ver-

wacht dat ze die beheersen wan-

neer ze in groep 1 komen.  En 

dat alles in een kleine, vertrouw-

de  en veilige omgeving in het 

dorp waar ze wonen. Ze maken 

nu al vriendjes en vriendinnetjes, 

die ze later op school, bij het 

jeugdwerk of de spelweek weer 

tegen komen. Het is vertederend 

om te zien hoe zulke kleine 

mensjes al vriendschappen voor 

het leven sluiten. Onze oudste 

meiden praten nog steeds vol en-

thousiasme over hun tijd bij de 

Meraskabouters, en dat is voor 

de oudste al weer 7 jaar geleden.  

Helaas zien we dit schooljaar het 

aantal peuters op de peuter-

speelszaal afnemen. Voor zover 

wij kunnen zien niet alleen als 

gevolg van krimp zoals wethou-

der Bruintjes (met respect ook 

bekend als Koning Krimp) regel-

matig benoemt waar hij als spre-

ker uitgenodigd wordt. Wel 

doordat steeds meer ouders ge-

bruik maken van kinderopvang 

waar ook aandacht is voor VVE 

of mogelijk het idee dat de peu-

Peuterpret 

terspeelzaal te duur is. De orga-

nisatie waar de Meraskabouters 

bij aangesloten is, hanteert nog 

steeds een vaste ouderbijdrage 

van ca. 38 euro per maand en 

kent gelukkig geen inkomensaf-

hankelijke ouderbijdrage, waar 

dit bedrag vaak de laagste bij-

drage is. Daar waar de maande-

lijkse bijdrage een probleem is, 

heeft de gemeente faciliteiten 

om daarin bij te dragen. Infor-

matie hierover is ook te krijgen 

bij de Steunstee in het MFA in 

Nieuw Buinen.  

Willen we op den duur een 

kans maken om ook voor lange-

re tijd deze voorziening in het 

dorp te houden, en dat lijkt mo-

gelijk, dan hebben we wel ou-

ders nodig die hun peuter naar 

deze peuterspeelzaal sturen. En 

ze mogen jullie peuter pas mee-

rekenen in de (toekomstige) 

groep wanneer hij of zij ook 

echt aangemeld is. Dus is jullie 

peuter anderhalf jaar  (geweest) 

meld hem of haar dan aan bij juf 

Aly op de peuterspeelzaal. Zij 

heeft inschrijfformulieren en een 

informatiepakketje voor nieuwe 

peuters.  

Als ouder kan ik De Meraska-

bouters van harte aanbevelen. 

Wanneer ik zie hoe gelukkig en 

trots onze kleine Isa op maandag 

en woensdag naar haar vriendjes 

bij juf Aly gaat, dan weet ik dat 

het goed is dat ze hier de peuter-

speelzaal bezoekt. En wanneer ze 

’s avonds vol trots haar werkjes 

laat zien en met glimmende oog-

jes vertelt over haar belevenissen 

van die dag kan ik alleen maar 

hopen dat ook na Isa nog vele 

peuters  hier spelenderwijs mo-

gen leren.   

  

Margriet Nascimento 
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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                

Ook aan huis verkoop 

 Knutselplezier bij de 

Meraskabouters! 
 

De peuters van de Meraskabou-

ters hebben een drukke tijd ach-

ter de rug. Wat hebben ze wat 

afgeknutseld. In november waren 

er ochtenden gepland om een 

lampion te maken. De peuters 

hebben enorm hun best gedaan 

met als gevolg hele mooie lampi-

onnen. Leeuwen, prinsessen, 

vlinders, varkens, hele mooie 

tractors en ga zo maar door. 

Toen de kinderen uiteindelijk 

langs de deuren gingen op 11 

november namen ze dan ook vol 

trots hun lampion mee naar de 

deuren en zijn ze allemaal met 

een volle tas weer naar huis ge-

gaan. 

 

Ook Sinterklaas is niet onopge-

merkt voorbij gegaan op 5 de-

cember. De peuters hebben hele 

mooie stokpaardjes, genaamd 

Amerigo, gemaakt, waarop ze als 

klein Sinterklaasje lekker konden 

rondhuppelen. Juf Aly heeft 

heerlijke pepernoten uitgedeeld 

en alle kinderen kregen nog een 

mooie puzzel mee naar huis van 

Sinterklaas. 

 

Nu zijn we druk bezig met de 

kerstactie. We hebben dit jaar 

droge worsten, suikerbrood en 

kinderpakketjes te koop.  

Op 6 en 7 december zijn de lijs-

ten met bestellingen opgehaald 

en we zullen de artikelen op 17 

december rondbrengen. We wil-

len iedereen bedanken die artike-

len bij ons heeft besteld, want 

daarmee kunnen we weer vol-

doende materiaal aanschaffen 

voor onze peuters. 

 

Peuterspeelzaal  

De Meraskabouters 
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Nieuwsflits OBS 75 

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

Hallo allemaal! 
Het is bijna kerstvakantie, een 

fijne tijd! Het plein, de gang en 

de klassen zijn weer prachtig 

versierd in de kerstsfeer. 

 

Nog even een terugblik op de 

afgelopen periode. 

Op 24 september jl. hebben we 

onze twee-jaarlijkse rommel-

markt gehad. Het was een hele 

gezellige, warme, zonnige dag. 

Er waren veel spullen aange-

voerd, er was een ruime publieke 

belangstelling en het enthousias-

me van de verkopers zorgde er-

voor dat we een mooie opbrengst 

hadden. De rommelmarkt bracht 

maar liefst 1000 euro op! 

Alle vrijwilligers, MR- en ouder-

raadsleden, het team en sponso-

ren nogmaals hartelijk bedankt! 

 

We kunnen terugzien op een 

mooi afscheid van juf Mini. We 

hebben heerlijk met zijn allen 

gegeten en ze kreeg prachtige 

kado’s van de kinderen, waaron-

der een heel mooi schilderij van 

groep 1 en 2.  

Van de groepen 3 t/m 8 kreeg juf  

Mini zelfgemaakte vriendenboe-

ken” met daarin leuke weetjes 

over haar leerlingen en knutsel-

werkjes! 

Door de collega’s, OR en MR 

werd een mooi schilderij aange-

boden, gemaakt door buurman 

Erik Zwezerijnen. 

Ook de receptie werd druk be-

zocht. Nu maar hopen dat juf 

Mini gauw een leuke invulling 

voor haar vrije tijd gaat vinden. 

 

Op 5 december vereerde de 

Sint onze school met een be-

zoek. Het was de bedoeling om 

dit jaar Amerigo eens mee te 

nemen, maar doordat Paarden-

piet zich enorm had verslapen, 

was Amerigo nog niet gepoetst 

en geborsteld. Gelukkig was 

dhr. Schipper met een shovel 

vlakbij aan het werk en kwam 

de goedheiligman met twee van 

zijn Pieten toch nog op tijd! 

Het was een gezellige ochtend 

met lekker snoepgoed en peper-

noten en vele kadootjes! 

Er werd gedanst en gezongen 

door de leerlingen van groep 1 

en 2. Ook in de groepen 3 en 4 

was het één groot feest. Zelfs 

de bovenbouw werd niet verge-

ten door de Sint en zijn Pieten. 

Daar waren de meest fantasti-

sche surprises gemaakt en wer-

den ellenlange gedichten voor-

gelezen. 

Rond half 12 maakte de Sint tijd 

voor de jongste kinderen van ons 

dorp. 

In de versierde gymzaal zaten de 

peuters met hun ouders, opa en 

oma of oppas al vol spanning te 

wachten. 

Toen werd het toch echt tijd om 

te gaan, de Sint heeft het erg 

druk in deze periode, er moesten 

nog vele huizen bezocht worden. 

Na het welbekende ‘Dag 

Sinterklaasje’ nam hij afscheid 

en werd door dhr. Maduro naar 

het Grote Pietenhuis terugge-

bracht. 

 

Op 21 december is er de kerst-

viering op school. 

Ook komt het Veenkoor optreden 

met hun kerstrepertoire. 

Het belooft een gezellige avond 

te worden met gluhwein, oliebol-

len en warme chocomelk. 

 

Maar daarover de volgende keer 

meer… 

 

We wensen U een fijne kerst en 

een heel goed 2012! 
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Vrijdag 2 dec. jongstleden. was 

het 65 jaar geleden dat de Volks-

zang afd. Buinerveen werd opge-

richt. 

Dit jubileum is gevierd door een 

zangavond te organiseren voor 

een aantal zusterkoren uit de re-

gio. 

Het mannenkoor “Veenkaor” uit 

Buinerveen verzorgde deze 

avond een gastoptreden. 

De voorzitster Anneke Boekholt 

opende de avond met een wel-

komstwoord voor de gasten en 

leden van beide koren. Een spe-

ciaal woord van welkom was er 

voor Burgemeester Marco Out 

van de Gem. Borger-Odoorn, het 

Hoofdbestuur van de Volkszang 

en onze vorige dirigente Geesje 

Hagenauw. Het eerste gedeelte 

van de avond werd verzorgd 

door de afdeling Volkszang Bui-

Jubileum Volkszang afdeling Buinerveen 

nerveen , daarna kwam het 

Veenkaor aan de beurt en het 

laatste gedeelte van de avond 

werd gevuld met samenzang 

o.l.v. oud-dirigente Geesje Ha-

genauw en begeleid op accor-

deon door Anneke Boekholt en 

Roelie Potze. 

De avond werd besloten met 

een samenzang van het Drents 

Volkslied, waarbij onze burge-

meester op het toneel werd ge-

vraagd om mee te doen, de bur-

gemeester liet zich hierbij niet 

onbetuigd en zong uit volle 

borst mee. 

Daarna werd iedereen bedankt 

voor zijn/haar aanwezigheid en 

inzet, tot slot was er nog een 

verloting, waarbij mooie prij-

zen te verdelen waren. 

Iedereen heeft genoten van een 

fijne avond en uit niets bleek 

dat de Volkszang het erg moei-

lijk heeft. Als er geen jongere 

leden komen bij de verschillende 

koren dan gaat dit waarschijnlijk 

op den duur verdwijnen en dat 

zou toch erg jammer zijn. 

 

Mocht u de Volkszang een warm 

hart toedragen sluit u dan aan bij 

ons koor, nieuwe leden zijn van 

harte welkom. Inlichtingen wor-

den graag verstrekt door het be-

stuur op tel.nr.  0599 614101. 

We repeteren iedere eerste don-

derdagavond van de maand in 

Dorpshuis “De Viersprong” in 

Buinerveen. 
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Al bijna 2 jaar is Nieuw Buinen 

een culinair pareltje rijker. En 

bijna niemand die het weet. Maar 

daar komt nu verandering in. Op 

Zuiderdiep 47 woont Milja Rein-

ders, samen met Anton Albers en 

hun kids Thijs en Tim. Zij heeft 

sinds kort een winkeltje aan huis 

dat geopend is op de donderda-

gen. Daarnaast staat ze op de 

vrijdag en zaterdag op de markt 

in Groningen. Met paddenstoe-

len. Denk daarbij dan niet aan de 

standaard bekende champignon 

of misschien cantharel, maar ze 

staat daar met een uniek concept 

aan wilde en gekweekte padden-

stoelen zoals bijvoorbeeld truffel, 

morielje, eekhoorntjesbrood of 

beukenzwam, oesterzwam, eryn-

gii en nog veel meer.  En die cu-

linaire pareltjes zijn nu ook voor 

ons heel eenvoudig te verkrijgen. 

Geen rit meer naar de Vismarkt 

te Groningen, maar supervers bij 

Milja aan huis gekocht. En 

mocht u voor de kerst graag luxe 

kokkerellen met witte truffel, 

ook dat is op bestelling verkrijg-

baar. Niet schrikken van de prijs, 

€ 60,- per 10 gram (afhankelijk 

van het seizoen). Denkt u nu 

‘wie koopt dat nou?’, er zijn en-

kele vaste klanten van Milja op 

de markt die deze lekkernijen 

graag kopen. En deze zijn nu 

eenvoudig voor ons ook bereik-

baar, sinds kort. 

Wat iets afwachtend begon, is 

inmiddels uitgegroeid tot een 

vast aanbod van 8 meter markt-

kraam te Groningen en een win-

keltje met een uitgebreid aanbod 

van paddenstoelen en andere lek-

kere producten die samen goed 

met de paddenstoelen te gebrui-

ken zijn. 

Milja werd ongeveer 2 jaar gele-

den benaderd door haar oom (uit 

Nieuw culinair pareltje 

Den Bosch en een import-

exportbedrijf hebbende van 

paddenstoelen) of ze niet voor 

hem op de markt in Groningen 

wilde staan. Hij was al present 

op enkele markten in het land, 

waaronder Amsterdam, Wage-

ningen en Den Bosch en hij 

wilde ook graag meer in het 

Noorden verkopen. Milja, eerst 

sceptisch en meldend dat ie dan 

maar eerst ‘s moest zorgen voor 

toestemming voor de markt in 

Groningen, had er niet veel ver-

trouwen in maar beloofde het 6 

weken te willen proberen als hij 

het voor elkaar kreeg. Deze 6 

weken zijn inmiddels 2 jaren 

geworden. Want ze kregen het 

voor elkaar. Toen er foto’s van 

de kraam met producten ge-

maild werden richting Gronin-

gen, was er binnen een dag ant-

woord van de marktmeester. 

Zoiets kenden ze nog niet en ze 

wilden graag dat ze deel gingen 

uitmaken van de vrijdag- én 

zaterdagmarkt in Groningen, 

een uitbreiding op het daar 

reeds bestaande assortiment. En 

dat heeft ze geweten. Wat be-

gon als proef en leuk om eens 

uit te proberen is inmiddels een 

vast onderdeel geworden van 

het gezinsleven en – inkomen 

van de familie Albers-Reinders. 

Omdat de verse paddenstoelen 

altijd al op woensdag richting 

Nieuw-Buinen komen, dacht 

Milja dat er ook wel mogelijk-

heden moesten zijn om met de-

zelfde producten ook thuisver-

koop te creëren. Niet iedereen 

heeft de tijd en de mogelijkhe-

den om richting Groningen te 

reizen en daarvoor heeft Milja 

nu de oplossing; verkoop aan 

huis op donderdag, van 10.00-

12.00 uur en van 13.15- 17.00 

uur. In haar ruim opgezette win-

kel verkoopt ze behalve de vele 

soorten wilde- en gekweekte 

paddenstoelen ook heerlijke 

soorten oliën, zoals bijvoorbeeld 

olijfolie met knoflook, -met truf-

fel, -met balsamico azijn, - met 

griekse smaak en nog vele soor-

ten meer. Ook kunt u terecht 

voor gedroogde paddenstoelen 

zoals bijvoorbeeld funghi porci-

ni, bij ons bekend als eekhoorn-

tjesbrood en een echte delicates-

se uit de Italiaanse keuken. Dit 

zijn dan ook wilde paddenstoelen 

die echt gezocht worden in de 

bossen en niet worden gekweekt. 

Ook kunt u er Paddenstoelen-

bouillon of gedroogde  mengsels 

met paddenstoelen en overige 

kruiden, lekker als basis in een 

omelet kopen. Tevens zijn er 

boeken over paddenstoelen van 

bekende schrijvers als Hanneke 

Videler (Eetbare Natuur) of 

Edwin Flores (Het paddenstoe-

lenboek). Daarnaast heeft Milja 

vele lekkere recepten op papier 

beschikbaar die samen met de 

juiste paddenstoelen tongstrelen-

de maaltijden vormen. En na-

tuurlijk kookboeken vol met re-

cepten met paddestoelen. 

Niet alleen de mensen van Bui-

nerveen-Nieuw Buinen kunnen 

gaan genieten als eindgebruiker 

van dit heerlijke aanbod. Ook als 

u gaat eten in bijvoorbeeld ’t 

Feithhuis te Groningen, de Peizer 

Hopbel of in de Lanteern te 

Noordlaren en u kiest voor een 

menu met paddenstoelen, dan 

krijgt u de producten die Milja 

eerst in Nieuw-Buinen ontvan-

gen heeft. 

Sinds kort heeft Milja een koel-

cel aan huis. Voorheen werden 

haar bestellingen afgeleverd bij 

de koelhuizen van Voorintholt te 

Gasselternijveenschemond. Maar 

sinds die zijn overgenomen door 

Posthuma krijgt ze de padden-
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stoelen vers aan huis geleverd op 

de woensdag. Bestellingen kun-

nen dan nog uiterlijk tot dinsdag-

ochtend 10 uur worden doorge-

geven zodat ze nog vers mee ko-

men naar het Noorden. En wij als 

lezers van de Dorpskrant en ove-

rige inwoners kunnen dan super-

vers genieten van het aanbod wat 

op donderdag aan ons gepresen-

teerd wordt en dan de vrijdag en 

zaterdag pas aan de ‘Stadjers’ ter 

beschikking wordt gesteld. Ver-

ser kan toch niet? 

Op de vraag wat Milja bewogen 

heeft toch door te gaan met de 

marktkraam en nu de verkoop 

aan huis te starten antwoordde ze 

oprecht en enthousiast: ‘het con-

tact met de mensen, het vrienden 

maken aan de kraam, voor ie-

mand iets kunnen betekenen, het 

bezig zijn met voedsel en in dit 

geval paddenstoelen’. Het geeft 

haar een warme invulling van de 

dag. Ze heeft het er dan ook 

graag voor over om elke donder-

dag en vrijdagochtend om 5 uur 

haar bed te verruilen voor het 

ochtendritueel; bordje brinta, rus-

tige start, kippen en konijnen 

voeren en dan om half 7 of 7 uur 

richting Groningen om haar 

kraam in te richten en de verkoop 

te starten. Als ze dan ’s avonds 

weer thuis komt rond een uur of 

half 7 moet vervolgens de kas 

opgemaakt worden, de bestellin-

gen verwerkt en de boel weer aan 

kant gemaakt worden. Om nog 

maar niet te spreken van alle 

doeken die gewassen en ge-

droogd moeten worden waarmee 

elke dag de kraam en nu ook de 

thuisverkoop weer aangekleed 

worden. 

Voorlopig helpt haar moeder 

haar nog met de thuisverkoop. 

Naast haar daginvulling in de 

paddenstoelen werkt ze ook nog 

13 uur als dierenartsassistente te 

Stadskanaal. Een bezige tante die 

oprecht een aanvulling is op de 

markt in Groningen en nu ook 

voor ons tongstrelende produc-

ten dichterbij laat komen. Met 

de kerstdagen voor de deur is 

iedereen aan te raden op don-

derdag 22 december de winkel 

aan te doen. En mochten er bij-

zondere bestellingen zijn of 

wilt u toch zeker zijn van die 

ene paddenstoel of olie, dan 

kunt u telefonisch uw bestelling 

doorbellen op 06-48 92 65 00. 

Op www.heerlijkeneerlijk.com 

vindt u een opsomming van alle 

wilde en gekweekte padden-

stoelen die verkocht worden. 

Waarbij de wilde wel afhanke-

lijk zijn van het seizoen. Te-

vens zijn alle paddenstoelen 

biologisch en dragen het eco-

keurmerk. 

 

Voor de liefhebbers nog een 

recept van lekkere winterkost, 

waarin ook paddenstoelen zijn 

verwerkt, heel eenvoudig en 

zeer passend bij het huidige 

seizoen: 

Stampot met paddenstoelen (4 

personen) 

 500 gr. paddenstoelen 

 1 kg aardappelen 

 1 el boter 

 scheutje melk 

 1 el olie 

 100 gr Parmezaanse kaas 

 klein gesneden rucola 

 zout en peper 

 

Kook de aardappelen gaar en 

maak er een puree van samen 

met de melk en boter. Bak de 

paddenstoelen in de olie in een 

koekenpan circa 2 min. 

Voeg de paddenstoelen en de 

geraspte Parmezaanse kaas toe 

aan de puree. Op smaak brengen 

met zout en peper. 

Als het goed van smaak is be-

strooi het met wat rucola. 

 

Marjan Poelman 

http://www.heerlijkeneerlijk.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) 

 

212813 

Van de bestuurstafel  
De laatste dorpskrant van 2011 

ligt nu weer voor jullie.  Het is 

een jaar die voorbij gevolgen is. 

Het is een jaar geweest waarin 

geen grote schokkende dingen 

inzake het dorpshuis zijn ge-

beurd. 

Onderhoudtechnisch zijn we 

weer een beetje verder gekomen.  

De muren zijn opnieuw gevoegd, 

al het schilderwerk buitenom is 

weer in super conditie. Ook bin-

nen zijn we weer een klein beetje 

verder. Maar het is zo als overal, 

je hebt een oud gebouw dus is er 

altijd wat te doen. 

Tijdens de afgelopen bestuurs-

vergadering hebben we de beslis-

sing genomen om het bestuur 

uit te breiden met de overgeble-

ven leden van de activiteiten 

commissie.  De reden hiervoor 

was dat deze laatste nog maar 

uit 2 leden bestond, ondanks 

verwoede pogingen van allen 

om nieuwe leden te vinden het-

geen niet gelukt is. De oplos-

sing die we nu gekozen hebben 

is voor beide partijen goed, 

want ook wij als stichtingbe-

stuur zijn al een tijdje bezig om 

aanvulling van  bestuursleden 

te vinden.  Dus als je dit leest 

en denkt het lijkt mij wel wat 

om toe te treden tot het bestuur 

van de stichting, meld je bij een 

van de bestuursleden zoals die 

de dorpskrant staan.  Wij verga-

deren 1 x per maand (1e maan-

dag  v.d. maand) en bespreken 

dan alle lopende zaken die spelen 

in en om het dorpshuis. 

Hiernaast nogmaals de adverten-

tie waarin een nieuwe beheerder 

wordt gevraagd. Grietje stopt 

volgend  jaar omdat ze de pensi-

oengerechtigde leeftijd zal berei-

ken. Er zijn inmiddels al een aan-

tal brieven binnen en we zullen 

binnenkort beginnen met de ge-

sprekken.  Mocht je alsnog wil-

len solliciteren dan kan dat na-

tuurlijk altijd nog.  Door middels 

van de dorpskrant zullen we jul-

lie op de hoogte blijven houden. 

 

Rest mij jullie allemaal fijne 

feestdagen te wensen en een 

voorspoedig 2012 
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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  ina.ottens@ziggo.nl 

Wim Bruil    212949  wbruil@gmail.com 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@hotmail.com 

Jan van Noordwijk          jvannoortwijk@hetnet.nl 

Harm van Ree      harm-jane@online.nl 

In verband met het vertrek van de huidige beheerder is de Stichting Dorpshuis Buinerveen met in-

gang 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 accommodatie of erva-

ring 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 rich-

ten aan het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen  

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

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:wbruil@gmail.com
mailto:hilann12@hetnet.nl
mailto:marion_de_leeuw@home.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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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 7 oktober hebben 18 dames 

Lentis (Dennenoord) bekeken. 

Rense Schuurmans vertelde over 

de psychiatrische kliniek die in 

1895 is geopend. Het terrein om-

vat 89 ha en is een dorp op zich. 

Patiënten en medewerkers bren-

gen hun leven door in deze park-

achtige omgeving, waar tevens 

het Pieterpad door heen loopt. In 

de jaren zestig/zeventig is veel 

veranderd in de psychiatrie, o.a. 

betere medicijnen en voor het 

personeel meer inspraak via on-

dernemingsraad.  

 

12 oktober zijn 10 dames naar de 

Agrarische dag van de afdeling 

Drenthe in Spier geweest. 4 bus-

sen vol dames trokken langs ver-

schillende bedrijven, o.a. Zorg-

boerderij De Hansehof in Beilen, 

een pluimveebedrijf, een bioboer 

en museumdorp Orvelte. 2/3e van 

de aanwezigen had geen verbin-

tenis met de landbouw en voor 

hen was dit een mooie gelegen-

heid om eens in deze tak rond te 

kijken en zich te laten informe-

ren.  

 

Op 19 oktober heeft het een-

dagsbestuur de avondbijeen-

komst georganiseerd. Het bestuur 

bestond uit Hillie Reening, Ria 

Boelsma, Alie Poelman, Winy 

Spiegelaar en Jopie Baas. Voor 

deze avond waren Joke Kompier 

en Jantje Luinstra uit Zuidbarge 

uitgenodigd. Hun programma 

heet Toentertied, waarin zij 

mooie gedichten vertelden en 

bekende liedjes in het dialekt 

zongen. 

 

Op 9 november is de Commis-

sie Wonen en Tuinen van afd. 

Drenthe naar Goense in Mar-

wijksoord geweest. Dit is een 

fruitbedrijf waar op een ecolo-

gische wijze zachtfrui t 

(voornamelijk bessen) wordt 

geteeld. Deze worden verwerkt 

tot meer dan 50 Drentse streek-

producten, zoals wijn, sap, jam, 

vruchtenbonbons, enz. 

 

Op 23 november werd 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 kunnen door-

brengen. Het hospice biedt een 

huiselijke omgeving, ondersteu-

ning en hulp als het gaat om per-

soonlijke verzorging, eten en 

drinken.  

De 75 vrijwilligers hebben een 

cursus gevolgd en worden 2x per 

week ingeroosterd. 

 

Donderdag  24 november is de 

museumgroep naar het Glasmu-

seum in Veenhuizen gegaan.  

In dit museum wordt o.a. een 

overzicht gegeven over de ge-

schiedenis van glas uit de Drent-

se glasfabriek in Nieuw-Buinen 

(gestopt in 1962), waaronder een 

unieke collectie flessen, de eerste 

machines die glazen flessen kon-

den maken en originele tekenin-

gen. Er werd ook een demonstra-

tie glasblazen getoond. 

 

Zaterdag 26 november hebben 3 

dames het 80 jaar bestaan van 

de NBvP, Vrouwen van Nu afd. 

Drenthe bijgewoond. Dit werd 

in april en in november gevierd 

met een optreden van een cabare-

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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tière Veronique Sodano en de 

muziekgroep Unicorn en dans-

groep Kyra in de Tamboer in 

Hoogeveen. 

 

15 december gaan we de Kerst 

vieren met een gourmetmaaltijd. 

In 2012 starten we op 18 januari 

met de jaarvergadering. 

Op 15 februari zal de heer 

Jongsma ons vertellen over recht 

en rechtbankzaken. 

 

 

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 
Ommetje 

Een van de projecten beschre-

ven in het boekje “Ons Dorp” 

is het maken van een Ommetje. 

Hieraan is de laatste tijd hard 

gewerkt en binnenkort ver-

schijnt dit Ommetje in de vorm 

van een mooie brochure.  De 

route is ook te lopen volgens 

GPS-coördinaten. De wande-

ling van ongeveer 6,6 kilome-

ter kan in anderhalf uur worden 

gelopen en je hoeft geen geoe-

fende loper te zijn om deel te 

kunnen nemen! Wel is het han-

dig om hoge wandelschoenen 

of laarzen te dragen in verband 

met gedeeltelijk ruig terrein. 

Het Ommetje heeft als start-

punt Dorpshuis De Viersprong 

en loopt vervolgens langs de 

ijsbaan door het veld richting 

2/3e weg noord. Daarna via 

Camping De Paardetange en de 

Paardetangerdijk naar de Bui-

nerstraat, waarna je terugloopt 

naar Dorpshuis De Viersprong. 

Op zondag 15 januari 2012 is 

de feestelijke introductie waar-

voor ook alle inwoners uit ons 

dorp en belangstellenden van 

harte zijn uitgenodigd. De start 

is om 13.30 uur bij Dorpshuis 

De Viersprong en hoe groter de 

groep wandelaars, hoe gezelli-

ger het wordt! 

Bij Camping De Paardetange is 

een tussenstop met een verras-

sing gepland. De recreatiebe-

drijven in ons dorp gaan zich 

hier ook presenteren. 

Na afloop is iedereen van harte 

uitgenodigd voor de Nieuw-

jaarsinstuif die rond 15.30 

uur begint in het Dorpshuis. 

Grietje Kuik zal ook dit jaar 

haar voortreffelijke snert berei-

den die iedereen zich goed kan 

laten smaken. De nieuwjaarsin-

stuif wordt net als voorgaande 

jaren weer geregeld door afge-

vaardigden van een aantal vere-

nigingen, speciaal voor alle in-

woners van Buinerveen en 

Nieuw-Buinen tot aan de Mon-

denweg. 

 In verband met de organisatie 

horen we graag hoeveel wande-

laars meelopen op 15 januari. 

Aanmelding liefst via ommetje-

buinerveen@gmail.com of via 

0599-212353. 

 

Projecten uit ons  

DorpsOmgevingsPlan 

Hieronder staan de projecten 

genoemd die in ons boekje Ons 

Dorp staan. Dit boekje is in de-

cember 2008 aangeboden aan 

Plaatselijk Belang door de 

werkgroep DOP. Daarna is het 

plan op 19 juni 2009 aangebo-

den aan Burgemeester en Wet-

houders van de gemeente Bor-

ger/Odoorn. Plaatselijk Belang 

heeft de opdracht om deze pro-

jecten uit te voeren teruggeven 

aan de werkgroep DOP.  

-Erkenning leefgemeenschap  

-Herontwikkeling en –inrichting 

centrumgebied  

-Water terug in dorp 

-Uitwerken dorpsommetjes  

-Uitwerken inrichtings- en  

beheersplan Dorpsbos  

-Uitwerken dorpsentrees 

-Uitwerken verkeersremmende 

maatregelen bij de scholen 

-Peilen woonbehoefte  

-Herontwikkelen nieuwbouwplan  

-Ontwikkeling nieuw lint en 

doorontwikkelen bestaande lin-

ten  

-Behoud dorpshuis en onderwijs 

in dorp 

-Oprichten jeugdhonk 

-Uitwerken buitenspeelplek v. 

kinderen 

-Borgen van het verenigingsle-

ven 

-Oprichten dorpsarchief 

-Voorlichting en bedrijfsbezoe-

ken 

-Verbeteren communicatie / dorp 

als partner 

 

mailto:ommetjebuinerveen@gmail.com
mailto:ommetjebuinerveen@gmail.com
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Bij bestudering van deze projec-

ten is te zien dat er al heel wat 

gerealiseerd is. Er zijn veel ge-

sprekken geweest met gemeente-

lijke vertegenwoordigers. Uitein-

delijk met het resultaat de erken-

ning dat onze leefgemeenschap 

bestaat uit Buinerveen en Nieuw-

Buinen tot aan de Mondenweg!  

 

Het dorpsommetje is gereed; in 

het bos ’t Meras is onderhoud 

gepleegd en het project is bijna 

klaar. 

De woonbehoefte is gemeten met 

een huis-aan-huis verspreide 

woonenquête en verwerkt. 

Het nieuwbouwplein is heront-

wikkeld en hierin is een nieuw 

lint aangebracht. 

Peuterspeelzaal Meraskabouters 

is nog steeds behouden in ons 

dorp, evenals beide basisscholen. 

En daar blijven we voor gaan.  

Stichting Dorpshuis heeft een 

akkoord met de gemeente be-

reikt, waarmee behoud van het 

dorpshuis voor het dorp ook op 

de langere termijn gewaarborgd 

is.  

Jeugdhonk ’t Hok is opgericht en 

tijdelijk gehuisvest in de kantine 

van de Schaatsvereniging. 

Er is een historische vereniging 

opgericht samen met Nieuw-

Buinen en samen met de vereni-

ging in Borger geven ze een tijd-

schrift uit. Het nieuwe archief 

heeft nu zelfs een eigen ruimte in 

de voormalige bibliotheek van 

Nieuw Buinen. 

Ons dorp wordt serieus als part-

ner van de gemeente gezien en 

gehoord. 

 

De werkgroep voor ons DOP be-

staat uit: Els de Roo, Jan Hai-

kens, Jan van Noortwijk, Dennis 

Middeljans, Wim Bruil, Margriet 

Nascimento en Ina Habing 
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In het afgelopen nummer van de 

Dorpskrant Buinerveen heeft de 

werkgroep DOP kort aangegeven 

hoe het nieuwbouwplan Zuidon-

der er voor stond. Ik ben blij dat 

wij als initiatiefnemer van dit 

woonplan u nu wat meer con-

creets over dit woonplan kunnen 

melden. 

Zoals u wellicht al wel vernomen 

hebt zijn wij als Explorius Vast-

goedontwikkeling de partij die 

dit plan verder gaat ontwikkelen. 

Explorius is een volle dochter-

maatschappij van Nijhuis Bouw 

B.V.. 

Waarom dan nu Explorius en 

niet meer Nijhuis Bouw? 

Nijhuis Bouw heeft dit plan oor-

spronkelijk ontwikkeld om er 

woningen te kunnen bouwen. 

Zoals u gezien hebt lukte dat 

niet. Er zijn twee woningen ge-

bouwd en inmiddels ook ver-

kocht. Omdat de vraag en be-

hoefte is gewijzigd heeft Nijhuis 

besloten de bouwclaim eraf te 

halen, dus geen projectmatige 

woningen meer en niet meer ver-

plicht bouwen met Nijhuis. Dit 

alles in overleg met de werk-

groep DOP in Buinerveen, want 

in diezelfde periode ging de 

werkgroep aan de slag met het 

Dorpsomgevingsplan. 

 

In nauw overleg met de werk-

groep en de gemeente is toen het 

plan Zuidonder aangepast, meer 

toegesneden op de veenstructu-

ren en meer geënt op kaveluitgif-

te, met in het centrum wonen op 

het boerenerf zoals dat in de om-

geving volop is te zien. 

Dit is vertaald in een nieuw be-

stemmingsplan dat inmiddels 

door de gemeenteraad is vastge-

steld en op 29 december onher-

roepelijk zal worden. Er is ook 

e e n  B K P ,  e e n  B e e l d -

Het nieuwbouwplan Zuidonder. 
kwaliteitsplan gemaakt, waarin 

is weergegeven welke archi-

tectonische sferen er in het 

woongebied worden nage-

streefd. Dit is flexibel opgezet 

omdat iedere toekomstige be-

woner zo zijn en haar eigen 

wensen heeft. In de raadsverga-

dering van 8 december zal dit 

worden vastgesteld. Kortom, zo 

rond de kerst is er een definitief 

plan dat alle procedures heeft 

doorlopen en op basis waarvan 

er gebouwd kan worden. 

 

In Zuidonder worden dus ka-

vels uitgegeven. Kavels voor de 

bouw van een woning zoals de 

toekomstige bewoner dat 

wenst. De kavelgrootte kan zelf 

gekozen worden, en ook het 

ontwerp en bouw van de wo-

ning kunnen geheel zelf be-

paald worden. U kunt de archi-

tect en aannemer zelf kiezen. 

Maximale vrijheid dus! Voor 

de verkoop van de kavels heb-

ben we Makelaar Huis in Exloo 

gevraagd. Conny Ottens, ze komt 

zelf uit Buinerveen, zal daar de 

contactpersoon zijn. 

Naast de kavelverkoop is ook 

wonen in de boerderij en de 

schuren mogelijk; voor starters, 

senioren en wie dat mooi vindt, 

of voor een bijzondere woon-

vorm. Willen we dit kunnen ont-

werpen en bouwen, dan zullen 

we met de mensen die dat willen 

in contact moeten komen tenein-

de iets te maken wat mensen 

graag willen. 

Hebt u belangstelling voor een 

kavel of misschien voor  een ap-

partement of woning in de boer-

derij of schuren, neem dan con-

tact op met Makelaar Huis, met 

Conny Ottens, telefoon 0591 – 

548 182 of per mail con-

ny@makelaarhuis.nl. Meer infor-

matie over het kantoor vindt u 

op: www.makelaarhuis.nl. 

 

Ik vond het fijn u van de stand 

van zaken op te hoogte te bren-

gen. 

Gerard Woolderink, Explorius 

Gebiedsontwikkeling 

http://www.makelaarhuis.nl
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De uiteindelijke verkaveling is afhan-

kelijk van de wensen van de mensen. 

Links is een uitsnede van het Beeld-

kwaliteitsplan weergegeven. 

Daaruit blijkt een flexibiliteit in 

breedte en verschijningsvorm bij 

bouwen op de kavels. 

Hierboven wordt een idee gegeven 

van de boerderijvorm. Meer informa-

tie is rond de Kerst bij de makelaar te 

verkrijgen.  

Laat u geheelvrijblijvend informeren 

over de mogelijkheden. 

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

stellen van zijn fotomateriaal) 

Op deze foto is de Eikenlaan te zien, waar in 1937 tien gemeentewoningen zijn gebouwd op een perceel 

landbouwgrond aan het Noorderdiep. De eerste tien gezinnen waren de families Stel, Oost, Hebels, Smit, 

Uchtman, Ensing, Buining, Bos, Meijer en mevr. de Vries met haar dochters. 

Dit is een foto van jaren terug, toen het nog Gemeente Borger was. Deze groep mannen werkten onder lei-

ding van Hendrik Jansen. Alle klussen van licht tot zwaar werden uitgevoerd, zoals straat leggen en bomen 

rooien. 
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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.  

Voldoende  

beoordeling   

inspectie 
 

Op maandag 7 november heeft 

mevrouw Hilbers, inspecteur 

van het onderwijs, School 59 

bezocht. Zij heeft klassenbe-

zoeken afgelegd, gesproken 

met de leerkrachten en de di-

rectie en gecontroleerd of alle 

verplichte documenten aanwe-

zig zijn op school. 

Aan het einde van de dag heeft 

zij haar bevindingen besproken 

met de directie en een afge-

vaardigde van het boven-

schools management. 

We zijn er trots op dat onze 

school net als drie jaar gele-

den een voldoende heeft ge-

scoord! 

De inspecteur vatte haar be-

vindingen samen met de vol-

gende woorden: “Ik ga straks 

met een positief gevoel naar 

huis omdat ik na een dag op 

School 59 een positief beeld 

heb gekregen van de school 

en de manier waarop de leer-

krachten er met de kinderen 

aan het werk zijn. “ 

 

Sinterklaas 
Natuurlijk heeft ook dit jaar 

Sint Nicolaas met twee Zwarte 

Pieten School 59 bezocht. Tot 

grote schrik kwam de Sint die 

morgen lopend naar school, 

zonder pakjes en Pieten. De 

pakjes bleken op het verkeerde 

adres bezorgd en de Pieten wa-

ren per abuis  terecht gekomen 

in een groot postpak-

ket. Zowel de pakjes 

als de Pieten werden 

niet lang na de aan-

komst van de Sint na-

bezorgd. Het pakket 

met de Pieten werd 

met een heftruck afge-

leverd. 

 

 

Leerlingenraad 
Op School 59 mogen leerlingen 

meepraten over het reilen en zei-

len van de school. In de leerlin-

genraad zitten 4 kinderen, die 

door hun groep democratisch zijn 

gekozen. Samen met juf Pauline 

worden zaken als: de sfeer in de 

klas, spelen op het plein en pla-

gen en pesten besproken. Ook 

wensen en ideeën kunnen ken-

baar gemaakt worden. Meike uit 

groep 8 maakt altijd een verslag 

van de vergadering. De leerlin-

genraad vergadert vier keer per 

jaar. 

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 

Brandoefening 
Op 2 november is brandweer-

vrouw Annet Hulshof op school 

geweest om de leerlingen van de 

bovenbouw een les te geven over 

brandpreventie. Ook heeft zij 

samen met de kinderen een ont-

ruimingsoefening voorbereid die 

later op de morgen geoefend is. 

Met een bijna echte brandhaard 

en een door rook bedwelmde juf 

is het gelukkig gelukt om ieder-

een veilig en op tijd de school uit 

te krijgen. Zo zijn we in de toe-

komst voorbereid op eventuele 

calamiteiten. 
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Het Voorwerp  

Niemand, niemand, echt hele-

maal niemand heeft gereageerd 

op de foto in de vorige Dorps-

krant, waarin de lezers werden 

uitgenodigd om aan de redactie 

door te geven wat er in de foto 

is te zien. Waarschijnlijk veel 

te moeilijk. Tja, wat moet je er 

in zien ? En als ook overleg in 

gezin, familie, kroeg of kaart-

club niets oplevert, dan waag je 

je niet aan een avontuur. Dus 

onze redactie of de voorwerple-

verancier krijgt geen telefoon-

tje, ontvangt geen e-mail-

berichten en er valt geen briefje 

op de deurmat. Er is nu dus niet 

veel meer te vertellen dan wat 

er in de foto te zien is, waar die 

is gekiekt én het verhaal erach-

ter.    

 

De foto laat een deel van een 

autostoel zien. Het witte ge-

deelte is de zak waarin ooit de 

airbag heeft gezeten, Voor wat 

betreft de voorwerpvraag is 

daarom het antwoord: Het gaat 

om een airbagomhulsel. De 

airbag is opgeborgen in die 

witte zak en die zit weer vak-

kundig opgesloten in een zij-

kant van de autostoel. Let wel, 

de zijkant die zich het dichtst 

bij het portier of de portieren 

van de auto bevindt. De foto is 

gemaakt in de schuur annex 

wagenstalling van de familie 

Windt aan de Noorderstraat 

(Camping De Paardetange). 

Door een van de kinderen 

Windt kwam de in onbruik ge-

raakte autostoel daar terecht. En 

op enig moment werd de fami-

lie nieuwsgierig naar de wer-

king van de airbag. Ja, en dat is 

het verhaal achter de foto. Er 

werd een stevige mep op de 

zijkant van de stoel uitgedeeld 

(een botsing in scene gezet) en 

direct daaropvolgend een oor-

verdovend lawaai. In zeer korte 

tijd wordt de veiligheidszak 

maximaal opgeblazen en die 

loopt onmiddellijk daarna ook 

weer leeg. Mocht je in die 

(bots)auto zitten, wél zo handig 

om vrij snel na de klap toch te 

kunnen doorgaan met ademha-

len. Voor een iets beter zicht op 

de autostoel en de airbagtas, zie 

bijgaande foto’s. 

 

En dan de nieuwe foto. Daarin 

te zien een uiterst curieus hulp-

middel uit vroeger tijden. De-

genen van wie we dit voorwerp 

hebben mogen lenen, zijn niet 

meer van de jongsten onder 

ons, maar ze hebben het gebrui-

ken van “het ding” overleefd. 

Voor wie er wat in ziet, s.v.p. 

reageer naar de hoofdredacteur 

van onze Dorpskrant of naar  

                                                                                        

Martin Snapper 
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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 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 
Vrijdag, zaterdag en zondag 

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 13.50 p.p. 

Iedere maand een ander afhaalmenu 

Ook catering mogelijk voor  

thuis en bedrijf 
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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  

Noad                                          
Peuter- en  

kleuterGym 
                                                            

Beweging is voor de ontwikkeling van peuters en kleuters zeer belangrijk.  

Onder leiding van bevoegde en deskundige begeleiding kunnen jongens en meisjes in de 

leeftijd vanaf 2 t/m 6 jaar bij gymnastiekvereniging Noad op een speelse manier kennis ma-

ken met alle basisvormen van bewegen.  

Spelletjes, samenwerken en bewegen op muziek (ritme) komen veel aan bod tijdens de les-

sen. Dit alles in een omgeving die ze al snel vertrouwd is en waarin ze zich veilig voelen.  

 

Kinderen worden door peuter/kleuter gym sportief in contact gebracht met andere kinderen 

en ontwikkelen hierdoor hun motorische, sociale en cognitieve vaardigheden.  

Houd uw kind van: 

 klimmen  

 klauteren  

 springen  

 rennen   

 kruipen  

 balanceren  

 zingen  

 dansen  

 en lekker gek doen?        

                                                                                 

Kom dan eens kijken bij:   

Gymnastiekvereniging NOAD te Buinerveen/Nieuw-Buinen 

 

Waar:   Gymlokaal van OBS 75 

Contact:  Marja van der Scheer Tel 0599-212470 

Tijd:   Woensdagmiddag van 15.00 u tot15.45 u  

Leeftijd:  Jongens en meisjes van 2 tot 6 jaar.  
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Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  

Stand t/m 28/11/2011 

Regionale volleybalcompetitie 2011 / 2012 

Uitslagen: 

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand 

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

24-10-2011 NIVOC – NOAD 3 – 0 25 – 24 25 – 14 10 – 9 

31-10-2011 NOAD – VCA 1 – 2 25 – 18 15 – 25 12 – 21 

14-11-2011 DEKO – NOAD 2 – 1 15 – 25 25 – 21 22 – 12 

21-11-2011 NOAD – Tonegido 0 – 3 15 – 25 22 – 25 7 – 24 

Team           Gespeeld Punten 

SETA 6 12 

DEKO 6 12 

Team v/d Laan 7 12 

Tyfoon 2 6 11 

Tonegido 7 11 

VCA 6 7 

NIVOC 6 7 

NOAD 6 3 
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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 
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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 

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 

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. 

  

 

Beste mensen , 
 

In November is de Bode van de 

Schaatsvereniging  Buinerveen 

e.o. rond geweest met lidmaat-

schapskaarten. 

Er zijn mensen die hun lidmaat-

schap hebben opgezegd.  

Zij willen wel weer lid worden 

als er geschaatst kan worden. 

Deze mensen die dan wel weer 

lid willen worden betalen 100% 

extra. 
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 
Zo tegen het eind van het jaar is 

het goed om nog even over de 

schouder te kijken. Terugkijkend 

merk je pas hoe snel een jaar 

voorbij gaat. En wat veranderd er 

veel. Niet alleen binnen je eigen 

directe omgeving maar evenzo 

daar buiten. En dan merk je;  hoe 

verder je kijkt, hoe meer je ziet. 

Kleine, onopvallende veranderin-

gen gaan we meestal schouder-

ophalend aan voorbij, maar soms 

doen zich scherpe wijzigingen 

voor ten opzichte van het be-

staande.  Dan merken we het en 

dat laten we blijken. De histori-

sche vereniging is ervoor om de 

veranderingen vast te leggen, om 

te kunnen laten zien hoe het ooit 

geweest is.  

Er zijn geregeld contacten met 

onze buurorganisaties, waarbij  

de Harm Tiesing Stichting en het 

Streek Historisch Centrum het 

dichtste bij liggen. Het is voor de 

hand liggend dat daar de meeste 

contacten mee zijn. We kunnen 

over en weer elkaar versterken 

en zijn daardoor in staat de histo-

rie van ons gebied beter in kaart 

te brengen en te laten zien. 

We hebben in ons tijdschrift, die 

vier keer per jaar verschijnt, een 

aantal leuke verhalen opgenomen 

uit ons gebied. Het betreft o.a. 

een bloemrijke lezing over een 

veenlijk, die achter op plaats 75 

(achter in de mond) is gevonden 

en bijna een kermis- attractie zou 

worden. Verder is er een uitvoe-

rige rapportage geweest over 

“onze”aardappelmeelfabriek 

Hollandia. Het kantoor, de direc-

teurswoning en de Hollandialaan 

herinneren nog aan vervlogen 

tijden.    En een ander voorbeeld; 

een mooie omschrijving van de 

rijvereniging Nw-Buinen, waar-

uit blijkt dat de ruitersport ook al 

in het begin van de vorige eeuw 

werd bedreven. Het tijdschrift 

biedt ons tevens  veel informa-

tie en verhalen over de zand-

dorpen in de oude gemeente 

Borger. Het is beslist de moeite 

van het lezen waard. 

In de loop van de zomer kreeg 

de vereniging steeds meer zicht 

op een eigen huisvesting. Een 

diep gekoesterde wens kwam 

naderbij. Na de ingebruikname 

van de Noorderbreedte kwam 

de bibliotheek en ’t Ailand vrij.  

Samen met de mensen van ’t 

Steunstee en Lefier hebben we 

een goede oplossing gevonden. 

We beschikken nu over twee 

leuke ruimtes die verbonden 

zijn door een gang en met een 

eigen ingang. Ons adres is 

Parklaan nr.  26  en onze in-

gang zit naast de ruil goederen-

bank. ( voormalige bib ) We 

hebben nu de gelegenheid om 

de waardevolle artikelen en ge-

schriften te sorteren en te orde-

nen. Zo nu en dan worden ze ons 

aangeboden en we zijn er blij 

mee. Bij het opruimen van 

schuurtjes of bij een grote 

schoonmaak komt U vaak spul-

len tegen die voor U  weinig of 

geen waarde meer hebben. Toch 

zou het jammer zijn dat die  spul-

len met een historische waarde 

weg raken.  

 

Bij twijfel mag U ons altijd bel-

len.  Mocht U geïnteresseerd zijn  

in een lidmaatschap of wilt U als 

vrijwilliger mee helpen, dan zijn 

onze secretaris Jacco Pranger( 06 

2 1 8 3 1 0 0 2  o f   p r a n -

ger@nieuwbuinen.com ) en onze 

penningmeester Reind Middel 

( 617219 of  rjmiddel@ziggo.nl ) 

graag bereidt U meer informatie 

te verstrekken.  

Namens het bestuur,                                                                                                                  

Jan Haikens. 

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
mailto:pranger@nieuwbuinen.com
mailto:rjmiddel@ziggo.nl
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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 10.05 tot 

11.15  uur bij OBS 75 en van 

9.20 tot 9.50 uur bij CBS 59,  

waar ook volwassenen gebruik 

kunnen maken van de diensten 

en producten van de bibliobus, 

óók onder schooltijd. 

Uw lidmaatschapspas is geldig in 

alle bibliotheken en bibliobussen 

in de hele provincie Drenthe.  U 

kan overal materialen halen en 

brengen. 

Dvd-ruilmiddag 

Op donderdag 29 december 

wordt er een dvd-ruilmiddag ge-

houden voor volwassenen en kin-

deren in de bibliotheken in de 

gemeente Borger-Odoorn. Bent 

U uitgekeken op uw eigen dvd? 

Kom dan naar de bieb en ruil Uw 

dvd’s met die van iemand anders. 

U bent van harte welkom tussen 

15.00 en 16.00 uur in de biblio-

theek van Borger, Nieuw-

Buinen, Valthermond, 2e Exloër-

mond en Odoorn. 

Nationale voorleesdagen 2012 

(18 tot en met 28 januari) 

'Mama kwijt' van de Ierse illu-

strator Chris Haughton is geko-

zen tot het Prentenboek van het 

Jaar 2012. Een jury van Neder-

landse jeugdbibliothecarissen 

koos dit boek uit het aanbod van 

prentenboeken die in 2010 ver-

schenen.  In 'Mama kwijt' valt 

een klein uiltje uit het nest en 

gaat daarna met hulp van eek-

hoorn op zoek naar zijn mama.  

Speciaal voor de Voorleesda-

gen komt 'Mama kwijt' uit in 

een mini-editie met DVD voor 

€ 5,-. 

  

Digitale prentenboeken 

- Op WePboek staan prenten-

boeken met thema´s die nauw 

aansluiten bij de belevingswe-

reld van peuters en kleuters. Op 

basis van die prentenboeken 

zijn animaties gemaakt. De 

website WePboek geeft toe-

gang tot de animaties en educa-

tieve spelletjes. 

- Op Schooltv/Beeldbank staan 

digitale prentenboeken, zoals 

De koe die een ei legde 

(Philippe Goossens), Benno is 

nooit bang (Philippe Goossens), 

Ik maak je weer beter, zei Beer 

(Janosch). 

- Op de site bereslim.nl kunnen 

kinderen van 2 tot 7 jaar kijken 

en luisteren naar interactieve 

animatiefilms van bekende 

prentenboeken. Er zijn abonne-

menten beschikbaar voor bi-

bliotheek, onderwijs en thuis. 

- Het Sprekende Boek is een 

website voor gehandicapte kin-

deren die niet zelfstandig een 

boek kunnen vasthouden en 

lezen. Daar zijn ook prenten-

boeken bij. Met een abonne-

ment is het mogelijk om toe-

gang tot de hele bibliotheek van 

het Sprekend Boek te krijgen. 

- De Bibliotheek Breda liet 

filmpjes maken van prenten-

boeken, waaronder Kleine Kan-

goeroe, Wat nu, Olivier? en Het 

kind van de Gruffalo. 

- Van een aantal boeken van 

Rian Visser zijn filmpjes ge-

maakt. Op de website rond Ap-

pie en opa staan filmpjes rond 

die twee kameraden. Daarnaast is 

er een film over Boris en Katinka 

(zie ´Spel, quiz, flash´). 

Van prentenboeken maakt Het 

Woeste Woud animatie-films. Er 

zijn bijvoorbeeld geanimeerde 

boeken van Max Velthuijs, Jan 

Jutte en Annemarie van Haerin-

gen. 

 

Website-tips 

http://www.leesplein.nl 

http://

www.makkelijklezenplein.nl 

http://www.winklerprins.com/

info/demojunior.html (registratie 

nodig) 

http:/ /www.leesgoedplus.nl/

leespluim De Leespluim van de 

maand december 2011 gaat naar 

het boek Vrolijk van Mies van 

Hout (Lemniscaat).   Het gaat om 

emoties. Ze worden uitgedrukt in 

vissen en woorden: benieuwd, 

zenuwachtig, dapper, verlegen, 

verwonderd, bedroefd, kwaad, 

trots, jaloers, verliefd, boos, blij, 

verward, tevreden, bang, zeker, 

geschrokken, verbaasd, verveeld, 

gelukkig en natuurlijk het 

‘vrolijk' van de titel. Ze staan in 

grote letters op een gekleurde 

pagina. 

http://www.huiswerkweb.nl 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/ 
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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 

 

Bezorgers: 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Kim van Buuren 

  Willy Hilbolling 

  Jordy Ottens 

  Frank vd Scheer 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 Hoofdstraat 23   

9531 AB Borger  

Tel. 0599-696350 

 

De redactie van  

de Dorpskrant  

wenst u een hele fijne Kerst,  

en een gezond  

en voorspoedig 2011 
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Dorpsbelangen heeft in haar 

laatst gehouden bestuursvergade-

ring het besluit genomen om een 

AED ( defibrillator) aan te schaf-

fen. In het Drents noemen ze dat 

het z.g.n. “opdonderkassie”. Het 

is een instrument dat gebruikt 

kan worden bij hartfalen. Deze 

investering wordt mede mogelijk 

gemaakt door de bijdragen van 

de RABOBANK en LEFIER. 

Wij hebben gekozen voor de 

plaatsing aan de buitenzijde van 

het dorpshuis en wel aan de kant 

van de parkeerplaats. In overleg 

met het dorpshuisbestuur zal een 

en ander nader worden geregeld. 

Het apparaat komt in een kast te 

hangen welke alleen door de 

hulpverleners geopend kan wor-

den.  

 

Hulpverleners die in het bezit 

zijn van een –AED- certificaat 

zijn bevoegd.  We hebben onge-

veer 10 mensen nodig die zouden 

willen meewerken. De namen 

van deze mensen worden bekend 

gemaakt bij de alarmcentrale. 

Indien er een AED melding komt 

uit ons gebied, dan krijgen een 

aantal van deze mensen via hun 

mobiel een bericht. Nader over-

leg, binnen de deels nog te vor-

men groep, over de beste werk-

wijze is vanzelfsprekend. We 

hebben 2 bestuursleden – Jan van 

Noortwijk en Leo van der Teems

- die reeds bevoegd zijn en de 

trekkers zijn van dit initiatief.  

 

De keuze voor het dorpshuis is 

hoofdzakelijk gebaseerd op de 

centrale ligging. Het is dicht bij 

de activiteiten in en rond het 

dorpshuis, het voetbalveld en de 

ijsbaan. Voor de afstanden m.b.t. 

onze eigen inwoners is het 

Dorpshuis volgens ons eveneens 

Aanschaf van een AED apparaat 
een centrale en toegankelijke 

plek. Dat geldt natuurlijk ook 

v o o r  d e  c a m p i n g  d e 

“Paardetange” waarbij de aan-

wezigheid van een AED in ons 

dorp een extra is. Het is alweer 

enige tijd geleden dat mw. 

Windt ons attendeerde op deze 

mogelijke aanschaf. Het heeft 

even geduurd maar het zit er nu 

toch aan te komen. Nu nog een 

aantal mensen die hun mede-

werking bij de uitvoering daar-

aan willen verlenen. 

 

 

We hebben dus ongeveer nog 8 

mensen nodig uit ons werkge-

bied om de hulpverlening uit-

voerbaar te maken. We zijn 

voornemens om een cursus te 

organiseren voor het gebruik 

van dit apparaat. Het wordt een 

cursus waar de deelnemers een 

certificaat krijgen. (is een voor-

waarde voor het gebruik) De 

kosten van de cursus en het cer-

tificaat komen voor rekening 

van dorpsbelangen. De cursus 

is 1 avond en wordt door een 

bevoegd iemand gegeven en 

wordt gehouden in het dorps-

huis.  

 

Attentie  
 

Wie heeft belangstelling?  

Eenmalig! 

Gratis cursus voor de  

bediening AED! 

Behalen certificaat  

is mogelijk! 

 

Locatie :  

Dorpshuis de Viersprong 

Heeft U belangstelling ? 

 

Informatie te verkrijgen bij  

Leo van der Teems   

tel: 354620 / 06 52311512 

 

Dorpsbelangen Buinerveen/

Nw-Buinen West 


