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Veenkaor 10 jaar
Op een koude winteravond eind 
2001, na een vergadering van de 
ijsvereniging, gingen enkele 
toenmalige bestuursleden van 
diezelfde ijsvereniging nog even 
nabuurten bij Grietje in het 
Dorpshuis wat wel vaker gebeur-
de. Onder het genot van een bal 
gehakt, een drankje en een stukje 
authentieke Nederlandstalige 
muziek werden al gauw enkele 
nummers van de radio meege-
zongen. Uit gekheid met een 
serieuze ondertoon werd toen 
geopperd dat het hebben van een 
mannenkoor wel eens een leuke 
aanvulling zou kunnen zijn in 
Buinerveen. Geerard Wubbels en 
Martin Kremer lieten dit idee niet 
los en gingen een stapje verder en 
bereidden de oprichting van het 
huidige Veenkaor voor. Grietje 
kwam al gauw met koor-kleding; 
een stuk of 25 boerenkielen, zak-
doek en petten die voor een klein 
prijsje overgenomen konden 
worden. Snel werden nog enkele 
andere mannen enthousiast 
gemaakt en het koor was gebo-
ren, 13 leden en zelfs al een 
accordeonist, onmisbaar voor de 

begeleiding van een stel ruwe 
kelen die nog flink wennen moes-
ten aan het netjes in de maat en 
samen zingen.  Na enkele repeti-
ties bleek dat in de maat zingen 
ook geen sinecure was en dus 
ook een dirigent werd aangetrok-
ken, de echtgenote van de accor-
deonist. Binnen een half jaar is er 
al een cd gemaakt ter gelegen-
heid van het toenmalige afscheid 
van Grietje. Een waar huzaren-
stukje waar nog altijd met trots 
op teruggekeken wordt. Die 
beginjaren werd er soms zelfs bij 
de accordeonist thuis gezongen 
als er geen oppas te vinden was. 
Leuke herinneringen hebben de 
leden aan deze tijd. Daar is ook 
de CD opgenomen.
Een koor zonder naam was ook 
maar anoniem, dus toen is er naar-
stig gezocht naar een leuke 
naam. Een kaor(-e) staat in het 
Drentse zakwoordenboek voor 
kruiwagen. Het toeval wilde dat 
er nog een echte originele turfka-
or bij Wubbels op zolder was 
blijven staan na overname van 
het bouwbedrijf. 

Lees verder op pag 5
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2012 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
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 6 februari 2013
Nummer 2 inleveren voor 3 april 2013
Nummer 3 inleveren voor 5 juni 2013
Nummer 4 inleveren voor 14 augustus 2013
Nummer 5 inleveren voor 2 oktober 2013
Nummer 6 inleveren voor 4 december 2013

Verschijning: eind van de betreffende maand

 brammes@hetnet.nl

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 125
Tel.: 0599-658057, 
b.g.g. 0591 - 585554

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Parklaan 26, 
Nieuw-Buinen (voormalige 
bibliotheek)

Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van 
goederen op afspraak via de 
Steunstee medewerkers, tel. 
0599-658057.  

Agenda
22 dec Veenkaor

28 dec Schaatsen

26 jan Bingo

30 jan Vrouwencafe

2 feb Toneel

9 feb Toneel

16 feb Schaatsen

9 mrt Bingo

20 apr Bingo

25 mei Bingo

7 sep Bingo

26 okt Bingo

14 dec Bingo (kerst)

JEUGDWERK activiteiten 2012-2013 
Activiteit
Bingo vrijdag 18 januari
Carnaval zaterdag 16 februari
Knutselen woensdag 13 maart
Knutselen woensdag 24 april
Eindfeest datum wordt later bepaald. 
Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Bingo
Groep 3 t/m 5: 19.00 t/m 20.15 uur
Groep 6 t/m 8: 20.30 t/m 21.45 uur
Kosten: 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en enkele versnaperingen.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 uur.
Kosten …..
Opgeven bij 
Els de Roo     0599-212604    of      h30deroo@hetnet.nl
Janet Smid     0599-212435



Dorpskrant Buinerveen Pagina 3

Hallo toneelvrienden.
 
Het is weer zover: Wij zijn weer begonnen met repeteren!
Vanaf nu is er iedere maandagavond een huisarts in ons dorpshuis.
Wij van de toneelgroep gaan er vanaf nu iedere maandagavond op 
consult. Dit lijdt uiteraard tot hilarische situaties.
Wij hopen dan ook dat jullie nieuwsgierig worden naar wat er zich
allemaal afspeelt in de wachtkamer van onze huisarts.
Jullie kunnen dit allemaal aanschouwen op onze uitvoeringen
en wel op de volgende data: 

2 en 9 februari 2013
Tot zover het nieuws van toneelgroep "de Schoakel",
wij houden jullie vanaf nu op de hoogte.

PS. Niet vergeten de data in jullie agenda te noteren!

Graag willen wij nog iemand 
bedanken voor zijn inzet voor het 
realiseren van 2 evenementen dit 
jaar. Het gaat om Gerard Plat, 
die altijd bereid is om zijn hulp 
aan te bieden voor allerlei pro-
blemen die een vereniging kan 
hebben. Voor de oranje commis-
sie heeft hij door zijn donatie en 
het aanbieden van zijn geluidsin-
stallatie ons qua gezelligheid een 
goed EK gecreëerd. Dat hij later 
niet benoemd zou worden op de 
lijst van de sponsoren net als 
Paul Siepel  is natuurlijk 
belachelijk en we schamen ons 
hier dan ook diep voor. Enkele 
excuses is hier vanzelf sprekend 
op zijn plaats, maar wij hopen dat 
door het schrijven van dit bericht 
het wel even onder jullie aan-
dacht is gebracht! Als je dan 
denkt dat je leert van de fouten 
die gemaakt worden, gebeurd het 
voor een tweede keer en ook nog 
bij dezelfde persoon. Bij het spel-
week van 2012 was Gerard Plat 
de persoon die een aggregaat 
regelde om de kinderen een 
onvergetelijke dag te bezorgen. 
Wij van het spelweek hadden een 
enorme stormbaan geregeld, 
alleen moest deze wel worden 
voorzien van heel veel stroom-

punten. Dan mag je blij zijn dat 
een persoon als Gerard Plat ons 
helpt om dit probleem op te los-
sen om geheel kosteloos zijn 
aggregaat beschikbaar te stellen 
inclusief kabels. Al met al kun je 
zeggen dat zonder de hulp van de 
sponsoren en vrijwilligers je 
geen evenement op kunt zetten, 
vandaar dit schrijven! Nogmaals 
ons excuus Gerard en wij hopen 
dat dit probleem nooit weer voor 
zal komen! Het blijft altijd link 
om alle sponsoren en vrijwilli-
gers met naam en toenaam te 
noemen, want de kans dat je 
iemand vergeet blijft aanwezig. 
Misschien is het wel verstandig 

om gewoon het sponsoren en 
vrijwilligers in groepsnaam te 
vermelden, zodat er niemand 
vergeten kan worden! Mochten 
er nu nog meer mensen vergeten 
zijn die niet vermeld stonden en 
genoemd zijn, hiervoor ons wel-
gemeende excuus.
Kortom Gerard Plat bedankt 
voor alle medewerkingen die 
jij verricht voor het vereni-
gingsleven!
Met vriendelijke groet,
K.Uchtman
Oranje commissie
Spelweek bestuur

Beter laat dan nooit!

21 dec Gourmetten
4 jan Nieuwjaarsparty
18 jan Gewone soosavond
1 feb Casino avond
15 feb Gewone soosavond
1 mrt Dropping
8 mrt 16+ avond (vanaf 21.00)

Agenda: 



Sinterklaas en zijn vijf Pieten 
hebben ook in 2012 Buinerveen 
weer bezocht! Meneer Gerard 
diende als chauffeur van Sinter-
klaas en drie van zijn Pieten. Met 
de trekker en een aanhanger werd 
de Sint voortgetrokken over 't 
Streekie en de Hoofdstraat van 
Buinerveen. De andere Boeren-
pieten, met rode zakdoeken, 
reden voor de Sint aan op hun 
heuse pakjes-skelter. De Sint en 
zijn Pieten hadden weer voldoen-
de kinderen om naar te zwaaien, 
want er waren namelijk rond de 
60 kinderen op af gekomen!

Toen de kinderen eenmaal het 
Dorpshuis binnen waren geko-
men, werden ze opgesplitst in 
drie groepen. Groep 1 t/m 4 
mocht naar het vergaderzaaltje. 
Groep 5 t/m 8 werden door de 
Boerenpieten naar de achterzaal 
begeleid om daar een film te kij-
ken. En in het café was het eerst 
feest voor de peuters. Er was gele-
genheid voor de kleinsten om 
met de Sint en zijn Pieten op de 
foto te gaan. Ook hebben de 
kleinsten liedjes gezongen voor 
de Sint. Wel vroeg de Hoofdpiet 
zich even af waar Mevrouw Griet 
achter de bar was gebleven, want 
in plaats van mevrouw Griet, 
stonden daar Mevrouw Annet en 
Meneer Henk. Zij hebben aan de 
Hoofd Piet uitgelegd dat zij de 
nieuwe Barmevrouw en Barme-
neer zijn! Hoofdpiet heeft niet 
goed opgelet, want Sint had dit 
allang in het grote boek opge-
schreven. 

Ondertussen begon groep 1 t/m 4 
aan het knutselen van naamkaart-
jes. Ook konden ze geschminkt 
worden. Groep 4 heeft ook nog 
op het voetbalveld naar pakjes 
gezocht. Alle pakjes zijn dan ook 
gevonden door de kinderen. Een 
aantal meisjes die op dansen zit-
ten hebben ook nog een dans 

gedaan voor de Sint en zijn Pie-
ten, op een nummer van K3!

Daarna was het tijd om met zijn 
allen naar de achterzaal te gaan. 
Hier was een vijftal spellen klaar-
gezet voor alle kinderen. Er wer-
den pakjes in de schoorsteen 
gegooid, een Sinterklaaspuzzel 
gemaakt, pepernoten geschoven, 
dakrand gelopen en er was een 
Sint- en Piet kledingspel. Onder-
tussen werd er ook nog gedanst 
op de nieuwe Sinterklaashit van 
2012: Zwarte Pieten Style van 
Party Piet Pablo. De Pieten en de 
kinderen gingen dan ook hele-
maal los! De Sint heeft met bijna 
elke kind een praatje kunnen 
maken. Hij is goed op de hoogte 
van alle talenten in het dorp, ook 
van de sporten die de kinderen 
uitoefenen weet Sint alles. 
De Pieten hebben geholpen met 
de spelletjes. 

Om kwart voor vier namen de 
Sint en zijn Pieten afscheid van 
alle kinderen uit Buinerveen en 
Nieuw-Buinen. Hij riep alle kin-
deren op om hun schoentje te 
gaan zetten die avond.
Daarna was er nog even tijd om 
pakjesdans te doen, een variant 
op de stoelendans. Het was een 
zeer geslaagde de middag voor 
alle kinderen.

Wij willen Sinterklaas en zijn 
Pieten bedanken voor hun komst 
en hopen hun volgend jaar weer 
te mogen ontvangen in Buiner-
veen. Ook Henk & Annet, de 
Schaatsvereniging, de Voetbal-
vereniging en alle vrijwilligers 
willen we graag bedanken voor 
hun inzet. Goed geregeld!

Sinterklaasfeest 1 december 2012
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Workshops
In december zullen we nog een 
knutsel hebben en daarmee heeft 
ook jeugdwerk het jaar 2012 uit-
geluid. In het nieuwe jaar staan 
een  bingo, carnaval en knutsels 
gepland. Verder krijgen we soms 
vragen van bijvoorbeeld de 
gemeente om mee te willen wer-
ken aan workshops. Hierbij kan 
gedacht worden aan pesten, 
brandpreventie en dat soort din-
gen. Wij hebben besloten om in 
de toekomst deze mogelijkheid 
te bieden. 

Jeugdwerk wenst iedereen fijne 
feestdagen. Een goed oud en 
nieuw. En een nog beter 2013.

Namens Jeugdwerk,
Els de Roo.

Goede sfeer
In november kon de jeugd van 
Buinerveen / Nieuw-Buinen hun 
muzikale talenten laten zien. Met 
een grote opkomst zat de stem-
ming er al snel in. De lijst met 
songs, die de kinderen ten gehore 
wilden geven, werd steeds lang-
er. En dan maar op de beurt wach-
ten, tot je eindelijk je kunnen kon 
laten zien. 
Het is zo leuk te zien, dat ze geen 
schroom kennen om hun stem te 
laten gelden. Dit liedje vinden ze 
leuk en dus gaan ze het keihard 
meezingen. Zelfverzekerd wor-
den de microfoons gepakt en bij 
de eerste noten wordt er enthou-
siast ingezet. 
Om de paar liedjes was het been-
tjes van de vloer. Even allemaal 
op de dansvloer en dansen op een 
door de kinderen uitgezochte 
nummer. De polonaise werd aan 
het begin van de avond al in-
gezet. De meeste kinderen deden 
mee.

Lang zal ze leven
Ook hadden we deze avond een 
verjaardag te vieren. Chimara 
Kloosterman was jarig. Nu heb-
ben we bij jeugdwerk de traditie. 
Als een kind ondanks zijn/haar 
verjaardag bij een activiteit van 
ons aanwezig is, wordt er 
gezongen en mag er een cadeau-
tje worden uitgezocht. En dus 
stond Chimara in het midden van 
de dansvloer, met alle kinderen 
in een grote kring om haar heen. 
In koor werd ze toegezongen en 
het “hieperdepiep hoera” moet 
buiten wel gehoord zijn. 
Ik zelf heb zeer genoten van deze 
avond. En terugdenkend aan de 
sfeer, lachende gezichten en het 
enthousiaste zingen, was ik vol-
gens mij niet de enige. Het was 
zeker voor herhaling vatbaar.

Een muzikale avond met Jeugdwerk

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040
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Vervolg van pag 1

En aangezien het koor in het veen 
geboren is, werd de naam origi-
neel genoeg Veenkaor en werd 
deze turfkaor opgenomen in het 
officiële logo van de groep. En zo 
kennen wij na ruim 10 jaar dit 
levendige, gezellige mannen-
koor nog steeds. 
De huidige leeftijd van de leden 
varieert van ca. 38 jaar tot laten 
we zeggen de pensioengerech-
tigde leeftijd (wat dan overigens 
een ruim begrip mag zijn…). 
Elke donderdagavond komen de 
mannen samen in het dorpshuis. 
Om stipt 8 uur wordt de eerste 
toon gezongen. Kom je op tijd 
dan kun je nog een kop koffie 
drinken om de keel te smeren, 
maar tijd is tijd. Het is een club 
die het zingen erg serieus neemt. 
Na een dik uur is er een kwartier-
tje pauze en dan worden de laat-
ste noten rond 10 uur 's avonds 
gezongen. Er heerst een gezelli-
ge, open sfeer. De mannen hou-
den van een plagerijtje en menig-
een krijgt ook wel eens met een 

kwinkslag een opmerking over 
zijn zangkwaliteiten.  Maar om 
10 uur is de repetitie over. Wie 
dan naar huis wil kan naar huis, 
maar vaak wordt er nog gezellig 
nagezeten door een deel van de 
leden.
Optreden doen ze minstens 3x 
per jaar in o.a. De Wanne, de Bor-
gerhof en in een tehuis te Blij-
ham. Via de oma van Kobus 
waren ze hier ooit uitgenodigd en 
in de kerstboom met kerstwensen 
werd  later de wens aangetroffen 
of het Veenkaor uit Buinerveen 
toch niet weer wilde komen 
omdat ze zo'n geweldig repertoi-
re hadden en zo'n vrolijke noot 
brachten. Daarnaast treden ze nu 
al vele jaren op tijdens het kerst-
feest van OBS 75. Ook dit jaar 
wordt weer samen met de kinde-
ren een kerstlied gezongen. 
Natuurlijk kan het Veenkaor ook 
altijd geboekt worden. Tegen 
vergoeding  bekijken ze graag de 
mogelijkheden. Ook bij onder-
linge verjaardagen en jubilea zijn 

ze van de partij.
Velen zullen zich ook nog wel de 
route op de wagen herinneren 
waarmee het Veenkaor elk jaar 
ons dorp verblijdde door het zing-
en van kerstliederen rond kerst-
feest op vaste plekken in ons 
dorp. Heel vaak worden ze ook 
nog gevraagd waarom ze dit toch 
niet meer doen. Het is absoluut 
geen onwil en ook de leden vin-
den het heel erg spijtig dat door 
de huidige wet- en regelgeving 
het niet meer te verzekeren noch 
legaal en veilig uit te voeren is. 
Zowel de leden als de bevolking 
vinden dit eigenlijk nog steeds 
heel erg jammer.
Mocht u nu nieuwsgierig gewor-
den zijn naar deze enthousiaste, 
fanatieke zangers van de koude 
grond dan bent u als man van 
harte uitgenodigd eens een repe-
titie bij te wonen. Wekelijks voor 
nog geen 2 euro een avondje zing-
en in eigen dorp. Geen geld en 
voor de vereniging een geringe 
vergoeding voor de diverse on-



Dorpskrant Buinerveen Pagina 7

kosten als verzekeringen, Buma-
Stemra rechten en het lidmaat-
schap van de Bond van Koren. 
Elke donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur wordt er gerepe-
teerd.
Aanstaande zaterdag 22 decem-
ber wordt het 10-jarig bestaan 
gevierd. Een gevarieerd repertoi-
re met medewerking van country 
zanger Wil Stevens staat garant 
voor een ontspannen avondje uit. 
Nieuwsgierig geworden naar het 
repertoire of de uitstraling? Kom 
deze avond eens luisteren of 
anders bent u van harte uitgeno-
digd eens een repetitie bij te 
wonen. Nieuw bloed in de groep 
is altijd welkom.
Als redactie van de Dorpskrant 
kunnen we alleen maar weer 
bevestigen dat Buinerveen weer 
eens laat zien waarin een klein 
dorp groot kan zijn. Komt allen 
22 december naar de jubileu-
muitvoering!

Marjan Poelman

Zaterdag 22 december 20:00-01:00
Een gezellige avond i.s.m.country- zanger

Will Stevens

Dorpshuis “De Viersprong”
Entree: € 5,00

1 0 j a a r
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S p o k e n t o c h t B u i n e r v e e n 2 0 1 2
Wellicht is het iedereen ontgaan, 
maar de activiteitencommissie is 
weer in ere hersteld. Gelukkig 
zijn er een aantal mensen gevon-
den om de kar weer te trekken. 
Onder andere hierdoor kon er 
ook in 2012, natuurlijk met 
behulp van de schaatsvereniging 
weer een spokentocht worden 
gehouden. Zoals het de laatste 
jaren gebruikelijk is, heeft de 
schaatsvereniging weer het veld-
werk verricht. Zij hebben de 
route bedacht en die de dag voor 
de spokentocht uitgezet. Daarna 
hebben twee leden van de com-
missie vrijdagavond in het don-
ker met behulp van het bekende 
lichtje, dat alle groepen die aan 
de tocht meedoen krijgen, de 
route gelopen. De mensen die de 
route hebben uitgezet liepen ach-
ter hen aan om te zien waar het 
fout ging en op die plekken repa-
raties aan te brengen, zodat de 
deelnemers de volgende avond 

niet te snel zouden verdwalen. 
Het bleek dat het hier en daar  
nog wel nodig was om extra lint 
aan te brengen. Verder hebben de 
leden van de schaatsvereniging 
zaterdag nogmaals de tocht door-
gelopen om te zien of er niet door 
sommige leuke lieden verande-
ringen waren aangebracht, zoals 
ooit gebeurt is. Dit bleek geluk-
kig niet het geval te zijn. Ook 
tijdens de tocht waren zij weer in 
actie om te zorgden dat alles in 
het bos goed ging. Na de laatste 
groep deelnemers hebben zij de 
spoken naar huis gestuurd. U ziet 
dat de helpers van de schaatsve-
reniging zeer veel werk hebben 
verzet. Het is dus terecht om hen 
op deze plek nogmaals te 
bedanken voor hun grote inzet.
Wat betreft de spokentocht kan 
alleen maar gezegd worden dat 
deze geweldig is verlopen, zowel 
voor de spoken als voor de deel-
nemers.

Er hebben meer dan vijfenvijftig 
spoken meegedaan. Heel vaak 
zijn dat de zelfde mensen die al 
jaren als spook meedoen. Het 
spook spelen is gewoon erg leuk 
en zit hen kennelijk in het bloed. 
Hierbij meteen een aansporing 
voor u, lezer, om ook eens spook 
te komen spelen. Een gedeelte 
deed mee als lopend spook en de 
rest als vaste spoken in en rond 
een door hen gebouwde attractie. 
De attracties getuigden van veel 
inspiratie. 
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

Geopend:
Di-vr   9.00-18.00
Za       9.00-13.00

Tel. 0599-212326

Sommigen waren behalve 
spookachtig ook heel mooi, ande-
ren waren ronduit erg eng. Dit 
gold ook voor de spoken zelf. Als 
je door het bos liep had je de kans 
om zomaar een hand op je schou-
der te voelen of ineens oog in oog 
te staan met een loslopend spook. 
Bij een bepaalde attractie moest 
je door een geweldig enge tun-
nel, of zag je hoe een spookje 
geboren werd. 
Hoewel iedere deelnemer na-
tuurlijk wist dat hij/zij bedot 
werd was het toch griezelig om 
door een donker bos te lopen in 
de wetenschap dat er ieder ogen-
blik iets kon gebeuren.
Ook uw schrijver en fotograaf is 
een aantal keren echt aan het 
schrikken gemaakt.
Over het weer hebben we het niet 
te klagen gehad. In de ochtend 
was het droog. Helaas ging het in 
de loop van de middag regenen, 
was erg vervelend was voor de 
spoken die nog niet klaar waren 
met het opbouwen van hun 
attracties.
Echter, het belangrijkste was dat 
het 's avonds niet te koud en 
droog was. Wat dat betreft heb-
ben we het weer de laatste drie 
spooktochten op rij erg mee 
gehad. Er hebben ongeveer 150 
deelnemers aan deze tocht mee 
gedaan, wat best veel is voor een 
tocht in deze tijd in een zo kleine 
gemeenschap als de onze.
Daar we van de deelnemers niets 
dan lof hebben gehoord en ook 
de spoken het goed naar hun zin 
gehad hebben kunnen we niet 
anders zeggen dan
Weerkomm'n, tot 2013.

P.s. De foto's die ik gemaakt heb 
zijn te vinden op mijn facebook 
pagina onder de naam “Jan van 
Noortwijk” 
en op
 http://janvannoortwijk.mijnalbu
ms.nl/

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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Hierbij leest u alweer voor 2012 
het laatste nieuws van de Meras-
kabouters.
De peuters, juf, vrijwilligsters en 
ouders zijn druk doende geweest 
de afgelopen periode. 
De  peuterspeelzalen van Stich-
ting Welzijnsgroep Andes zijn 
onlangs gecontroleerd door de 
GGD in het kader van de wet 
OKE. Ook peuterspeelzaal de 
Meraskabouters kreeg controle 
op locatie en door onze goede 
voorbereiding in samenwerking 
met Andes zijn we ruim voldoen-
de beoordeeld op alle terreinen 
en dit hopen we goed te kunnen 
vast houden voor de toekomst.
De herfst is niet ongezien aan ons 
voorbij gegaan en we hebben 
volop gezongen, voorgelezen en 
geknutseld over dit seizoen. Het 
lokaaltje was in herfstsferen in-
gericht met o.a. een heuse grote 
paddenstoel en natuurlijk een 
gepaste raamschildering. Alle 
werkjes prijken nu thuis bij de 
peuters aan de muur of op de ven-
sterbank en ook proberen we 
altijd aandacht te schenken aan 
zieke familieleden of blijde 
gebeurtenissen door een attentie 
te maken met de peuter. U heeft 
dit misschien wel eens gezien of 
gekregen.
Na de herfstvakantie had een 
ieder weer voldoende energie om 
er weer tegen aan te gaan en kon-
den de peuters zich uitleven met 
papa of mama en papier, lijm, 
verf en decoratiematerialen om 
een prachtige lampion te maken 
waarmee Sint Maarten is gelo-
pen. Dit is u ook vast niet ont-
gaan; al die kleine snoetjes aan 
de deur die een liedje hadden 
geleerd en het uit volle borst voor 
u zongen in ruil voor iets lekkers.
Op 6 november hebben we 
samen met peuters en ouders de 
theatervoorstelling van Rupsje 
Nooit Genoeg bezocht in het 
MFA te Nieuw-Buinen. Een erg 
leuke en peutervriendelijke voor-

stelling waar een ieder van heeft 
genoten. We hebben ons goed 
kunnen voorbereiden dankzij de 
beschikbaargestelde materialen 
van de bibliotheek. Het is echt 
iets om jaarlijks terug te laten 
komen als de financiële midde-
len het toe zouden laten. Deze 
keer kon het dankzij subsidiegeld 
in het kader van VVE (Vroeg- en 
Voorschoolse Educatie) en 
inzet/samenwerking met de 
bibliotheek.
Ondertussen zijn alle leidsters 
druk doende met allerlei scho-
lingen op VVE gebied, digitali-
sering en workshops  om de peu-
ters op alle terreinen van hun 
ontwikkeling gepast te kunnen 
stimuleren.
Momenteel is de cursus Beweeg-
kriebels erg favoriet bij de leid-
sters om geleerde direct in de 
praktijk te brengen en de peuters 
genieten hier zichtbaar van. Ook 
de BHV en brandpreventie valt 
hier onder voor ons als leidsters  
want veiligheid staat voorop en 
daar waken we over.

Het Sinterklaasfeest is in rustige 
sferen gevierd met de peuters en 
hoewel Pakjespiet een beetje de 
weg kwijt was en niet meer wist 
waar de cadeautjes lagen kwam 
het toch allemaal in orde dankzij 
goed speurwerk van de peuters. 
Onder het genot van allerlei lek-

kere versnaperingen is het feestje 
gevierd en na afloop gingen alle 
peuters met diverse knutselwerk-
jes en het cadeau naar huis. Nu 
Sinterklaas weer naar Spanje is 
vertrokken daar het hier toch te 
koud en winters is maken we ons 
op voor de gezelligheid van 
Kerst. De Kerstboom is samen 
met de peuters versierd en ook nu 
valt er weer genoeg te onderne-
men. We lezen wederom lekker 
voor bij ons kacheltje, knutselen 
leuke versieringen, zingen kerst-
liedjes.
De laatste peuterspeelzaaloch-
tend wordt er lekker gegeten met 
de peuters en sluiten we 2012 
samen met de ouders af onder het 
genot van warme chocolademelk 
en iets lekkers.

Wat 2013 ons zal gaan brengen is 
natuurlijk afwachten. Wel is 
bekend dat de sluitingsperikelen 
weer gaan spelen nu de bouw van 
het MFA te Borger gestaag vor-
dert. Wat er gaat gebeuren kun-
nen we nog niet overzien maar 
wij gaan met goede zin 2013 in 
en hopen nog een groot aantal 
peuters blij te kunnen maken om 
met ons te spelen op onze fijne 
locatie aan de Hoofdstraat!

Fijne feestdagen en een goed 
begin voor 2013 toegewenst 
namens alle peuters en het team 
van peuterspeelzaal de Meraska-
bouters.

Meraskabouter nieuws
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Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur

Maar... hoe te
beginnen?

Bij Selekt Wonen Ter Veen Borger vindt u alles voor de inrichting van uw (nieuwe)
woning. Royale maar toch overzichtelijke collecties meubelen, slaapkamers, bedden,
tapijten, gordijnen, binnen- + buitenzonwering en verdere aankleding van uw (nieuwe)
woning. Uiteraard vrijblijvend advies en offerte maar bovenal perfecte begeleiding en
uitvoering van al uw opdrachten.

KERSTACTIE
Peuterspeelzaal De Meraskabouters organiseert haar jaarlijkse kerstactie. Dit jaar komen we bij u aan de 

deur met lekkere droge worsten van Slager Klein uit Nieuw-Buinen of heerlijk suikerbrood van Bakkerij 't 
Aole Ambacht uit Borger.

Elk jaar geeft deze actie De Meraskabouters extra financiële ruimte voor de aanschaf van nieuw speelgoed voor 
binnen en buiten of voor het organiseren van extra activiteiten. We hopen dat ook dit jaar uw bijdrage helpt om de 
peuters extra veel knutsel-, speel-, lees- en zingplezier te geven.

Wanneer : Zaterdag 22 december, tussen 09.00u en 12.00u

Waar : Bij u thuis aan de deur

Wat : Droge worsten à € 2,00 en 3 stuks voor € 5,50
Suikerbrood à € 4,00

Wij hopen op uw steun!

Prettige Kerstdagen  
Gelukkig Nieuwjaar
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Nieuwsflits 
OBS 75

De strijd van Juf Bea

De Openbare Basisschool 75, 
ofwel OBS 75 is gezegend met 
een juf.  Een juf met een naam die 
haar oorsprong vindt al vóór de 
zeer vroege  Middeleeuwen.  Het 
is juf Bea. De naam Bea is afge-
leid van het oude Latijnse Beata 
en betekent “gezegende”, “ge-
lukkige” of “gelukbrengster”.  
Daarnaast is Beata een geslacht 
van spinnen uit de familie van de 
springspinnen.  Maar dat terzij-
de. 
De strijd van juf Bea vindt haar 
oorsprong in iets wat zij een aan-
tal jaren geleden op een andere 
school had gezien. Een paar gro-
te, door kinderen, beschilderde 
borden aan een buitenmuur van 
een schoolplein. Een idee was 
geboren.  Dat juf Bea vanaf dat 
moment er nachten wakker van 
lag, is teveel gezegd.Maar de 
schrijver van dit stuk zal het niet 
ontkennen, noch bevestigen.   
Maar juf Bea had ineens een mis-
sie, een opdracht, een taak waar-
van zij vond dat zij die moest 
volbrengen.  Er was voor haar 
geen weg meer terug. Eens in de 
zoveel tijd bracht zij haar idee 
naar voren.  Het heeft een aantal 
jaren geduurd. Maar toen was het 
eindelijk zover. Zij kreeg voor 
haar idee groen licht.  Er werd 
niet meer getreuzeld of gedraald.  
Nee, er werd metéén actie onder-
nomen.  Er werd weerbestendig 
hout geregeld bij de fa. Wubbels.  
Samen met Roel, haar echtge-
noot, is zij op een zaterdag bezig 
geweest om de panelen in de 
grondlak te zetten.  Er werd 
onderzocht wat de beste verf was 
die gebruikt kon worden door de 
kinderen en die ook goed tegen 
de weerselementen bestand zou 
zijn  (weerkenners weten natuur-

lijk meteen dat hier bedoeld 
wordt: regen, sneeuw, hagel, 
mist, felle zon, droogte, wind, 
vorst en natuurlijk niet te verge-
ten:  het  woestijnzand in de rode 
variant). En toen was het einde-
lijk zover: de kinderen van groep 
7 en 8 van vorig jaar konden  aan 
de slag en zij hebben uiteindelijk 
de thema's en de uitvoering van 
de borden verzorgd.  Op de laat-
ste schooldag, welke haast legen-
darisch geworden is vanwege  
het door de kinderen uitgevoerde 
circus, werden de kunstwerken 
onthuld ( en was de strijd van juf 
Bea volbracht).
Nu gaan er geruchten dat lieden 
uit de kunstwereld de panelen 
ook ontdekt hebben.  De buur-
man, een gerenommeerd kunste-
naar, schijnt op een zomeravond 
de werken aan de muur zorgvul-
dig bestudeerd te hebben. Zeker-
heid daarover was echter  niet te 
krijgen omdat hij zich hierover 
nooit uitgelaten heeft. Maar waar 
aanvankelijk de Nieuw-Buiner 
KunstenaarsKring  (de NBKK)  
vol bewondering over het initia-
tief en de uitvoering ervan zich 
hadden geuit, lijkt er nu ook in 
breder verband aandacht te 
komen voor de stukken aan de 
muur.  

Tijdens het laatste bezoek van 
Sint en Piet  aan de kinderen van 
OBS 75 werd de aandacht van 
Sint getrokken door het schilder-
werk.  Sint merkte meteen op 
(met zware gewichtige stem): 
“zeg Piet, volgens mij hingen er 
vorig jaar hier aan de muur geen 
kunstwerken.  Zouden de kinde-
ren dit voor mij gemaakt heb-
ben?”  Piet heeft het niet aang-
edurfd om Sint te vertellen dat dit 
niet het geval was. Hij hield het 
bij een (met normale stem):  “Het 
zou  best kunnen, Sinterklaas. 
Het zou best kunnen.”   Met span-
ning wordt er nu uitgekeken naar 
wat de Kerstman van de schilde-
ringen aan de muur zal vinden. 
Want na het Kerstmaal op de laat-
ste donderdag van het schooljaar 
zullen de kinderen met hun 
ouders het Kerstfeest traditiege-
trouw natuurlijk  weer vieren op 
het schoolplein. 
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Al jaren is dit het geval waarbij 
de schapen van opa Wanders 
altijd acte de présence gaven en 
het gebeuren iets speciaals geeft.  
Naast de vuurkorven, die voor 
een haast feeërieke sfeer zorgen 
met hun vuurgloed, is er de 
glühwein en andere lekkernijen 
alsook de onvolprezen oliebol-
len. Deze worden op het plein 
knapperig gebakken onder de 
fietsoverkapping. Opgemerkt 
hierbij dat van de oliebollen er 
nooit één bol overblijft. Nee,  tot 
de laatste kruimel worden zij met 
smaak verorbert door de kinde-
ren en hun ouders.  Maar het 
hoogtepunt is toch het samen-
zang van de kinderen met:  Het 
Veenkoor!  
Dit bekende mannenkoor, 
getooid met kerstverlichting en 
ornamenten en staande in de 
grote wagen, zingt dan met pas-
sie en met een in lichterlaaiend 
enthousiasme hun kerstliederen-
repertoire. Terwijl zij nooit 
samen geoefend hebben, is het 
indrukwekkend te ervaren hoe de 
kinderen het Veenkoor aanvoe-
len ( en ook omgekeerd natuur-
lijk). Al met al is de Kerstviering 
op het schoolplein een evene-
ment waar al ruim van tevoren 
naar uitgekeken wordt. En bij de 
kinderen een onuitwisbare herin-
nering bezorgt.
Maar terug naar de 4 kunstwer-
ken aan de muur:  De lezers van 
dit stuk zullen bij de aanwezig-
heid bij de Kerstviering op het 
schoolplein zeker met andere 
ogen naar de borden kijken. En 

zal de Medezeggenschapsraad 
(MR) zeker de vraag krijgen of 
de kunstwerken niet verzekerd 
en beveiligd zullen moeten wor-
den tegen lieden met oneerlijke 
bedoelingen.  Het is trouwens de 
bedoeling dat om de 2 jaar de 
nieuwe groepen 7 & 8 de borden 
gezamenlijk weer zullen ver-
nieuwen met de door hun geko-
zen thema's.  
OBS 75, de openbare school met 
de bijzondere naam en het mooi-
ste schoolplein van Nederland 
wenst iedereen
Een Hele Fijne Kerst En De 
Beste Wensen Voor 2013 

p.s. 
Ik had natuurlijk ook nog kunnen 
schrijven over de andere excel-
lente leerkrachten, over de resul-
taten van de leerlingen,de  Fiets-
seef,  de fantastische activiteiten 
van de moeders die in AC deelne-
men ( geen vaders?),  de nieuwe 
thematafels in de gang, over de 
strenge winter die we ongetwij-
feld zullen krijgen en dan natuur-
lijk weer een lofzang over dat 
prachtige unieke schoolplein van 
ons die op een haartje na grenst 
aan de ijsbaan waar de kinderen 
op kunnen schaatsen (heel bij-
zonder).  Maar ja, dan was u mis-
schien ondertussen afgehaakt, 
hadden andere schrijvers geen 
ruimte meer gehad in dit blad en 
had ik geen onderwerpen meer 
voor het volgend nummer. 

Foto’s Jeannet Elting

 

Wij wensen iedereen

hele fijne feestdagen
--------------------------------------------------------------

Dorpshuis "De Viersprong" 

0599-212813

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.

Meer weten? Kom eens langs!

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik 

maken van de ingang Noorderstraat. 

LET OP !! Gewijzigde openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur

Vr-zo  open va 15.00 uur
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Het is niet vanwege het aantal 
bomen dat de Noorderstraat de 
groenste straat is. Het zijn de 
zonnepanelen die de Noorder-
straat groen maken. Camping de 
Paardetange was de eerste die 
zo'n 5 jaar geleden zonnepanelen 
plaatste, daarna volgde 3,5 half 
jaar geleden de familie Bulder dit 
jaar gevolgd door Reints en Stor-
re. Dat betekent dat nu 7% van de 
huishoudens aan de Noorder-
straat zelf zijn stroom opwekt.

Het blijkt dat de meeste huishou-
dens in Nederland niet weten 
hoeveel stroom en gas ze jaar-
lijks verbruiken en dat terwijl de 
energierekening de pan uit rijst. 
Daarnaast maken we ons de laat-
ste tijd zorgen over de stijgende 
zorgpremies. De energiereke-
ning en de zorgpremies maken 
een steeds groter deel uit van ons 
huishoudbudget. Aan de zorg-
premies kunnen we niet al te veel 
veranderen, aan de energiereke-
ning des te meer. Veel mensen 
weten niet dat ze maandelijks 
geld weggooien als ze nog geen 
zonnepanelen hebben. Uw dak 
hoeft echt niet op het zuiden te 
liggen om een goed rendement te 
halen. Zelfs als u het geld niet 
heeft en u de zonnepanelen aan-
schaft met een groene lening die 
in 10 jaar wordt afgelost dan 
houdt u maandelijks geld over in 
uw huishoudportemonnee. Dit 
komt doordat de rente en aflos-
sing samen minder kosten dan 
het belastingvoordeel en de 
besparing op uw energierekening 
samen opleveren. En wat is er 
nou mooier dan minder afhan-
kelijk te worden van de monopo-
listen die ons met windturbines 
willen opzadelen. Een rende-
ment van 10,5 tot 13% op zon-
nepanelen is heel wat meer dan 
de zielige 4% die met winddelen 
of obligaties in windenergie kan 
worden behaald.

Energie besparen
Behalve dat u geld kunt verdie-
nen door zonnepanelen te plaat-
sen kunt u met simpele ingrepen 
uw energierekening nog verder 
naar beneden schroeven. Dat 
begint voor huizen van na 1980 
met het vervangen van de venti-
latiebox van de mechanische 
ventilatie (investering minder 
dan 200 euro). Dat verdient zich 
binnen 3 jaar terug. Een onge-
ïsoleerde spouw voorzien van 
isolatie (investering vanaf 1800 
euro) verdient zich in gemiddeld 
4 tot 5 jaar terug. Het vervangen 
van oude vriezers of koelvries-
combinaties door energiezuinige 
exemplaren is ook een mogelijk-
heid. Heeft u een ketel die ouder 
is dan 15 jaar? Een zuinige 
HR107 ketel is dan een mogelijk-
heid maar u kunt er ook voor kie-
zen om  radicaal over te schake-
len op verwarming met houtsnip-
pers, 4 keer zo goedkoop als ver-
warmen met gas. Kortom het 
aantal mogelijkheden is legio. 
Ook uw energierekening kan 
omlaag. U moet er wel wat voor 
doen! Weet u niet wat u het beste 
kunt doen, laat u dan adviseren. 
Stichting Duurzame Energiepro-
vincie, gevestigd in Buinerveen, 

geeft gratis adviezen aan haar 
donateurs tijdens een huisbe-
zoek.

GreenChoice een goede keus
Driekwart van de huishoudens in 
deze regio heeft Essent als ener-
gieleverancier en zijn nog nooit 
van energieleverancier veran-
derd. Veel mensen denken ook 
dat je als vaste klant een streepje 
voor hebt. Niets is echter minder 
waar.

Om te beginnen hanteren alle 
leveranciers een psychologische 
truc. Ze laten je via het voor-
schotbedrag ruim 10% meer beta-
len dan op basis van je verbruik 
gerechtvaardigd is. Daarmee 
voorkomen ze dat ze bij de jaar-
afrekening veel aanmaningen 
moeten versturen, vangen ze 
rente over het teveel betaalde en 
houden ze u tevreden omdat 9 
van de 10 huishoudens bij de 
jaarrekening geld terug ontvangt. 
Dat het een sigaar uit eigen doos 
is vertellen ze er niet bij. Vandaar 
ook dat ondanks dat u geld terug-
krijgt het voorschotbedrag voor 
het nieuwe jaar altijd weer 
omhoog gaat.

Noorderstraat groenste straat van Buinerveen
Henk Bulder, voorzitter Stichting Duurzame Energieprovincie
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Alle grote energieleveranciers 
nemen u nog op een andere 
manier te pakken. Als u uw eigen 
energie opwekt houden ze zich 
keurig aan de minimum salde-
ring (verbruik wegstrepen tegen 
opwekking) zoals die door de 
overheid is opgelegd. Dat bete-
kent dat ze maximaal 5000 kWh 
salderen en dat ze voor netto 
teruglevering slechts 6 cent per 
kWh betalen. GreenChoice is de 
enige die behalve onbeperkte 
saldering ook nog eens het volle 
tarief betaalt voor netto terugle-
vering tot 1000 kWh per jaar. 
Donateurs van Stichting Duurza-
me Energieprovincie ontvangen 
sowieso een groepskorting op de 
tarieven van GreenChoice, een 
reden te meer om over te stappen. 
Donateurs ontvangen trouwens 
ook een groepskorting op de zon-
nepanelen. U wordt donateur 
voor slechts 10 euro. Juist van-
wege alle maatregelen die het 
nieuwe kabinet nog voor ons in 
petto heeft, met als gevolg dat we 
minder te besteden zullen heb-
ben, is het verstandig om nu in 
actie te komen. Voor meer infor-
matie: http://energieprovincie.nl

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

Noorderdiep 134, 9521 BG Nieuw Buinen, Tel: 0599-650034

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

http://energieprovincie.nl


Met medewerking van DJ Berry, zijn muziek stijl is breed, van classics, golden oldies, hedendaagse muziek en afwisselend 
stijldans muziek.  Natuurlijk kun je ook verzoeknummers aanvragen. Entree € 5,- bij aanmelding via website, aan de zaal € 7,50

Meer informatie op  www.samen-actief.com

Café restaurant Hofsteenge Grolloo, Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 8 december 2012
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Nieuws CBS School 59

Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van
 CBS School 59, bezoekt u

 dan  onze website:  

www.school59.nl

Voorleeswedstrijd
Donderdagmiddag 11 oktober, 
tijdens de Kinderboekenweek,  
werd er in het speellokaal een 
voorleeswedstrijd gehouden. In 
de groepen hadden al voorrondes  
plaatsgevonden, zodat de beste 
van elke groep mocht proberen 
schoolvoorleeskampioen te wor-
den. Uiteraard werden de deelne-
mers beoordeeld door een vak-
kundige jury, bestaande uit Leon 
Swaak, Els de Roo en Bob de 
ontdekkingsreiziger, die tijdens 
de opening van de Kinderboe-
kenweek al had aangegeven op 
zoek te zijn naar nieuw leesta-
lent. De  winnaars werden Dylan 
uit groep 2, Arianne uit groep 3 
en Erben uit groep 6.  Ze werden 
verwend met, uiteraard, een 
boek. 

Fietskeuring
Net als ieder jaar werden ook ook 
dit jaar de fietsen van de kinderen 
van groep 5 t/m 8 gecontroleerd. 
De keuring vond plaats op vrij-
dag 19 oktober. Van Veilig Ver-
keer Nederland waren er vrijwil-
ligers aanwezig die de keuringen 
uitvoerden. Er werden 21 fietsen 
gekeurd, waarvan de meesten 
een oké-sticker verdienden.

Sinterklaas
Uiteraard heeft Sint ook dit jaar 
met zijn Pieten School 59 
bezocht. Het was wel even 
schrikken toen Zwarte Piet op 
een bakfiets zonder de Sint op 
school arriveerde. Gelukkig duur-
de het niet lang voordat ook de 
andere Zwarte Piet samen met de 
Sint het schoolplein op kwamen 
wandelen.
In de periode voor 5 december 
kwamen de kinderen al helemaal 
in de Sinterklaassfeer: ze moch-
ten hun schoen zetten, er werd 
geknutseld en uiteraard hebben 
de kinderen hun pietendiploma 
gehaald tijdens pietengym
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Nieuws van de 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: Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (47,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

En dit is het nieuwe logo van 
onze vrouwenvereniging. 
En deze site hoort hierbij 
http://vrouwenvannu.nl
Onze afdeling heeft de site in-
gevuld met wetenswaardigheden 
en verslagen van de verschillen-
de activiteiten. 
Wij zijn een afdeling van de lan-
delijke vereniging Vrouwen van 
Nu, Nederlands grootste vrou-
wenorganisatie. We zijn een ont-
moetingsplaats voor vrouwen 
die hart hebben voor hun leefom-
geving, die hun creativiteit wil-
len ontplooien, aan hun persoon-
lijke ontwikkeling willen werken 
en die hun stem willen laten 
horen in de maatschappij.
We zijn een actieve en gezellige 
vereniging met tal van activitei-
ten. We organiseren diverse bij-
eenkomsten, lezingen en uit-
stapjes. Vrouwen delen verschil-
lende hobby's met elkaar in onze 
zogenaamde 'interessegroepen'. 
Wij nodigen u van harte uit om 
kennis te komen maken. U zult 
zich snel thuis voelen.
Leden van Vrouwen van Nu kun-
nen niet alleen gebruik maken 
van het aanbod in de eigen afde-
ling, maar ook deelnemen aan 
activiteiten die provinciaal en 
landelijk worden georganiseerd. 
Daarnaast krijgt u zes maal per 
jaar het ledenblad.

Breien
Kom in actie, brei een mutsje en 
doneer een euro. Je zult maar 
geboren worden in een arm land 
als Tajikistan of Kirgizië. Veel 
kinderen hebben er geen toe-
komst, simpelweg omdat ze offi-
cieel niet bestaan. De ouders 
doen geen aangifte van de 
geboorte van hun baby, waardoor 
ze geen toegang hebben tot medi-
sche zorg, onderwijs en bescher-
ming. Voor baby's is toegang tot 
medische zorg juist essentieel 
om de eerste jaren te overleven.
Save the Children zorgt ervoor 
dat ouders hun pasgeborene wel 
registreren. Zo geven we de kin-
deren een paspoort voor hun toe-
komst. Je kunt deze kinderen een 
warm welkom geven door een 
mutsje te breien en één euro te 
doneren. Met deze euro zorgen 
we er voor dat deze kinderen 
direct na hun geboorte geregis-
treerd worden. Ouders die dit 
doen ontvangen als kraamcadeau 
een mutsje. Dat is belangrijk 
want in Centraal Azië is het 's 
winters ijskoud. Veel warmte 
gaat verloren via het hoofdje. Het 
mutsje helpt een pasgeboren 
baby warm te houden, beschermt 
de baby tegen onderkoeling en 
luchtweg infecties en longontste-
king. Met de euro geef je een 
kind een toekomst. Verzamel met 
elkaar uw restjes wol. Spreek een 

middag af en ga gezellig samen 
zitten breien. Zo'n gezellig mid-
dag is vast voor herhaling vat-
baar. De mutsjes kunt u voor 17 
januari 2013 sturen naar het pro-
vinciaal bestuur Zeeland, Post-
bus 46, 4460 BA Goes. Maak 
tegelijkertijd € 1,00 per gebreid 
mutsje over op bankrekeningnr 
32.05.20.900 t.n.v. Vrouwen van 
Nu Zeeland.  
Woensdag 17 oktober bracht het 
eendagbestuur een quiz in de 
vorm van “Ik hou van Holland”.
Er waren zes onderwerpen: 
goed/fout, sport, media, eten 
/drinken, muziek en spelling. 
Onze "Linda de Mol" presenteer-
de het geheel en de andere 
bestuursleden assisteerden op 
een enthousiaste wijze. Tot slot 
ging iedereen met een tulpenbol 
naar huis.  



SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Op woensdagavond 7 november 
heeft Charity Musoma-van der 
Meer vertelt over haar zelf ont-
worpen kleding. Haar kleding 
wordt geshowd op verschillende 
modeshows in de wereld. Ze 
haalt inspiratie uit de natuur: 
bomen, lucht, wolken. Wol 
gebruikt ze van het Drents heide-
schaap en het Australisch meri-
no-schaap. Wol kan door sop, 
warmte en wrijving vervilten, dit 
komt doordat de schubben van de 
wol in elkaar haken. Wol kan erg 
veel water opnemen en wordt 
hierdoor elastisch en rekt uit, als 
je de wol in deze natte toestand 
heel snel afgekoeld en beweegt, 
dan blijven de schubben aan het 
vezeloppervlak in elkaar steken 
en ontstaat vilt. De belangrijkste 
benodigdheden bij het natvilten 
zijn dan ook warm water, zeep en 
beweging. Verschillende leden 
hebben deze techniek uitgepro-
beerd en konden een bloem mee 
naar huis nemen.

De museumgroep is naar het Pla-
netron in Dwingeloo geweest op 
woensdagmiddag 14 november. 
Er werd door een sterrenkundige 
iets verteld over de telescoop  en 
we zagen een filmvoorstelling 
over beren. Tevens konden we 
zien en lezen over Andre Kuipers 
als astronaut in de ruimte.
Filmavond Nighthawk Produc-
tions met de film: "In het land 
van de Drentse Aa" op woens-
dag  28 november. De schitteren-
de natuurfilm van Henk Bos en 
Janetta Veenhoven werd  door 
zo'n 80 mensen bezocht. De spe-
cifieke manier van natuurbele-
ving zoals dat door het  tweetal 
op film wordt vastgelegd, geeft 
de Drentse natuur alle kansen 
zich van haar mooiste kant te 
laten zien. Het was muisstil in de 
zaal en een ieder genoot.
Woensdag 12 december is er een 
kerst High Tea. Aanvang 19 uur.
Woensdag 16 januari vindt de 
jaarvergadering plaats. Erik Zwe-

zerijnen zal vertellen over zijn 
schilderijen  en de techniek om 
dit te maken.                     
Woensdag 6 februari krijgen we 
uitleg over sociale media, zoals 
Facebook, Twitter, enz.

Woensdag 20 februari komt 
wethouder Wil Luchjenbroers 
en geeft uitleg over haar beroep 
en over onze gemeente.

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek
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NIEUWJAARSWANDELING
“Ommetje BUINERVEEN”

Aanmelden kan via: ommetjebuinerveen@gmail.com
of telefonisch via 0599-212353

13 januari 14:00 tot 15.30 uur

VOOR ALLE INWONERS VAN:

met tussenstop bij de familie Pegge

Ommetje Buinerveen zuid
(ca 4 km - 1 uur)

Startpunt bij dorpshuis “de Viersprong” te Buinerveen



Dorpskrant Buinerveen Pagina 21

NIEUWJAARS
INSTUIF

13 januari 15:30 tot 18.00 uur

VOOR ALLE INWONERS VAN:

m.m.v.
LOKALE ARTIESTEN

DORPSHUIS DE VIERSPRONG

HAPPY NEW YEAR
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Het publiek in een afgeladen 
dorpshuis begeleidde alle deel-
nemers van de onlangs gehouden 
talentenshow in Buinerveen. Om 
kwart over zeven was er geen 
plaatsje meer vrij, stond men 
achterin de zaal rijen dik en was 
het deelnemersveld breder dan 
ooit tevoren. De organisatoren 
van dit jaarlijks terugkerende 
festijn mogen trots zijn op de 
opkomst van publiek en perfor-
mance van de deelnemers. De 
families Peper en Heidekamp 
organiseren deze avond al vele 
jaren, onder verschillende titels, 
maar steeds met de bedoeling de 
plaatselijk jeugd en volwassenen 
een podium te verlenen om hun 
playback-, zang- of toneelkun-
sten te laten zien. Een heuse jury 
is aanwezig om alle deelnemers 
te beoordelen. Dit jaar zaten 
Harm Wilting, Wendy Zunne-
beld en Janita Holm in de jury. 
Verschillende sponsoren hebben 
deze avond mogelijk gemaakt, 
natuurlijk de al eerder genoemde 
families, maar ook Dorpshuis de 
Viersprong en de Stichting voor 
de locatie, Middeljans Sportprij-

zen voor de mooie aandenkens en 
Vogelzang voor de apparatuur. 
Deze sterke combinatie stond 
weer garant voor een avond vol 
vermaak.
Er waren totaal 27 deelnemende 
nummers. In de groep tot en met 
een leeftijd van 10 jaar deden 13 
deelnemers mee, variërend van 
dans, zang tot playback.
Ondanks dat de eigen gymver-
eniging NOAD niet meer actief is 
zijn er onder de vlag van OKK 
nog wel enkele dansgroepen die 
dan ook deze avond het podium 
betraden om hun danskunsten te 
laten zien. Niet onderdeel van 
deze vereniging maar zeker zo 
bijzonder waren Jay en Julian die 
een stukje breakdance lieten zien 
wat ze zelf ingestudeerd hadden. 
Het viel op dat er ook in deze leef-
tijdscategorie al veel nagedacht 
is over de details. Iris Smit had 
een zelfs een hoofdmicrofoon 
zodat ze met gebruik van de vol-
ledige vrijheid haar nummer kon 
laten zien. Winnaar in deze cate-
gorie was de groep Mooi Wark 
met het nummer O Yvon. De 5 
jaar oude Twan Weggemans gaf 

een super performance weg, op 
de maat meegetrapt op grote 
klompen en ook nog mooi 
geplaybackt op een sfeervol 
decor met stro en trekkers. 
Samen met Demy, Wouter en 
Patrick kregen ze de zaal al vroeg 
in de avond plat. Tweede werd de 
al genoemde Iris Smit en als 
derde kreeg Kiki Egas het 
applaus. Ze zong live een gevoe-
lig nummer van Adèle met als 
titel Rolling in the deep. En diep 
respect kreeg ze van het publiek 
omdat ze het nummer live zing-
end vertolkte. Na de prijsuitrei-
king wist Twam met zijn groep 
de zaal nog eens helemaal plat te 
spelen.

Na de eerste pauze werd het tijd 
voor de oudere jeugd, de tieners 
tot en met 15 jaar. In deze groep 
al meerdere deelnemers die voor 

ede 10  keer mee deden. Laura en 
Melisa, maar ook Simone Vijf-
schaft die won met het nummer 
People help the people was er al 
voor de tiende keer bij. Een waar 
toneelstuk op muziek was het 
nummer Dr. Bernard, vertolkt 
door Robin, Leonie, Rian en 
Floortje. Zij kregen de lachers 

Show your talent 2012

Twan, Demy, Wouter en Patrick met het nummer "O Yvon" van Mooi Wark
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L. Kruit
“uw ondersteunende hulp”
Ondersteuning op gebied van:
   -Taakverlichting
   -Activiteiten
   -Sociaal contact

www.ondersteunendehulp.nl
Zuiderdiep 131

9521 AC Nieuw-Buinen
Tel: 06-53247704

Kruit
uw ondersteunende hulp

flink op hun hand toen Bonny, 
alias Leonie smachtend om Dr. 
Bernard (Robin) zat te zingen. 
Deze laatste was echter veel te 
druk in een operatie doende 
samen met zijn assistent Rian. 
Floortje was de gewillige patiënt 
die geopereerd werd. Van alles 
werd er uit de buik gehaald. Een 
waar topstukje toneel goed voor 

ede 2  prijs. De derde prijs werd 
gewonnen door Dennis Vijf-
schaft die Steven Hall nadeed. 
Steven Hall deed ooit mee aan de 
Engelse versie van Show your 
talent door enkele seconden te 
dansen op tal van verschillende 
nummers. Zeer hilarisch om te 
zien en Dennis had dat dan ook 
heel gelijkend ingestudeerd. 
Nadat ook deze categorie na de 
pauze de prijsuitreiking had 
gehad begon de avond voor de 
volwassenen. Dit jaar een mooi 
deelnemersveld met 7 verschil-
lende acts. Een toneel/zangact 
van Geertje, Janny, Kobus en 
Gea waarin zij het Zwarte 
Schaep nadeden en de lachers op 
hun hand kregen. Zij waren dan 
ook goed voor de eerste prijs. 
Tweedes werd Marleen Peper 
door Sugar Lee Hooper na te 
doen. Bijzonder gezelschap was 
Mary Poppins met het nummer 
Vogelvoer, vertolkt door 3 gene-
raties Kuik. Dit jaar viel vooral 
de zorg weer op die aan de uit-
dossingen en decors verricht 
zijn. Als derde werden gekozen 
Benno en Cisca die een duet van 
Herman Finkers en Brigitte Kaan-
dorp ten tonele brachten.
Zowel door het publiek als door 
de deelnemers en de organisato-
ren kan teruggekeken worden op 
een geslaagde, goed bezochte 
avond die hopelijk weer voor 
herhaling vatbaar is. Een gewel-
dig deelnemersveld, afwisse-
lend, verschillend en soms zeer 
hilarisch in een gezellige setting 
waren weer goed voor een leuk 
avondje uit in Buinerveen.

Marjan Poelman

Een pluim voor de organisatie van “Buinerveens got talent!”

Met dit stukje wil ik namens iedereen die meegedaan 
heeft of aanwezig is geweest als publiek de organisatie super 
bedanken!
Wat hebben we met z'n allen weer een geweldige avond gehad, 
met veel mooie acts van zowel de kinderen, tieners als 
volwassenen. Maar dit alles kan alleen doordat het weer super 
georganiseerd was.
Organisatie, met in het bijzonder Casper, Truida, Willem en 
Greetje het was weer hartstikke mooi en gezellig, op naar volgend 
jaar!

Met vriendelijke groet,  een enthousiaste deelnemer.

Geertje, Kobus, Wim, Arie, Anja en Mariët met 

een stukje uit  ‘t Schaep met de 5 Pooten.
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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
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil 212949
Ab Poelman 212857
Marion de Leeuw 211959
Jan van Noortwijk
Harm van Rhee
Jorn Sterenborg
Lenie Poker
Marius Kwaak
 
email van onze beheerder: 
Henk Schutrups

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
wimbruilerveen@gmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
jornsterenborg@live.nl
leniepoker@gmail.com
ilsekwaak@versatel.nl

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Van de bestuurstafel
Opslagruimte

Na de opruiming van de zolder 
van het dorpshuis op 22 septem-
ber jl kon de volgende stap wor-
den gezet; het inrichten van de 
zolder als opslagruimte voor 
verenigingen. Met aannemer 
Wubbels zijn afspraken gemaakt 
voor deze inrichting en een deel 
van het nodige bouwmateriaal is 
al naar de zolder getransporteerd. 
Het wachten is nu op het moment 
waarop de aannemer met zijn 
werk kan beginnen. Het is dus 
heel goed mogelijk dat deze werk-
zaamheden al aan de gang zijn 
wanneer u dit leest. Als de 
opslagruimten eenmaal klaar 
zijn is elke vereniging verder 
verantwoordelijk voor zijn eigen 
opslagruimte. 

Bestrating voorzijde

De afgelopen weken is de voor-
zijde van het dorpshuis langs de 
Noorderstraat van een klinker-
verharding voorzien omdat een 
deel altijd modderig was. Het 
bestuur is bijzonder tevreden met 
het resultaat en het komt de aan-
blik van ons dorpshuis ten goede. 
Wel zullen er op deze plaats nog 
een aantal kunststof paaltjes wor-
den gezet om parkeren van auto's 
op deze plaats tegen te gaan. De 
gemeente Borger-Odoorn heeft 
de benodigde paaltjes ter 
beschikking gesteld waarvoor 
onze dank. Misschien dat het nu 
bestraatte gedeelte in de toe-
komst kan worden gebruikt voor 
een terras?  
Het bestuur probeert nog de 
beschikking te krijgen over enk-
ele bloembakken die ook aan de 
westzijde van het dorpshuis zul-
len worden geplaatst. 

Nieuwjaarsinstuif

Binnen het bestuur is gesproken 
over het gezamenlijk organiseren 
van een nieuwjaarsinstuif zoals 
dat ook vorig jaar is gebeurd. Als 
datum is genoemd 13 januari 
2013 vanaf 16.00 uur. Deze 
datum moet nog wel in een geza-
menlijk overleg worden vastge-
steld maar gaat u er maar vanuit 
dat er een grote kans is dat de 
nieuwjaarsinstuif op deze dag 
wordt gehouden. Iets om in de 
agenda te noteren. 
Wij hopen dat we op deze instuif 
veel inwoners mogen begroeten. 

G. Plat 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:wimbruilerveen@gmail.com
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:harm-jane@online.nl
mailto:jornsterenborg@live.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 25

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl

Noorderstraat 33  

9524PB Buinerveen

0599 212545  /  06 15494003

camping@paardetange.com 

www.paardetange.com

Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker 
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?

Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een 
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot 
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.

Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo, 
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.

Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in! 
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement 
vanaf € 12,50 per jaar.

Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de 
peuterspeelzaal. 

Openingstijden: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
                             woensdag van 8.30 tot 9.30 uur

Speelotheek Kiekeboe 
Noorderdiep 127

9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Een foto uit het verleden toen 
Buinerveen nog niet zo was zoals 
we het nu kennen. De foto laat 
zien dat er turf werd gegraven en 
dat het soms meters dik was. We 
zien het hoogteverschil van waar 
de mensen staan en waar de put 
zit. Ook een stoomlocomobiel 
staat erbij voor de aandrijving en 
afvoer van de turf naar de zetvel-
den. Op deze foto zien we achter 
de mensen de bak waar de turf 
met water werd vermengd en wat 
werd gedroogd tot persturf. De 
mensen op de foto nemen even 
pauze voor de fotograaf en soms 
waren er complete families in het 
veen actief om te helpen en een 
boterham te verdienen. Meestal 
waren het zware en lange dagen 
waar jong en oud mee hielp in het 
seizoen van turfgraven. De foto 
is in het gebied van Buinerveen 
gemaakt, maar helaas onbekend 
welke mensen er op afgebeeld 
staan. We kunnen ons dit nu niet 
meer voorstellen en de jongere 
mensen zegt het misschien hele-

maal niets. Maar een foto geeft 
een herinnering en misschien 
kennen we de verhalen van onze 
voorouders die actief in het veen 
hebben gewerkt. Als het veen 
was afgegraven werd de laag die 
over bleef vermengd met turf-
molm, mest en omgegraven en 

klaar gemaakt voor de landbouw. 
Zo konden de boeren op het 
klaargemaakte land hun produc-
ten gaan verbouwen. En zo werd 
dit gebied afgegraven en ging 
men iedere keer een stukje verder 
totdat het geheel was afgegraven.

Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com
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Nieuws van de Historische Vereniging 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.

Op 2 maart 2013 verschijnt een 
uniek fotoboek in kleur met 
meer dan 650 afbeeldingen over 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Dit boek geeft veel informatie 
waardoor men een goed beeld 
krijgt van het wonen en werken 
in die dorpen. Aan de orde 
komen o.a. de marke van Bui-
nen, de verdeling van het veen, 
de Buiner Streng, de eerste 
bewoners, de veenbranden, de 
aanleg van Nieuw-Buinen en 
Buinerveen, de kerken, de 
scholen, de middenstand en de 
verenigingen. Van alle boerde-
rijen in Nieuw-Buinen worden 
de opeenvolgende eigenaren 
vermeld. Vooral de oude bewo-
ners zullen in het fotoboek vele 
oude bekenden en misschien 
zichzelf herkennen. Jongere 
inwoners kunnen op deze wijze
kennismaken met de boeiende 
geschiedenis van hun dorp.
Het boek is samengesteld door 
Hirzo Schuurman, bekend van 
andere boeken zoals over 
Nieuw-Buinen, Musselkanaal, 
Mussel, Tange Alteveer en 
Vledderveen. Schuurman heeft 
veel archiefonderzoek verricht 
waardoor vele tot nu toe onbe-
kende en onvermoede gegevens 
aan het licht kwamen. Iedere 
foto gaat vergezeld van een 
uitgebreide beschrijving. Onder 
andere heeft hij de namen van 
nagenoeg alle afgebeelde per-
sonen (en dat zijn er vele hon-
derden) weten te achterhalen. 
Het in woord en beeld gebonden
boek omvat meer dan 700 
pagina’s en heeft een formaat 
van 23 x 23 cm. De prijs van het 
fotoboek in beperkte oplage 
bedraagt bij voorintekening 
€ 30,- en na verschijning € 40,-.

Bestel nu en stuur de intekenstrook op naar:
Jacco Pranger Hirzo Schuurman
Noorderdiep 264 Europalaan 144
9521 BK Nieuw-Buinen 9501 CX Stadskanaal
Tel.: 06 - 21831002 Tel. 0599 - 614214
pranger@nieuwbuinen.com hirzo.schuurman@hotmail.com
Indien uw bestelling t.z.t. moet worden toegezonden bedragen de 
portokosten € 8,-
Wacht u met betalen tot u een nota van ons heeft ontvangen.
U ontvangt deze vóór 15 janauari 2013.
Daarna kan het boek op maandag 4 maart 2013 en op dinsdag 5 maart 
2013 van ’s morgens 9 uur tot ’s avonds 8 uur worden afgehaald bij: 
Jacco Pranger, Noorderdiep 264 te Nieuw-Buinen.



Wilt u eens wat anders op tafel 
zetten? Bent u op zoek naar een 
bijzondere paddenstoel, een lek-
kere Franse worst of een goede 
balsamico? Of bent u benieuwd 
hoe het biologische broertje van 
de gewone champignon smaakt? 
In de winkel van Heerlijk & Eer-
lijk Paddenstoelen aan het Zui-
derdiep in Nieuw Buinen bent u 
aan het juiste adres om u te laten 
inspireren. 

In onze winkel in Nieuw 
Buinen vindt u wilde- en biolo-
gisch gekweekte paddenstoelen.
 Onder andere hebben we Truffel, 
Cantharel,Trompet de la mort, 
Portabella, Shii-take, Koraal en 
nog vele andere soorten padden-

stoelen. Ook vindt u in de winkel 
smakelijke Franse worsten, pas-
ta's (ook glutenvrij), kookboe-
ken, balsamico's, olijf- en truffel-
olie. Natuurlijk helpen we u 
graag op weg met paddenstoe-
lenrecepten en kook- en bewaar-
tips.

U kunt ook bij ons terecht 
voor de ingrediënten van uw 
kerstdiner. Hiervoor zijn we spe-
ciaal ge-opend op maandag 24 
december. Wilt u er zeker van 
zijn dat de paddenstoelen die u 
nodig heeft er zijn? Stuur dan uw 
bestelling voor 21 december 
naar:
 hepmil@kpnmail.nl  en het staat 
24 december voor u klaar!

Heerlijk & Eerlijk Paddenstoelen

Recept:

 Cantharellentaartjes

200 gram cantharellen, schoon-
gemaakt en in stukjes gesneden
(mag ook een mix van padden-
stoelen zijn)

1 sjalotje, gesnipperd
1tl tijm
1 ei, losgeklopt
1 ¼ dl slagroom
1 pak bladerdeeg
Evt. 1el cognac

Fruit de sjalot in de koekenpan 
en voeg de paddenstoelen toe.
Garen tot dat het vocht ver-
dampt is.
Tijm erover verdelen en wat 
peper en zout. 
In een kom slagroom en ei 
mengen. 
4 taartvormpjes bekleden met 
bladerdeeg. 
Paddenstoelenmengsel verdelen 
over de 4 vormpjes en daarna 
eimengsel erin gieten. 
15min. op 200 graden in de 
oven.

Eet smakelijk!Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl

Al met al zeker de moeite waard 
om eens een kijkje te nemen aan 
het Zuiderdiep 49 in NwBuinen 
of op onze website  www.heerlij-
keneerlijk.com 
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Gemakkelijk, voordelig en snel 
uw pakketten verzenden en ont-
vangen. Dat kan in de GLS Pak-
ket Shop, welke als servicepun-
ten in bestaande winkels in-
gericht zijn. En tegenwoordig 
vindt u een dergelijk servicepunt 
ook bij Middeljans Sport & 
Reclame.

Pakketten versturen 
Via de pakketshops van GLS, 
een van de drie grootste pakket-
diensten van Europa, kunnen 
particulieren en (kleine) onder-
nemers snel, betrouwbaar en 
tegen aantrekkelijke prijzen pak-
ketten versturen. U levert uw 
pakket in bij de GLS Pakket 
Shop in de winkel van Middel-
jans Sport & Reclame en vervol-
gens zorgt GLS ervoor dat het 
pakket zo snel mogelijk op het 
juiste adres afgeleverd wordt.
I. van Duuren (Manager pakkets-
hops bij GLS) benadrukt: “De 
pakketshops van GLS zijn een 
goed alternatief voor het post-
kantoor en bieden vooral particu-
lieren de mogelijkheid om snel 
en gemakkelijk hun pakketten te 
versturen”.

En pakketten ontvangen…..
Daarnaast fungeren de pakkets-
hops als alternatief afleverpunt. 
Indien GLS bij de bezorging van 
een pakket niemand op het adres 
aantreft, kunt u - zowel telefo-
nisch als via internet - aangeven 
dat u uw pakket bij een pakket-

shop af wilt komen halen. Een 
aangezien u vervolgens zelf kunt 
bepalen wanneer en bij welke 
GLS Pakket Shop u het pakket af 
wilt komen halen, bieden de  
pakketshops daarmee een prakti-
sche en tijdbesparende oplos-
sing. U kunt er bijvoorbeeld voor 
kiezen het pakket in een GLS 
Pakket Shop bij u in de buurt te 
laten afgeven, zodat u het tijdens 
het boodschappen doen of op 
zaterdag af kunt halen. Of kiest u 
voor een GLS Pakket Shop in de 
buurt van uw werk, zodat u in de 
lunchpauze langskomt? Alle 
GLS Pakket Shops bevinden zich 
in winkels met ruime openings-
tijden, zodat u voldoende gele-
genheid heeft om uw pakket als-
nog in uw bezit te krijgen.

Drie maten, drie prijsklassen
Pakketten die worden verzonden 
via een GLS Pakket Shop wor-
den doorgaans binnen één werk-
dag bezorgd in Nederland. In de 
overige landen van de Europese 
Unie vindt de bezorging binnen 
24 tot 96 uur plaats. Een belang-
rijk kenmerk van de GLS Pakket 
Shop is dat de verzendkosten niet 
worden berekend op basis van 
het gewicht, maar op basis van de 
omvang van het pakket. De pak-
ketten zijn ingedeeld in drie ver-
schillende groottes en prijsklas-
sen, variërend van S (small) tot L 
(large).  U kunt al een pakket 
versturen vanaf € 6,25. Pakketten 
welke via een GLS Pakket Shop 

verstuurd worden zijn standaard 
verzekerd tot maximaal € 450,= 
per pakket. En met behulp van 
het Track&Trace-systeem van 
GLS kan de afzender het pakket 
vrijwel in realtime op de voet 
volgen.

In Nederland zijn de eerste pak-
ketshops in januari 2006 geo-
pend. Begin 2012 is het aantal 
shops al boven de 400 uitgeko-
men en GLS Netherlands steeft 
er naar om in de komende jaren 
dit aantal nog verder uit te brei-
den. Ook andere Europese lan-
den openen in rap tempo GLS  
Pakket Shops. Zo zijn in Duits-
land inmiddels meer dan 5.000 
pakketshops operationeel en 
hebben ook in Denemarken, Bel-
gië, Portugal en Tsjechië Pak-
ketshops hun deuren geopend. 
Uiteindelijk moet GLS zo'n 
60.000 Pakketshops in Europa 
tellen.

Middeljans Sport & Reclame
Hoofdstraat 3
9524 PA Buinerveen

Openingstijden:

Maandag 09:00 – 18:00
Dinsdag 09:00 – 18:00
Woensdag 09:00 – 18:00
Donderdag 09:00 – 18:00
Vrijdag 09:00 – 18:00
Zaterdag 09:00 – 12:00

GLS Pakket Shop in Buinerveen, 
een goed alternatief voor het postkantoor!
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Het Voorwerp

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

In- en export
Engeland & Frankrijk

Paul SiepelZuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526

De foto in de vorige Dorpskrant 
met daarin het te benoemen voor-
werp was op zich helder, maar 
heeft toch alle lezers die gerea-
geerd hebben op het verkeerde 
been gezet. Om maar meteen met 
de deur in huis te vallen, de 7 
lezers die reageerden zaten er 
alle 7 naast. Geeft niet, is niet erg, 
alleen al reageren op onze voor-
werp-vraag verdient eigenlijk al 
een dikke schouderklop. Dan 
eerst de reacties.
Al heel snel na het bezorgen van 
De Dorpskrant belde 'n lezer met 
zijn oplossing; Het zou een kal-
vertang zijn. Dat is een trekappa-
raat dat door de boer of de dieren-
arts  gebruik wordt om een koe te 
helpen bij het baren van een kalf. 
Vroeger werd een dierenarts – 
toen veearts – ook wel kalver-
trekker genoemd. Maar tegen-
woordig gaat dat bij een pro-
bleembevalling wel iets dier-
vriendelijker, de arts of de boer 
gebruiken bij het helpen óf de 
eigen ledematen óf een stevig 
maar wel soft koord.

Andere lezers gaven door er een 
palentrekker of palendraaier in te 
zien. We hebben gevraagd naar 
de functies van het voorwerp bij 
die trekkers. Een palentrekker is 
een ding dat de paal vastpakt en 
met menselijke kracht uit de 
grond haalt. Een palendraaier 
doet eigenlijk hetzelfde, houdt de 
te verwijderen paal in z'n greep, 
en draait die uit de bodem. 
Een van onze lezers, uit Drou-
wen, (onze Dorpskrant reikt ver 
!) meent dat het een bomenzetter 
is. Van hem mag het een ander 
woord zijn, maar hij bedoelt dat 
het een hulpmiddel is bij het ver-
ticaal planten en verticaal hou-
den van een boom die al stevig uit 
de kluiten gewassen is. Met dit 
voorwerp wordt de halfvol-
wassen boom overeind gehou-
den en daaromheen wordt allerlei 
werk gedaan om deze boom zo 
mooi mogelijk in grond en omge-
ving te verankeren.
Dan heeft 'n lezer het over een 
kaarde. Zeer overtuigend meldt 
zij dat het een ijzeren gereed-

schap is met scherpe punten waar-
mee wol, vlas of katoen te ruwen 
is. Dat betekent het ontwarren en 
evenwijdig leggen van die stof-
fen. Zeg maar, die kronkelige en 
verweven stoffen zó stroomlij-
nen dat er touw, draadgaren en 
vliegerdraad van te maken is. 
Een knappe reactie van deze 
mevrouw (uit Nieuw-Buinen), 
maar helaas, niet goed.
Wat is het dan wel ? En waar is 
het voorwerp gezien ? Het is een 
bietentrekker. Wordt ook wel 
bietenpakker genoemd. In het 
heden is het nauwelijks voorstel-
baar dat suiker- of voederbieten 

Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.
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één voor één uit de akker werden 
gehaald. De pinnen prikken in de 
biet, de armen voorkomen dat te 
diep wordt gestoken. De biet 
wordt verticaal opwaarts uit de 
grond getrokken. Het lijkt een 
ideale klus om chronische rug-
klachten op te lopen. Met hulp 
van de huidige moderne land-
bouwmachines wordt binnen de 
kortste keren een bietenveld van 
enkele hectaren leeg getrokken. 
Maar vroeger was dat handwerk. 
En dat vond men maar heel 
gewoon. Voor de lezers die graag 
nog eens werktuigen uit vroeger 
tijd willen zien, is het zeer zeker 
aan te bevelen om (op een dins-
dagmidag tussen 14.00 en 17.00 
uur) eens een kijkje te nemen in 
het kleine museum van de Histo-
rische Vereniging Nieuw-Buinen 
/ Buinerveen. 

Dat is te vinden in enkele ruimten 
die tot voor kort in gebruik waren 
bij de bibliotheek van Nieuw-
Buinen, achter het vroegere Aail-
aand (Parklaan 26).  Daar is ook 
de bietentrekker te zien. En voor 
degenen die nog breder geïn-
teresseerd zijn in onze lokale en 
regionale geschiedenis is het 
mogelijk om voor nog geen 
€ 15,- per jaar lid te worden van 
de Historische Vereniging en 
daarbij ook nog  4x per jaar een 
mooi, leesbaar en rijk geïl-
lustreerd blad te mogen ontvang-
en. Tenslotte, kijk nog even naar 
de bietenprikker, nu met een sui-
kerbiet. En natuurlijk een nieuwe 
uitdaging, zie de foto. De reacties 
mogen weer naar de hoofdredac-
teur van de Dorpskrant Buiner-
veen of naar
                                                                                
Martin Snapper     

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
  en onderhoud

Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783

A.Sloots

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk
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Sportnieuws

Bestuur
Voorzitter: Wilma Hendriks 0599 619137  ewhendriks@hotmail.com
Penningmeester: Janny Smit 0599 617923  smit53@hetnet.nl
Secretaresse: Rina Olthof  0599 618511  rintintinshake@hotmail.com

O.K.K. Nieuw-Buinen

Algemene 
informatie

=====================
Je mag twee keer meedoen, daar-
na kun je lid worden.
Als nieuw lid betaal je € 5,00 
inschrijfgeld. Voor onze leden is 
een verzekering afgesloten. 
De contributie word betaald via 
automatische incasso per kwar-
taal. Opzegging kan alleen per 
kwartaal en schriftelijk of per 
telefoon bij de penningmeester.
De vakanties vallen samen met 
de schoolvakanties. De contribu-
tie wordt tijdens de vakanties 
doorbetaald. Wij hebben er zin in 
en naar wij hopen jullie ook, 
zodat wij misschien in de toe-
komst kunnen uitbreiden door 
meer en andere lessen te geven.

Mochten er na het lezen nog vra-
gen zijn dan kun je altijd contact 
met ons opnemen.

S.v. O.K.K. geeft meer lessen en 
op twee locaties in Nieuw Bui-
nen. 

Bewegen op muziek (BOM-lessen)
o.l.v. Jeanine Memelink zijn op

Maandag 18.00 - 19.00 u groep 4 t/m 6 
       19.00 - 20.00 u groep 7/8 en VO
Vrijdag 16.00 - 17.00 u groep 1 tm 3  

Ook al iets gekocht of verkocht?

Steeds meer mensen ontdekken

de voordelen van lokaal handelen.
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In De Splitting (Noorderdiep 123a te Nieuw Buinen) geven wij:
Maandag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar Ouder- en peutergym 09.15-10.00 uur € 6,25 p.m.
Jongens/meisjes 8 en 9 jaar Turn groep 2 16.00-17.00 uur         € 6.50 p.m.
Jongens/meisjes 10 +  Turn groep 3 17.00-18.00 uur        € 6.50 p.m.
Dinsdag
Jongens/meisjes vanaf 4 jaar Turnen kleuters 15.45-16.30 uur € 6,25 p.m.
Jongens/meisjes 6 en 7 jaar Turn groep 1 16.30-17.30 uur € 6,50 p.m.
Donderdag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar Ouder- en peutergym 9.00-09.45 uur € 6,25 p.m.
In  't Aailand(ingang bij parkeerplaats oude bibliotheek) geven wij:
Maandag
Dames                                    Pilates                         09.00-10.00 uur        €7,00  p.m. 
Meisjes/Jongens 5 tot 8 jaar Bewegen op Muziek   16.30-17.30 uur € 6,50 p.m.
Tieners  14 jaar en ouder Streetdance 3 18.30-19.30 uur € 7,00 p.m.
Dames Aerobics/steps/callan. 19.30-20.30 uur € 8,00 p.m.
Dinsdag
Dames Zumba 09.00-10.00 uur € 10,00 p.m.
Kids 8 t/m 10 jaar streetdance 1 18.00-19.00 uur €   7.00 p.m.
Dames Keep fit 19.00-20.00 uur €   7,00 p.m.
Dames Zumba 20.00-21.00 uur € 10,00 p.m.
Woensdag
Jongens van 6 + Hip Hop 17.00-18.00 uur € 6,50 p.m.
Tieners  11 t/m 13 jaar Streetdance 2 18.30-19.30 uur € 7,00 p.m.
Donderdag
Alle leeftijden Zumba 19.30-20.30 uur € 10,00 p.m.

Misschien dat er iets bij zit wat je leuk vind, kom dan maar eens kijken en meedoen.
Het bestuur van s.v O.K.K.

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand

5-11-2012 NOAD - Tyfoon 2 0-3 12-25 11-25 14 - 25

26-11-2012 Tonegido HH-bouw - NOAD 3-0 25-9 25 - 19 25 - 15

3-12-2012 Salto - NOAD 3-0 25 - 14 25 - 22 25 - 14

T e a m                    G e s p e e ld P u n te n

S a lto 6 1 5

T y fo o n  2 6 1 2

V C A 5 1 0

T o n e g id o  

H H - b o u w 4 9

D E K O 4 8

N O A D 5 3

N IV O C 5 3

M u s s e l 2 5 0

Regionale volleybalcompetitie 2012 / 2013
Uitslagen:

Stand t/m 3/12/2012



Dorpskrant BuinerveenPagina 34

Schaats / visnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2011 / 2012
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 2012 zijn te koop bij:

Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia 

Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

Schaatsdagen in "De Bonte Wever" 
Het komende seizoen kunnen we weer gebruik maken van de mogelijkheid te schaatsen op de baan van De 
Bonte Wever in Assen. Ook is er eind december weer een speciale avond voor met name de jeugd om deel te 
nemen aan de toertocht.

De data voor het komende seizoen zijn:

Datum Tijdstip                                   Bijzonderheden
Vrijdag 28 december 2012 17.00 tot 19.30 uur                 

De alternatieve dorpentocht voor de jeugdleden  in de leeftijd van de basisschool 
op de buitenring met medaille. De overige leden vrij schaatsen op de binnenring.

Zaterdag 16 februari 2013 17.00 tot 19.00 uur Vrij schaatsen voor de leden

Wat zijn de spelregels: 
- de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)
- licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
- het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
- de schaatsers dragen handschoenen en mutsen

Het Bestuur van Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Schaatsvereniging doet mee met NL DOET

Op Zaterdag 16 Maart 2013 doet de Schaatsvereniging Buinerveen 
e.o. weer mee aan NL DOET.

We hebben een aantal klussen aangemeld en deze zijn goedgekeurd.
Eventuele vrijwilligers om de klussen uit te voeren  kunnen zich bij 

het Bestuur aanmelden.
 

Namens het Bestuur van de Schaatsvereniging

Oudijzeraktie  
Schaatsvereniging 

Buinerveen e.o.

Op Zaterdag 27 April 2013 
organiseert de 

Schaatsvereniging Buinerveen 
e.o. een oudijzeraktie.

Wij komen op die dag vanaf 
9.30 uur langs om overtollige 

oud ijzer op te halen.
Wilt u de materialen niet eerder 
bij de weg zetten dan 9.30 uur. 

Wij nemen geen 
witgoedapparaten mee zoals: 
Koelkasten , Wasmachines , 

Drogers , Vriezers  enz.
Mocht u zware stukken 

materiaal hebben , even bellen 
met A.Habing tel.212353.

 
Namens het Bestuur van de 

Schaatsvereniging.
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V.V. Buinerveen
MEDEDELING:

Bij algehele voetbal- 
afgelastingen is er 
op zondagmiddag

  kaarten
 en 

sjoelen
 

in de kantine van de 
Voetbalvereniging 

Buinerveen.
 

Aanvang: 14.00 uur             
Tel. 212380

 
Namens de 
Supporters 

Vereniging  v.v.  

Te koop strooizout
1 emmer a 10 kg €.  6,00
2 emmers € 10,00
 
Af te halen in de kantine van 
Voetbalvereniging Buinerveen
Elke vrijdag van 9.00-12.00 uur

Tel. Jt. Boekholt 06 12 20 88 16

Activiteiten V.V. Buinerveen

16 februari 2013 20.00 uur

Bier-/wijnproeverij

Paasweekend 1 april 2013

Paasbingo/eiergooien 

9 juni 2013 

Familiedag/stratenvolleybal

Nadere informatie over de diverse activiteiten wordt te zijner tijd 
bekend gemaakt. 
U hoeft geen lid te zijn van de vereniging om deel te nemen. 
Opgave voor bovengenoemde activiteiten kan bij de volgende 
personen:
Sanne Stukje 
s.stukje@gmail.com 0623310082/0599-853749
Kobus Uchtman 
kobus.68@hotmail.com 0653301202/0599-212420
Mans Hebels 
m.hebels@kpnplanet.nl 0623744550/0599-616898
Marion de Leeuw 
marion_de_leeuw@hotmail.com 0653753311/0599-211959

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15



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 website 
www.galm-borger-odoorn.nl. 
Hierop staat nog meer informa-
tie.

Galm is de afkorting voor Gro-
ninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig. 
Ongeveer 12 jaar geleden is daar-
om door de “Werkgroep Bewe-
gingsweten-schappen” aan de 
Universiteit te Groningen de 
sportstimulerings-strategie 
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld. 

Onze vereniging geeft, onder-
verdeeld in 8 groepen, in ver-
schillende plaatsen in de 
gemeente 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 wor-
den gegeven van september t/m 
mei. 
(33 lessen a 2,10 per les). 

De eerste 2 lessen zijn gratis. 

Lekker bewegen voor de 55+ 
Galmvereniging Borger-Odoorn

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 8 groepen terecht:

Pagina 36 Dorpskrant Buinerveen

Plaats Sporthal/gymzaal  wanneer tijdstip Info groep 
Buinen de Woerd  woensdag  10.00 - 11.00  0599-287321 

Nieuw Buinen de Splitting maandag 10.30 - 11.30 0599-212622 

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 

 



Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Wijkschouw
In het voorjaar 2013 zal de volgende 
wijkschouw in ons gebied opnieuw 
plaatsvinden. Het doel van de wijk-
schouw is het onderzoeken van de 
fysieke ruimte en de leefomgeving 
met een sociaal maatschappelijk 
vervolg (signaleren van knelpunten 
en problemen). Naast fysieke aan-
dacht is dus ook oog en ruimte voor 
sociale knelpunten en problematie-
ken in de omgeving.  
De wijkschouw moet niet alleen 
door professionals gehouden wor-
den, het zal goed zijn dat de bewo-
ners uit de wijk/buurt, waar een 
wijkschouw wordt gehouden, ook 
meepraten. Bewoners zijn verant-
woordelijk voor hun straat; wij pro-
beren hen er bij te betrekken en 
bewust te maken van het feit dat zij 
ook zelf verantwoordelijk zijn voor 
onze gezamenlijke leefomgeving. 
Niet alles is op te lossen door de 
instanties. Daar waar  nodig is kun-
nen instanties ingrijpen al dan niet in 
samenwerking met de bewoners.

Klachten e.d. kunnen ook altijd 
rechtstreeks gemeld worden 
(en dit is ook nadrukkelijk ge-
wenst!)  bij het  KCC (Buurtbeheer) 
(=Klantcontactcentrum 
0599-140591) )van de gemeente 
Borger–Odoorn.

Bruggetje naar 't Meras
Samen met de gemeente en omwo-
nenden zijn wij bezig te onderzoe-
ken of  bij OBS 75 een ontsluiting in 
de vorm van een bruggetje  naar 't 
Meras gerealiseerd kan worden.

Speelvoorziening
Over dit project zijn we nog 
steeds in overleg met verschil-
lende instanties.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
en Ommetje 2013
Zondag 13 januari wordt 
opnieuw een Ommetje georgani-
seerd. We hopen dat veel men-
sen, evenals vorig jaar, hierop af 
komen. Er wordt gewerkt aan een 
alternatieve route, waarbij een 

ander deel van ons leefgebied al 
wandelend kan worden bekeken. 
Halverwege is een alternatieve 
pleisterplaats. Na deze tocht kan 
in dorpshuis De Viersprong geno-
ten worden van een kop snert. 
Tevens kunnen de onderlinge 
contacten worden verstevigd. 
Zeer waarschijnlijk zullen de 
prijswinnaars van “Show your 
talent” nogmaals voor U optre-
den. Aanvang Ommetje:14.00 
uur. Aansluitend vindt de Nieuw-
jaarsbijeenkomst plaats: + 15.30 
uur

Nieuwbouwplan 
Zuidonder
Het nieuwbouw plan bestaat uit 
37 woningen, die naar eigen 
inzicht kunnen worden ge-
bouwd. Dit wordt mogelijk 
gemaakt in samenspraak met de 
fa. Nijhuis, maar kan ook met een 
eigen aannemer of in eigen 
beheer uitgevoerd worden. De 
kavelgrootte is naar eigen be-

hoefte af te nemen. Getracht zal 
worden de m2-prijs laag te hou-
den. Verkoop van de kavels gaat 
via Makelaar Huis Exloo (Jan 
Rein Koopman).
In het midden van het plan zal 
een boerderij met schuren gerea-
liseerd worden , waar in alle 3 
gebouwen appartementen ter 
huur worden gemaakt. Op deze 
manier zijn er weer huurmoge-
lijkheden in ons dorp.
Graag komen we in contact met 
personen die belangstelling heb-
ben voor een huurappartement in 
de boerderij/schuren. Dit is 
tevens mogelijk via Makelaar 
Huis. Telefoon: 0591-548182 of 
via  

De werkgroep voor ons DOP 
bestaat uit:  Jan Haikens, Jan van 
Noortwijk, Dennis Middeljans, 
Wim Bruil, Margriet Nascimen-
to, Herbert Lubbers en Ina 
Habing

info@makelaarhuis.nl

J.H.Lubbers-Katoen

Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut

Praktijklocaties: Zuiderdiep 79
                                   9521AB Nieuw-Buinen
                                   
In samen werking met: Fysiotherapie

Bovensmilde
                                   Ds. L.Dijkstrastraat 7
                                   9421PH Bovensmilde

Behandeling op afspraak!
Contact:  
Tel: 06-109 055 20 
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.30 – 16.30

  18.00 - 20.00
dinsdag:   10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.30 - 16.30
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 08.30 – 11.00

14.30 - 16.30
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.30 – 16.30
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur

Een boek cadeau voor peuters
Eind oktober, begin november 
zijn de peuters in de gemeente 
Borger-Odoorn naar besloten 
voorstellingen “Rupsje Nooitge-
noeg” geweest in de bibliothe-
ken. Rond de peutervoorstelling 
hebben de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven aan alle 
peuters de papieren leesmeter, 
een logboekje en een stickerkaart 
meegegeven. Iedere keer als een 
kind boekjes komt lenen in de 
bibliotheek krijgt hij/zij een stic-
ker.Bij een volle stickerkaart 
krijgt men een gratis boekje van 
de serie Sterke Verhalen van uit-
geverij De vier Windstreken.
U kunt de aantrekkelijke boekjes 
alvast bekijken in de bibliotheek.

Voorlezen is belangrijk, 
want kinderen die al vanaf jonge 
leeftijd regelmatig worden voor-
gelezen, hebben een betere taal-
ontwikkeling, en daardoor betere 
kansen in de maatschappij.

Dreumesuurtje in Borger op 
vrijdag 21 december
Het dreumesuurtje is een gezel-
lig uurtje, waarbij dreumesen en 
hun ouders of oppas elkaar ont-
moeten. Het uurtje (9.30 – 10.30) 
is voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar 
en hun ouders of oppas.
De activiteiten zijn gericht op 
stimulering van de taalontwikke-
ling, de motoriek en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het 
jonge kind. Er wordt een klein 
verhaaltje uit een boek voorgele-
zen, er wordt een liedje gezong-
en, kringspelletjes enz. Alles kan 

tijdens het dreumesuurtje.
De dreumesuurtjes zijn gratis en 
vrij toegankelijk voor elke 
ouder/grootouder/oppas met 
jonge kinderen. Op vrijdag 21 
december sluiten we het jaar 
gezellig af met een kopje koffie 
voor de ouders met natuurlijk iets 
lekkers voor ouder en kind.

Cursus architectuur door 
architect Ruurd Visser.
Cursus architectuur door archi-
tect Ruurd Visser. De cursus 
behandelt achtereenvolgens:
De architectuur van de Romei-
nen en het Christendom, de 
architectuur op de overgang tus-
sen twee culturen, Christendom 
en Islam en de architectuur van 
de Islam. Tijdens de lezingen 
wordt als toelichting een ruime 
hoeveelheid visuele informatie 
getoond en een korte reminder 
verstrekt. De cursus vindt plaats 
op 16 januari van 20 tot 22 uur. 
Kosten:  € 30,- voor leden (€ 40,- 
voor niet-leden)
Inlichtingen en aanmelden vóór 
7 januari: 
info@bibliotheekborger.nl of tel. 
(0599) 234951

Muziek en beweging voor 
ouders/opvoeders met hun 
baby's tot 1 ½ jaar.
De cursus wordt gegeven door 
Alexandra Mensing van Klank-
kleur Projecten op 6  februari 
van 10-10.30 uur. Kosten cursus : 
€ 15,- (€ 18,- voor niet-leden). 
Baby's en dreumesen genieten 
elk op hun eigen wijze van 
muziek. Het maakt ze vrolijk of 
juist rustig. Het is goed voor de 
taalontwikkeling, de motoriek en 
voor een muzikale basis. Tijdens 
de les gaan we bekende en onbe-
kende liedjes zingen, muziekin-
strumentjes bespelen, dansspel-
letjes doen, en nog veel meer!!
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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

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
Willy Hilbolling
Frank vd Scheer

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

hobo14@zonnet.nl

De redactie wenst een 
ieder een gezond, 
voorspoedig en 

geweldig nieuw jaar 
toe. 

De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

mailto:hobo14@zonnet.nl
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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

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................

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

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

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com


