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Kerstmarkt in Buinerveen en Nieuw-Buinen

Je kent het vast wel, zo’n zondag-
middag dat je denkt:“ Wat zal ik 
eens gaan doen. ?“ Het is niet zo 
stil aan de overkant, en na het 
raadplegen van de krant blijkt er 
een kerstmarkt te zijn, van 
Nieuw-Buinen tot Buinerveen. 
Beginnen bij de Bibelot, en via 
diverse markten kom je in Bui-
nerveen in het Dorpshuis terecht. 
Als je alle locaties hebt bezocht, 
het waren er negen, en je een 
stempelkaart bijgehouden hebt 
die je overal hebt laten paraferen, 
kun je ook nog een prijs winnen: 
Een verwenarrangement van 
Fontane Bad Nieuweschans. 
Alles was in kerstsfeer ingericht, 
en de markt is volgens mij druk 
bezocht. Er waren diverse stands 
waar lekkernijen te verkrijgen 
waren, kerstcadeautjes, koffie, 
thee, warme chocolade en zelfs 
gluhwijn. Een geslaagde kerst-
markt die zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Achterzaal Dorpshuis

Lekkernijen

Kerstversiering

In sfeer gekleed
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2014 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 5 februari 2014
Nummer 2 inleveren voor 2 april 2014
Nummer 3 inleveren voor 4 juni 2014
Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2014
Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2014
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2014

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.  

JEUGDWERK activiteiten 2013 – 2014

Bingo vrijdag 17 januari
Carnaval zaterdag 22 februari
Muziekavond vrijdag 21 maart
Knutselen woensdag 16 april
Eindfeest woensdag 25 juni

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
Incl. drinken en iets lekkers.

Muziekavond
Groep 3 t/m 8: 
19.00 t/m 21.00 uur
Kosten 2 euro
Incl. drinken en iets lekker.

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
Incl. drinken en iets lekkers.

Carnaval
Groep 1 t/m 8: 
14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 2 euro
Incl. drinken en enkele 
versnaperingen

Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 
12.30 t/m 16.00 uur
Kosten……

Opgeven bij
Els de Roo
Zuiderdiep 30
0599-212604
of
henkenelsderoo@ziggo.nl

Agenda
19dec Kerst OBS75
21 dec Actie scholen
21 dec Dorpskerstfeest
30 dec Bonte wever
11 jan Zoutactie
12 jan Ommetje
12 jan Instuif
17 jan Jeugdwerk
1 feb Toneelavond
15 feb Toneelavond
15 feb Bonte wever
22 feb Jeugdwerk
8 mrt Bingo
21 mrt Jeugdwerk
12 apr Bingo
16 apr Jeugdwerk
24 mei Bingo
25 jun Jeugdwerk
13 sep Bingo
1 nov Bingo
20 dec Kerstbingo

mailto:henkenelsderoo@ziggo.nl
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Dit in de vorm van een kerstactie.
Helaas is straks de sluiting voor de PSZ Meraskabouters een feit. Zij hadden jaarlijks een kei van een actie. 
Namelijk de verkoop van heerlijke droge worsten van Slagerij P. Klein uit Nieuw-Buinen en de ovenverse 
suikerbroden van Bakkerij d'Oale Ambacht uit Borger.
Deze actie willen wij jaarlijks voortzetten. Dit alles ten behoeve van de schoolkinderen. Wij hopen dat uw 
bijdrage helpt om extra activiteiten hiervan te kunnen doen.

Daarom komen wij zaterdag 21 december a.s. tussen 09.00 – 12.00 uur bij u langs met 
een kofferbakverkoop van:
Suikerbrood (400 gram) € 4,-
1 droge worst € 2,-  3 droge worsten € 5,50

Voor informatie kunt u contact opnamen met:
CBS School 59                     Monique Meijer: 06-27742899 
OBS 75                                  Sylvia Feenstra:   06-81492089

 

De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 gaan samenwerken.

Kerstviering OBS 75
Op d o vieren de leerlingen van obs 75 kerst. 
Graag willen we u uitnodigen om dit met ons mee te vieren.
Op deze avond komt het Veenkoar optreden en ook samen met onze leerlingen zingen. 
Ook zal er een sfeervol mini-marktje zijn met o.a.:
- Enveloppe trekken
- Kniepertjes verkoop
- Verkoop van div. creatieve  creaties
- Een aantal kraampjes van ondernemers uit de regio
Ook voor eten en drinken wordt gezorgd,
-    Oliebollen
-    Snert
- Glühwein
- Ranja  
- Warme chocolademelk, enz. enz.

En dit alles op een sfeervol versierd schoolplein, 
waar vuurkorven en de Kerstman niet ontbreken
Let op !! Bij slecht weer gaat de mini-markt niet door.

onderdag 19 december van 17.00 tot 19.00 uur

We zien jullie graag op 

do. 19 december!
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Dubbelexpositie
MORENE en VEEN
Miriam Bolder, Hillie Kuilman, 
Marije Metselaar, Peter Olijve,
Dick Post, Bea de Roo, Cor 
Sonke en Edith Stoel. De Kun-
stenaarsgroep Morene & Veen, 
afkomstig uit de gemeente 
Borger-Odoorn, bestaat uit acht 
leden. In een dubbelexpositie 
exposeren zij hun werk in de ten-
toonstellingsruimten van CQ in 
Emmen en Coevorden. Tijdens 
de expositie in Emmen tonen zij 
hun vrije werk. Veel disciplines 
zijn vertegenwoordigd zoals 
schilderen, ruimtelijk werk, 
fotografie, grafiek en het werk 
van een omgevingsvormgever. 
Elke kunstenaar heeft zijn eigen 
werkwijze en beeldverhaal.
De opening van de tentoonstel-
ling in Emmen vindt plaats op 
Donderdag 7 november 2013 om 
19.30 uur. De expositie wordt 
geopend door Ruud Pols, ten-
toonstellingsorganisator bij CQ 
Centrum voor de Kunsten.
Aansluitend volgt een tweede 
expositie in Coevorden waar elk 
lid van de Kunstenaarsgroep 
enkele werken toont die letterlijk 
zijn geïnspireerd door het thema

‘Morene & Veen’. De expositie 
in Coevorden wordt geopend op 
donderdag 9 januari 2014 om 
19.30 uur. De opening wordt 
verzorgd door Lammert Groot-
en, docent geschiedenis en 
‘gewrocht, gevormd en onlosma-
kelijk verbonden met het veen’.
Emmen Expositieperiode
vrijdag 8 november t/m vrijdag 
20 december 2013
Locatie 
CQ Centrum voor de kunsten
Kapelstraat 121
7811 XZ Emmen

Expositieperiode Donderdag 
9 januari t/m donderdag 20 
februari 2014
Locatie
CQ Centrum voor de kunsten
Kasteel 3
 7741 GC Coevorden

Openingstijden maandag t/m 
vrijdag van 9.00 – 21.00 uur
www.cqcentrumvoordekun-
sten.nl

Dorpskerstfeest 

Op zaterdagavond 21 december is het zover. Het eerste dorpskerstfeest nieuwe stijl van ons dorp. Wat begon als 
een spontaan idee om eens te kijken of er mensen warm voor lopen is uitgegroeid tot een programma waarbij we 
uiteindelijk zelfs hebben moeten zeggen...goed is goed genoeg voor dit jaar. En wanneer het enthousiast 
ontvangen wordt...wie weet: volgend jaar weer. 

Maar eerst maar eens de 21e. De grote zaal in het Dorpshuis is open vanaf 19.00 uur. Dan wordt u warm 
welkom geheten door de Christmas Carol Singers uit Buinerveen. Ooit geweten dat die bestaan? Wij nu wel! 
Om 19.30 uur gaan we van start met een programma waarin u helemaal in kerstsfeer gebracht wordt. Veenkaor, 
dorpskinderen, dorps(gele-genheids)orkest, toneel, kerstverhaal...het zit er allemaal in. Zo rond 21.00 uur 
proberen we af te ronden. Dat wil zeggen...dan hebben we buiten bij de vuurkorven nog een lekkere verrassing 
voor de feestgangers. En natuurlijk kan binnen bij Henk en Annet de innerlijke mens ook prima verzorgd 
worden!

Dus...komt allen tezamen op vrijdag 21 december om 19.30 uur. Graag tot dan!
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Agenda: · 10 januari: Nieuwjaarsparty 
· 24 januari: Gewone soosavond
· 7 februari: Surprise
· 21 februari: Gewone soosavond

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden: 
15+ & volwassenen
Lijkt het je leuk om ons bestuur te komen versterken. 
Mail dan naar: jeugdsoosbuinerveen@hotmail.com

W e e t  u  h e t  n o g ?
Van 1990 tot 1995 zijn diverse 

optochten geweest, waarvan 

een paar foto’s beschikbaar 

zijn. De redactie is op zoek 

naar meer foto’s, maar ook 

bijbehorende verhalen. Heeft 

u een verhaal, foto’s of wilt u 

een ervaring delen: Stuur 

deze naar de redactie en 

misschien wordt dit wel 

geplaatst. Voor de koningsdag 

in 2014 willen wij hier een 

artikel aan wijden.

 

10 kg per emmer:
Per stuk €   6,-
twee voor € 10,-

11 januari 2014
De leden van V.V. 
Buinerveen komen

 vanaf 10.00 uur bij u langs. 
Veilig de winter door met 

strooizout!

U kunt ook van te voren 

bestellen bij Tinus 

Boekholt 

Telefoonnummer: 

06-12208816

De emmers zijn ook iedere 

vrijdag af te halen in de 

kantine van V.V. 

Buinerveen van 

09.00 -12.00 uur
OP = OP
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Of het nu om creatief of muzikaal 
zijn gaat. Talent hebben we in 
ons dorp. In oktober hebben we 
een herstknutsel gemaakt. De 
jongste kinderen hebben huisjes 
van wcrolletjes gemaakt. De 
oudste kinderen van doosjes. Dit 
werd bekleed met behangpapier. 
Deuren en ramen werden uitge-
sneden. Met een waxinelichtje 
op batterij scheen het licht door 
de openingen naar buiten. Met 
allerlei herstdecoratie werden de 
huisjes gezellig gemaakt. Pom-
poenen veranderden in dieren. 
Bekijk zelf de resultaten. Wij 
waren erg tevreden.
In november hebben wij, van 
jeugdwerk, voor de kinderen een 
muziekavond geregeld. Karaoke 
en disco. Zonder schroom wer-
den de microfoons ter hand geno-
men en uit volle borst gezongen. 
Meestal in twee, drie tallen. En 
soms een hele groep. Tussendoor 
hadden we een stoelendans. En 
een spel, zolang de muziek speelt 
mag je dansen. Stopt de muziek 
dan moet je zelf ook helemaal stil 

Buinerveen/Nieuw-Buinen's got talent

staan. De winnaars van beide 
spelletjes, mochten een cadeau-
tje uitzoeken. Degenen die af 
waren, mochten een koekje en 
een zakje chips halen. De inwen-
dige mens mag immers ook niet 
vergeten worden. Het was een 
gezellige vrijdagavond. Wij heb-
ben ons niet verveeld. 

Namens het Jeugdwerk,
Els de Roo
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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.

Praktijk Vida Criativa

Voor

Counseling & Coaching

Zuiderstraat 37

9524 PG Buinerveen

Tel: 06 34684274

www.vidacriativa.nl

info@jornadainterior.nl

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

A.Sloots

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze 

website:  

Nieuws CBS School 59
Kinderboekenweek
Tijdens de jaarlijkse Kinderboe-
kenweek organiseert School 59 
altijd een aantal gezellige lees- of 
boeken-activiteiten. Dit jaar was 
dat een boekenruilbeurs. Omdat 
je altijd boeken in de kast hebt 
staan die je al uit hebt, of die niet 
meer bij je leeftijd passen konden 
de kinderen hun boeken ruilen 
met elkaar. Hele stapels boeken 
zijn deze middag van eigenaar 
gewisseld. Een gezellige en 
voordelige manier om aan nieuw 
leesvoer te komen!
De kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben tijdens de Kinderboeken-
week de kinderen van groep 1 
t/m 4 voorgelezen. De kinderen 
moesten eerst zelf een prenten-
boek uitkiezen. Daarna werd er 
in groepjes van twee eerst geoe-
fend: netjes op toon lezen, plaat-
jes laten zien, moeilijke woorden 
uitleggen. Nadat alles voorbereid 
was kon het echte voorlezen 
beginnen: overal in de school zag 
je kinderen in groepjes van twee 
of drie knus bij elkaar zitten 
lezen.

Leerlingenraad
Ook dit jaar is er weer een offici-
ële leerlingenraad gekozen. 
Twan uit groep 5, Josette uit 
groep 6, Marit uit groep 7 en Jan-
nieke uit groep 8 zijn dit jaar de 
leden van de leerlingenraad. Zij 
bespreken belangrijke schoolza-
ken zoals spelen op het plein, de 
sfeer in de klas en ook kunnen zij 
hun wensen kenbaar maken. De 
leerlingenraad komt vier keer per 
jaar bij elkaar.

Kabouterpad
Op dinsdagmiddag 12 november 
zijn de kinderen van groep 1 en 2 
naar het bos geweest. Bij het 
Boomkroonpad hebben de kleu-
ters een kabouterpad gelopen. 
Het weer was niet zo mooi, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Het was een gezellige en leerza-
me middag. 

Groep 2
Elke dinsdagmorgen gaan de 
kinderen van groep 2 anderhalf 
uur naar juf Albertine in groep 3. 
Naast alle voorbereidende lees- 
en rekenactiviteiten die in groep 
2 aangeboden worden, oefenen 
de kinderen alvast met letters, 
woorden en getallen. Op deze 
manier wennen de kinderen 
alvast aan het werken in groep 3.
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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

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

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

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

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

Noorderstraat 33  

9524PB Buinerveen

0599 212545  /  06 15494003

camping@paardetange.com 

www.paardetange.com
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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

Toneel nieuws
 
Hallo Dorpsgenoten, wij zijn 
weer druk aan het repeteren in 
het Dorpshuis. Dit jaar spelen 
wij een komisch stuk:

Wat 'n 
smiesterd

De uitvoeringen zijn op 
1 en 15 februari  2014.
Wij hopen dat jullie deze 
datums noteren.

Toneelgroet van “de Schoakel”

Algehele aflasting

Bij algehele aflasting van het 
voetbal is er op zondagmiddag

Kaarten 
Sjoelen en 

Darten 

in de voetbalkantine van de
VV Buinerveen
 
Aanvang 14.00 uur

Spreekuur 
wijkagent

Wijkagent Gerwin Prins heeft 
een spreekuur in Nieuw-
Buinen.

Wijkagent Borger-Odoorn 
Noord-Oost Gerwin Prins

Elke dinsdag van 13.00 uur tot 
14.30 uur in 
MFA Noorderbreedte 
Noorderdiep 123 
Nieuw Buinen. 

Eerste etage tegenover de lift.
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“Show your Talent” 
naar voorjaar 2014

Beste mensen, 
Show your talent was vorig jaar 
een groot succes. Er was veel 
variatie aan dans, zang en play-
back. 
Vele kinderen, tienerjeugd, vol-
wassenen en opa's en oma's blij-
ken over verborgen talenten te 
beschikken. Om een vervolg te 
geven aan het succes van de vori-
ge keer gaat de organisatie een 
nieuwe datum prikken in het voor-
jaar van 2014. Nader informatie 
volgt te zijner tijd.
Aangezien 3 organisatoren na het 
voorjaar 2014 stoppen, zijn wij 
op zoek naar minimaal 3 nieuwe 
enthousiastelingen die het stokje 
willen overnemen. 
Denk er niet te lang over na wan-
neer u interesse hebt, maar neem 
contact op met:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik bied mij aan als vrijwilliger van Show your Talent

Naam: …………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………...
Plaats: …………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………...
Mijn interesse gaat uit naar:
0 de versiering van het podium
0 de installatie van licht en geluid
0 de bediening van licht en geluid tijdens de generale en de avond zelf (liefst enige ervaring)
0          toneelmeester zijn (dus achter het gordijn de voorkomende zaken regelen, zoals het regelen dat de 

decorstukken op het toneel staan, zorgen voor kalmte achter de coulissen)
0 hulp tijdens de avond voor o.a. in de zaal, namelijk zorgen dat kinderen gereed zijn voor hun 

optredens.
0 de algehele organisatie 

Greetje Heidekamp 
0599-212277, 
of vul het onderstaande strookje 
in, in te leveren bij Zuiderdiep 
215 te Nieuw-Buinen.

Het zou jammer zijn wanneer 
deze show, gemaakt door en voor 
eigen bewoners, uit ons dorp 
verdwijnt!!!!!

De organisatie
Kasper en Truida Peper
Willem en Greetje Heidekamp

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

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

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

Afwijkende openingstijden
De bibliotheek Borger is wegens 
verhuizing naar het Hunzehuys 
in de Molenstraat gesloten van 
25 december tot en met 18 janu-
ari Op maandag 20 januari 2014 
gaat de bibliotheek open op de 
nieuwe locatie. Oudjaarsdag is 
bibliotheek Nieuw-Buinen ge-
sloten.

Dreumesuurtjes in bibliotheek 
Nieuw-Buinen en Borger
Vrijdag 13 december is er weer 
een dreumesuurtje in de biblio-
theek van Nieuw Buinen van 
9.30-10.30 uur. Vrijdag 20 
december in Bibliotheek Borger 
op dezelfde tijd.
Het dreumesuurtje is een gezellig 
uurtje, waarbij dreumesen en hun 
ouders/verzorgers of oppas 
elkaar ontmoeten. De activiteiten 
zijn gericht op stimulering van de 
taalontwikkeling, de motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van het jonge kind. 
Tijdens het dreumesuurtje wordt 
er samen gelezen, gespeeld, ge-
zongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis
                   
BoekStart
Samen een boekje lezen – plaat-
jes aanwijzen en verhaaltjes ver-
tellen – versterkt de band met je 
baby. En kinderen die als baby al 
zijn voorgelezen, zijn later beter 
in taal. Je kan dus niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen. 
Het project BoekStart voor 
baby's stimuleert dit. De biblio-
theek speelt hierbij een centrale 

rol. De medewerkers kunnen je 
adviseren over geschikte boekjes 
en er zijn activiteiten voor ouders 
en jonge kinderen.
Voorlezen aan baby's, 
kan dat?
Begrijpen baby's al verhaaltjes? 
En kunnen ze al naar de plaatjes 
kijken? Het antwoord op al deze 
vragen is: ja! Baby's kunnen 
vaak meer dan je denkt. Al vanaf 
de eerste dag luistert de baby 
naar je stem. Het gezicht van 
vader of moeder krijgt alle aan-
dacht. Wanneer je tegen je baby 
praat, kijkt hij vooral naar je 
ogen en naar je bewegende 
mond. Al snel probeert hij zelf 
geluiden te maken. Als de baby 
drie maanden oud is, kan hij een 
speeltje vasthouden wanneer je 
dit in zijn handen geeft. In het 
eerste jaar ontwikkelt een kind 
zich snel en leert het veel nieuwe 
dingen.

Gratis BoekStartpakket
BoekStart wordt uitgevoerd in 
alle Drentse gemeenten. Ouders 
van pasgeboren baby's ontvang-
en een brief van de gemeente met 
hierin een BoekStartwaardebon. 
Met deze bon kun je het 
BoekStartkoffertje ophalen in de 
bibliotheek en je gelijk je baby 
gratis inschrijven als lid. 

BoekStart in de bibliotheek
Bibliotheken hebben een specia-
le hoek ingericht met baby-, dreu-
mes- en peuterboekjes. Je baby 
kan deze boekjes gratis lenen. 
Kijk voor een BoekStartbiblio-
theek bij jou in de buurt op 
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

www.boekstart.nl.
De bibliotheek vervult een 
coördinerende rol binnen 
BoekStart. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
bibliotheek afspraken maakt met 
de gemeente en de jeugdgezond-
heidszorgorganisatie (consulta-
tiebureau) over de uitvoering 
van BoekStart. De bibliotheek 
verzorgt de presentatiehoek in 
het consultatiebureau, reikt de 
BoekStartpakketten uit aan de 
ouders, beheert een BoekStart-
collectie en verzorgt ouderacti-
viteiten
  
Kees Komma en 
de boekenbende
Kees Komma is een gratis game 
die spelenderwijs lezen en luiste-
ren combineert en zo een eerste 
kennismaking biedt met gespro-
ken boeken.

Lezen is belangrijk
Kinderen die lezen lastig vinden 
pakken niet zo gauw een boek. 

Daardoor komen zij ook minder 
vaak in aanraking met (jeugd)
literatuur, terwijl lezen erg be-
langrijk is voor de ontwikkeling 
van kinderen. Door te lezen ver-
groten kinderen bijvoorbeeld 
hun woordenschat en leren zich 
in te leven in anderen. In onze 
samenleving is dat belangrijk. 
Toch maken veel kinderen van-
wege dyslexie of andere leespro-

blemen te weinig 'leeskilome-
ters'. Lezen en luisteren tegelijk 
kan helpen.

Spelenderwijs luisteren en 
lezen
De game kan door iedereen die 
dat leuk vindt gespeeld worden, 
maar richt zich vooral op kinde-
ren in de leeftijd van 8-10 jaar. 
Dat is precies de fase waarin 
vaak problemen aan het licht 
komen op het gebied van (begrij-
pend) lezen. Nog voordat kinde-
ren een negatieve ervaring over-
houden aan lezen, laat Kees 
Komma hen spelenderwijs ken-
nismaken met de combinatie 
luisteren en lezen tegelijk. De 
game brengt zo het aanbod van 
gesproken boeken als hulpmid-
del onder de aandacht. Vooral 
voor kinderen met dyslexie kun-
nen gesproken boeken een uit-
komst zijn.
Speel de game op www.kees-
komma.nl.
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Nieuws OBS 75
Decembermaand
Sint en Kerst maand 
op OBS 75
Als er één feest is in de wereld dat 
welhaast puur Nederlands 
genoemd kan worden, dan is dat 
de viering van de verjaardag van 
Sinterklaas op 5 december  met 
Pakjesavond. Kijk, de Belgen 
vieren ook Sint Niklaas, maar dat 
doen zij zonder pakjesavond. De 
kinderen daar zijn veroordeeld 
tot het wachten op de Pakjesoch-
tend op 6 december.  Dat is 
natuurlijk een stuk minder kind-
vriendelijk. Nee, dan is het  Sint-
gebeuren in Nederland voor de 
kinderen een stuk beter geregeld.
Toch zullen veel ouderen denken 
met nostalgische gedachten aan 
de 5 decembervieringen van hun 
jeugd. Op die avond hoorde men 
de wind waaien door de bomen, 
zelfs in huis waaide de wind, men 
vroeg zich die avond af of de 
goede Sint zou komen, als hij het 
weer zo lelijk vond. De Sint reed 
dan in donkere  nachten op zijn 
paardje, o zo snel.  Maar de Sint 
wist hoe de kinderen wachtten, 
dus ja gewis, hij kwam toch wel.   
De maan scheen in hun beleving 
altijd door de bomen, de kinde-
ren staakten dan hun geraas. 
Want vol verwachting klopte het 
hart, wie de koek kreeg en wie de 
gard.
Maar wat zou die gard nou zijn? 
Welnu, dat was een andere bena-
ming voor de roede. Maar dan in 
de betekenis een bundel takken 
waar Zwarte Piet de kinderen 
kon tuchtigen. Meestal waren dat 
de jongens.   Daarnaast was er 
het verwachtingsvol de schoen 
zetten vergezeld met een wortel 
voor het paard samen met water. 
Omdat er destijds veel huizen 
waren waar kinderen opgroei-
den, had het paard van Sinter-
klaas dan ook niet te klagen over 

de hoeveelheid wortelen en 
water welke hem deze periode 
aangeboden werd.  Dat alles 
stond natuurlijk bij de kachel in 
de woonkamer. Dat was handig 
want Zwarte Piet kwam altijd 
door de schoorsteen binnen.  De 
schrijver heeft nog altijd bewon-
dering voor de wijze waarop Piet 
de grote dozen met de elektrische 
treinen en Mama-poppen heel 
(en schoon) in de huiskamer 
kreeg.  De bewondering is in de 
loop van de jaren alleen maar 
gegroeid vanwege het besef hoe 
verdraaid hoog sommige schoor-
stenen waren en hoe klein de 
diameter van de schoorsteenpijp.
Maar alle gekheid op een stokje. 
Het gaat natuurlijk over OBS75, 
de activiteiten en de kinderen. 
Sint kwam dit jaar op de storm-
achtige ochtend van 5 december,  
ogenschijnlijk niet geheel uitge-
slapen, de school een bezoek 
brengen.  Ogenschijnlijk, want 
ondanks dat hij zijn slaapmuts 
nog op had, bleek de Sint uitge-
slapen te zijn: scherp, alert, sne-
dig, geestig, scherp, gevat, niet 
voor één gat te vangen, wist over-
al een gedegen en onderbouwd 
antwoord te geven op de vragen 
van de kinderen. Telkens weer 

bewonderenswaardig, de fei-
tenkennis van Sint.  De reden van 
de slaapmuts:  Sint en Piet had-
den die nacht na hun werk geen 
slaapplek meer kunnen krijgen, 
alle hotels bleken vol te zijn. Om 
voor de hand liggende redenen 
kon er natuurlijk niet bij een huis 
aangebeld worden. Want stel dat 
daar kinderen zouden wonen. 
Maar…., en bleek op een gehei-
me mysterieuze plek een bouw-
keet van Hofstra en Hulshof te 
zijn die gebruikt kon worden.  
Bleef voor de schrijver een raad-
sel waarom Sint wèl een slaap-
muts op had en Piet niet. 
De afgelopen periode werd er 
een informatieavond voor de 
ouders van groep 8 gehouden 
m.b.t.  het Voortgezet Onderwijs.  
De thematafels in de hal waren 
weer door een paar creatieve 
ouders ingericht met mooie pop-
pen en lampions.  Juf Gerda was 
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druk in de weer met de LTT 
ofwel de LeesThemaTafels  en 
stond Roald Dahl dit keer in de 
school centraal.  Men (de 
ouders/buren/familie en andere 
belangstellenden) was uitgeno-
digd dit geheel te komen bekij-
ken.  Om nou te zeggen dat de 
dranghekken geplaatst moesten 
worden, is net teveel gezegd. 
Maar toch………     
Maar Juf Henny liet zich ook niet 
onbetuigd.  Zij had goed naar de 
kleuters geluisterd.  En naar de 
langsrijdende trekkers en rooi-
ers.  En zij gaf toe aan de uitnodi-
ging van André Trip.  De kinde-
ren hebben hun ogen uitgekeken 
bij de grote rooiers en de grote 
bietenbulten.  
De kinderen van groep 7 en 8 zijn 
naar het Drents Museum in 
Assen geweest en hebben daar 
geleerd over de Dode Zeerollen. 
De nauwe banden die er zijn met 
de bibliotheek in Nieuw-Buinen 
heeft geresulteerd dat de kinde-
ren van de bovenbouw geleerd 
hebben hoe boeken digitaal zijn 
te bestellen. Juf Gerda en “Carin 
van de Bieb”  slagen erin om de 
boeken vlot op school te krijgen. 
De kinderen hebben zo een zeer 
grote keuze aan boeken. Daar-
naast is een abonnement voor de 

kinderen gratis. 
In groep 1-2 bestellen de moe-
ders Janita en Gea  voor de kleu-
ters boekencollecties om de lees-
vaardigheid en nieuwsgierigheid 
hierin zo te bevorderen.  
Wat zit er nog aan te komen? 
Natuurlijk weer het traditionele 
Kerstgebeuren op  donderdag 19 
december. Om 17.00uur worden 
de kinderen op school verwacht 
voor het Kerstdiner. Vorig jaar 
was dit weer een groot succes 
aangezien de hapjes door de 
ouders gemaakt waren en voor 
een veelzijdig diner zorgden.  

Ondertussen verzamelen de 
ouders zich dan weer op het mooi-
ste en ruimste schoolplein van 
Nederland met dit jaar een heuse 
Mini-Kerstmarkt georganiseerd 
door de ouders. Men kan dan 
weer worden getrakteerd op 
Glühwein, warme chocolade-
melk, oliebollen en ander lek-
kers.  Niet alleen de ouders en 
familie zijn hier welkom. Maar 
ook één ieder die OBS75 een 
warm hart toedraagt, die omwo-
nend is of gewoon genieten wil 
van het samenzang van het 
Veenkoor en de kinderen na het 
Kerstdiner. Dus is iedereen 
gewoon welkom, zoals het de 
Kerstgedachte betaamt. 
Daarna  is het voor de kinderen 
en de leerkrachten nog één dag 
naar school om dan te genieten 
van een welverdiende Kerstva-
kantie. 
Namens OBS75, de school met 
die bijzondere naam, sinds 1875 
en met het mooiste en ruimste 
schoolplein van Nederland: 

Een Gezegend en 
Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig Nieuwjaar!

Foto’s: Jeannet Elting
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Op zaterdag 2 november is weer 
de jaarlijkse spokentocht van 
Buinerveen gehouden, geheel 
volgens de traditie.
Helaas was het weer wat minder 
mooi dan de afgelopen jaren. Ik 
heb het eens nagekeken, maar de 
drie voorgaande jaren hebben we 
schitterend weer gehad. Zoiets is 
in Nederland natuurlijk geen 
blijvertje. Deze keer was er dan 
ook sprake van matig weer. 
's Ochtends was het droog, maar 
in de loop van de middag ging het 
regenen, wat erg vervelend was 
voor de spoken die hun attracties 
aan het opzetten waren. 's Avonds 
was het in eerste instantie weer 
redelijk goed weer met soms een 
beetje miezerregen, maar tussen 
22.00 en 22.30 uur begon het 
echt te regenen. Gelukkig niet al 
te erg, maar toch wel hinderlijk.
Ook het feit dat sommige stuk-
ken behoorlijk modderig waren, 
was voor de deelnemers niet 
altijd even plezierig.
Maar dit bovenstaande was 
eigenlijk het enige wat iets min-
der was aan deze tocht. Verder 
was alles prima, behalve voor de 
allerlaatste groep deelnemers. 

Spokentocht 2013

Hierover dadelijk nog iets meer.
De organisatie, bestaande uit de 
ijsvereniging en de activiteiten-
commissie hebben zo goed moge-
lijk hun best gedaan. De ijsvere-
niging heeft zoals de laatste jaren 
het veldwerk voor hun rekening 
genomen. 
De activiteitencommissie heeft 
gezorgd voor het aanschrijven 
van de spoken van de vorige 
jaren, de inschrijving van de deel-
nemers, de spokenvergadering-
en, de catering en het versieren 
van de kroeg. Dit laatste samen 
met Henk en Annet die ook voor 
ieder spook twee consumpties ter 
beschikking hebben gesteld.
Het gebruiken van de kroeg als 
zaal voor het wegsturen van de 
deelnemers en voor het feestje na 
de spokentocht bleek een goed 
idee te zijn. Het was veel gezelli-
ger dat het gebruiken van de 
grote zaal.
Natuurlijk mogen de spoken niet 
vergeten worden. Zij zijn het hart 
van het geheel.
Zonder hen bestaat er geen spo-
kentocht. In eerste instantie was 
de activiteitencommissie wel 
wat geschrokken omdat er bij de 

eerste spokenvergadering maar 
20 spoken aanwezig waren, waar-
bij vrijwel geen lopende spoken.
Gelukkig hebben zich nog veel 
spoken aangemeld, zodat er 
uiteindelijk negen attracties
en zes groepjes lopende spoken 
waren. De attracties werden 
bespookt door 41 mensen en er 
waren 14 lopende spoken. Bij 
elkaar dus 55 mensen die er voor 
gezorgd hebben dat de deelne-
mers zich op griezelige wijze 
konden vermaken.
De attracties waren weer super. 
Het is altijd weer bijzonder om te 
zien hoe creatief de spoken zijn 
in het bedenken van attracties. Ik 
denk aan het blikgooien, het kerk-
hof, het hangende spook, de rat-
tentunnel, het oorverdovende 
getoeter, de kettingzaag en de 
Zwarte Cross.
Hiermee heb ik waarschijnlijk 
nog niet alles opgenoemd, dus 
degenen die vergeten zijn moe-
ten mij dat maar vergeven. Hun 
foto's zijn vast wel te vinden op 
internet.
Ook de lopende spoken waren 
eng. Zij hebben mij als rond-
zwervend fotograaf zo nu en dan 
goed aan het schrikken gemaakt, 
ondanks het feit dat ik een 
behoorlijke zaklamp bij mij had.
Erg leuk waren ook de twee Zwar-
te Pieten, die volgens de VN 
tegenwoordig vast niet meer kun-
nen, maar waarvan onze minis-
ter-president gezegd heeft: “een 
Zwarte Piet is nu eenmaal 
zwart”. 
Bij deze onze hartelijke dank 
voor hun weer geweldige inzet.Bang zijn om te struikelen is niet nodig
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Die dank geldt natuurlijk ook de 
leden van de ijsvereniging die de 
route, die prima in elkaar zat, 
hebben gemaakt en uitgezet (een 
hele klus), en tijdens de tocht in 
het bos aanwezig waren om pro-
blemen op te lossen. Ook hebben 
zij de spoken na de laatste groep 
deelnemers verteld dat de tocht 
was afgelopen.

De deelnemers aan de tocht 
waren zeer enthousiast over het 
geheel. Alleen de laatste groep 
die heel langzaam heeft moeten 
lopen heeft een aantal spoken 
gemist. Die spoken waren al ver-
trokken omdat zij meenden dat 
de tocht al was afgelopen. Dit 
was volgens mij het enige min-
puntje in een verder vlekkeloos 
verlopen spokentocht. Deze 
groep heeft uiteraard zijn geld 
teruggekregen.
De deelname aan de tocht was 
behoorlijk groot. In eerste instan-
tie waren er 25 groepen, die on-
geveer 150 deelnemers vertegen-
woordigden.
Van deze groepen hebben er twee 
afgehaakt. Eén groep heeft zich 
wegen ziekte netjes afgemeld, de 
andere groep is domweg niet 
verschenen, wat volgens mij 
gewoon onfatsoenlijk is.
Gezien dit grote aantal deelne-
mers lijkt het mij terecht om bij 
deze alvast een spokentocht 2014 
aan te kondigen, dus voor ieder-
een, spoken zowel als deelne-
mers, hopelijk tot ziens.

PS. De door mij gemaakte foto's 
z i j n  t e  v i n d e n  o p  

Namens de activiteitencommis-
sie,
Jan v N

http://janvannoortwijk.mijnalbu
ms.nl/

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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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

Avondbijeenkomsten
Op woensdag 16 oktober was het 
de beurt aan het eendagbestuur 
om de avond te vullen. Na ver-
schillende bestuursfuncties, 
werk in verschillende bedrijven 
en een periode als raadslid, is 
mevrouw Westerdiep gestart met 
het houden van lezingen over 
poëziealbums. Al in de 15e 
eeuw bestonden er lijsten van 
vrienden in boekjes van bekende 
professoren in Duitsland. In 
Nederland is in Deventer het 
oudste amicorum=lijst van 
vrienden uit 1556 gevonden. 
Daarna begonnen deftige dames 
met losse blaadjes in een mooi 
doosje te bewaren; soms was dit 
een borduurwerkje of zelfs een 
haarvlechtje van een vriendin. In 
1860 maakte voor het eerst een 
machine poëziealbumplaatjes. 
Normen en waarden waren begin 
1900 heel belangrijk in de vers-
jes. Sommige albums waren 
zelfs met koper of goud beslagen 
en hadden fluwelen plaatjes. 
Meestal werd er in een album 
eerst door vader, dan moeder, 
dan broertjes/zusjes, dan groot-
ouders en ooms en tantes 
geschreven. Daarna kwamen de 
vrienden/vriendinnen en mees-

ters/juffen aan de beurt. Tussen-
door las mevrouw Westerdiep 
poëzieversjes voor.                 
Op woensdag 13 november ging-
en we samen met J. Mensinga de 
natuur in 3D bekijken, namelijk 
door een 3D bril. Foto's in 3D 
worden gemaakt met een 3D 
camera. De allereerste camera 
van dhr. Mensinga is al 60 jaar 
oud. Hij kreeg hem in 1953. 

Tegenwoordig gebruikt men een 
digitale 3D camera. Een 3D 
camera heeft twee lenzen, één 
lens maakt een foto voor het link-
eroog, de andere maakt een foto 
voor het rechteroog. Om deze 
foto's te bekijken ben je een 3D 
bril nodig. Voor we allemaal de 
bril op de neus hadden gezet, las 
dhr. Mensinga een erg leuk 
gedicht voor in de Groningse 
taal. De eerste serie foto's liet ons 
de vier seizoenen zien. Prachtige 
foto's, waarbij je letterlijk bin-
nenin een bloem kon kijken. Ook 
de mooiste vlinders kwamen 
voorbij, soms leek het alsof ze zo 
in de zaal vlogen. Na de pauze las 
dhr. Mensinga eerst nog een Gro-
nings gedichtje voor, daarna 
namen we een kijkje in de wereld 
van de paddenstoelen. Tenslotte 

waren er nog foto's te zien van 
Oostenrijk met mooie vergezich-
ten in 3D.     
Onze kerstavond wordt gehou-
den op vrijdag 13 december. 
Kerst in Zweden verteld door 
Jessica Wagenaar. 
De jaarvergadering vindt plaats 
op woensdag 15 januari, waar 
tevens  wijkagent Gerwin Prins 
en de gebiedscoördinator Wietze 
van der Horst vertellen over hun 
bezigheden.
Eetclub
Vrijdagavond 1 november zijn 
we met een grote groep dames 
naar El Zorro in Buinen. In een 
aparte ruimte konden we genie-
ten van een heerlijk buffet. Alle 
gerechten werden op humoristi-
sche wijze uitgelegd door het 
bedienend personeel, die tevens 
op verzoek het vlees bereidde en 
de drankjes inschonk. Kortom 
een gezellige avond!
In maart 2014 zal er een nieuw 
etentje georganiseerd worden.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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. 

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

Tuinclub
Op maandagmiddag 14 oktober 
kwamen we met 11 dames bij 
elkaar om stekjes te ruilen.
We begonnen in de blokhut, in de 
tuin bij Roelien, met koffie en 
thee met wat lekkers erbij en om 
gezellig even bij te praten. Daar-
na gingen  we aan de slag; we 
waren verbaasd dat er weer 
zoveel stekjes waren en alle stek-
jes kregen dan ook weer een nieu-
we eigenaar.
Dit is een prachtige gelegenheid 
om anderen blij te maken met 
wat je in je eigen tuin te veel hebt. 

Agrarische dag 8 oktober 2013
De provinciale agrarische dag 
had als thema: Duurzaam in de 
Veenkoloniën en dit is verdeeld 
over verschillende dagen om de 
1250 aangemelde dames rond te 
leiden. In Huize Bareveld zijn we 
deze dag verdeeld in 4 groepen in 
4 bussen. Onze groep ging eerst 
naar de fam. Topper in Gieter-
veen; zij hebben een akkerbouw-
bedrijf en houden vleeskuikens. 
Een biomassaverbrander is aan-
wezig voor verwarming van de 
stallen. Daarna hebben we een 
bezoek gebracht aan de fam. Van 
Loon in Gasselterboerveen. Zij 
telen blauwe bessen, verhuren 
groepsaccommodatie en hebben 
de winkel Karbo en Naadje. 
Na de voortreffelijke logistiek 
geregelde lunch met soep en 

gehaktbal gingen we een rondrit 
door het gebied maken. Tot slot 
kwamen we bij de fam. Eissen in 
Gasselterboerveenschemond; zij 
houden koeien en hebben een 
biovergister, waarin dierlijke 
mest en maïs worden verwerkt.
Aan het eind van de middag kwa-
men we terug in Huize Bareveld, 
waar we na een kop thee de dag 
hebben afgesloten.

Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
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Wegrenovatie: technische urgentie of politiek?

De gemeente Borger-Odoorn is 
bezig met de planvoorbereiding 
van de renovatie van het Zuider-
diep tussen de Drentse Monden-
weg en de Kerklaan in Nieuw 
Buinen. 
Dorpsbelangen Buinerveen 
heeft de vraag gesteld waarom 
dit gedeelte eerder wordt aang-
epakt dan bijvoorbeeld het Zui-
derdiep in Buinerveen/Nieuw 
Buinen tussen de Noorderstraat 
en de Drentse Mondenweg. Hoe 
maakt de gemeente dergelijke 
afwegingen?
Hoe werkt het?
Alle verhardingen (wegen, plei-
nen, voetpaden, parkeerstroken 
e.d.) worden jaarlijks onderwor-
pen aan een visuele inspectie. 
Deze inspectie wordt uitgevoerd 
in het voorjaar door gekwalifi-
ceerde inspecteurs. Er wordt 
geïnspecteerd volgens de syste-
matiek vastgesteld door het 
CROW (Centrum voor Regelge-
ving en Onderzoek in de grond- 
weg- en Waterbouw en verkeers-
techniek). Hierbij wordt het weg-
dek beoordeeld op voorkomende 
schadebeelden, zoals scheurvor-
ming, spoorvorming en rafeling 
(staat van het wegdek).

De waargenomen schades wor-
den ingevoerd in een computer-
programma, genaamd 'Wegbe-
heer'. Deze maakt een theoreti-
sche berekening van de restle-
vensduur van de verharding en 
de mogelijk te nemen maatrege-
len. De uitkomsten worden ver-
volgens door de afdeling Grond-
gebiedszaken (cluster Realisa-
tie) gecontroleerd en eventueel 
bijgesteld, waarna een kostenra-
ming volgt. Eveneens geven 
onze technici aan welk jaar de 
onderhoudsmaatregel genomen 
dient te worden. Zo ontstaat een 
onderhoudsmeerjarenplanning 
voor de komende drie jaar. Deze 
lijst met werken wordt vastge-

steld door het college van Burge-
meester en Wethouders. De lijst 
wordt jaarlijks aangepast en aang-
evuld.

In maart krijgt het college, op 
basis van het beschikbare budget 
voor wegenonderhoud, van de 
cluster Realisatie een investe-
ringsvoorstel. Dit bevat een lijst 
met wegen van de meerjaren-
planning die in aanmerking 
komen voor onderhoud in dat 
jaar. De lijst wordt vervolgens 
getoetst en vastgesteld door het 
college van Burgemeester en 
Wethouders waarna deze ter ken-
nisname aan de gemeenteraad 
wordt aangeboden.
De keuzes
Het jaarlijkse investeringsvoor-
stel wordt voornamelijk sameng-
esteld op technische prioriteit. In 
totaal heeft de gemeente 900.000 
euro voor het 'groot onderhoud' 
van wegen. Dit is niet voldoende 
om alle wegen die technisch 
gezien onderhouden moeten 
worden tijdig aan te pakken. We 
kampen dan ook met een onder-
houdsachterstand, voornamelijk 
bij de plattelandswegen. Het 
college heeft de intentie de 
komende jaren structureel meer 
geld te reserveren voor wegenon-
derhoud. 
De grotere projecten op de meer-
jarenplanning worden in een 
vroegtijdig stadium aangemeld 
voor subsidie. Indien een provin-
ciale subsidie wordt toegekend, 
kan dit reden voor het college 
zijn een project met voorrang te 
behandelen. 
De uitvoering
Na de vaststelling van de investe-
ringslijst worden de werken verd-
er voorbereid, aanbesteed en 
uitgevoerd. Deze werkzaamhe-
den worden weer verzorgd door 
de cluster Realisatie in samen-
werking met Inkoop.
Waarom is het Zuiderdiep ten 

oosten van de Drentse Monden-
weg eerst aan de beurt?
In dit weggedeelte zit aanzienlijk 
meer scheurvorming en rand-
schade dan in het gedeelte van 
het Zuiderdiep ten westen van de 
Drentse Mondenweg. Met deze 
schade is reparatie en aanbreng-
en van een deklaag nog moge-
lijk. Gebeurt dit niet tijdig, dan 
onstaan zulke grote scheuren 
(craquelé) dat het asfalt geen 
binding en geen restwaarde meer 
heeft. Dan rest alleen nog recon-
structie van de totale weg, het-
geen hogere kosten met zich mee-
brengt. 

Naast dat het Zuiderdiep ten oos-
ten van de Mondeweg technisch 
hoger geprioriteerd staat, is door 
de provincie ook nog eens subsi-
die toegezegd. De combinatie 
hiervan heeft het college doen 
bes lu i t en  he t  p ro jec t  in  
2013/2014 uit te voeren.

Indien u geinteresseerd bent kunt 
u ook zelf een weginspectie uit-
voeren. Scheuren in de asfaltver-
harding zijn relatief makkelijk te 
zien bij opdrogend weer. Het 
wegdek is dan droog en de 
scheuren zijn dan nog vochtig en 
tekenen goed af. Door stapvoets 
over het asfalt te rijden zijn de 
scheuren zeer goed zichtbaar.
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Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk

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

Nieuws van het 
D(orps)O(mgevings
)P(lan)
Buinerveen/
Nieuw-Buinen west

Op dit moment is er niets nieuws 
te melden. We zijn nog steeds in 
onderhandeling over het brugge-
tje bij OBS 75 die een extra toe-
gang tot 't Meras zal bieden.

Er wordt opnieuw een Ommetje 
gelopen op zondag 12 januari 
van 14 tot 15.30 uur. 
Startpunt bij Dorpshuis De Vier-
sprong.

Graag aanmelden via 
 of via 

tel. 0599-212353.

Daarna is er een Nieuwjaarsin-
stuif waar iedere inwoner wel-
kom is.

ommetje-
buinerveen@gmail.com

mailto:ommetjebuinerveen@gmail.com
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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
Ab Poelman 212857
Marion de Leeuw 211959
Jan van Noortwijk 212298
Harm van Rhee 212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak 211860
 
email van onze beheerder: 
Henk Schutrups

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

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Van de bestuurstafel
Een van de punten die in het 
bestuur van de Stichting Dorps-
huis Buinerveen aan de orde zijn 
geweest is de nieuwe subsidiere-
geling van de provincie Drenthe. 
Voluit heet deze regeling “Uit-
voeringsbesluit Dorpsinitiatie-
ven provincie Drenthe” en er kan 
een subsidie worden aange-
vraagd vóór  6 januari 2014. De 
aanvraag moet passen binnen het 
kader van het provinciaal beleid 
zoals is vastgelegd in de kader-
notitie “Vitaal Platteland”. 

Als er een subsidie wordt aange-
vraagd dient de gemeente deze 
aanvraag te ondersteunen en het 
mag geen investering zijn in 
vaste activa. Met name door deze 
laatste eis lijkt ons dat een subsi-
die op een verbouwing (bv. ver-
betering dak) helaas is uitgeslo-
ten. Wellicht komen we in de 
volgende dorpskrant hier nog op 
terug. We blijven er nog wel tot 6 
januari 2014 mee bezig. 

De website van Buinerveen zal 
binnenkort worden geupdated (is 
dat het goede woord hiervoor?). 
door Bram van Buuren. En wij 
zien het resultaat wel tegemoet. 
Dit is wel van belang omdat 
steeds meer mensen en zaken via 
internet worden geregeld dan wel 
gecommuniceerd. Buinerveen 
moet ook in dat opzicht niet ach-
ter blijven. Bram zal het resultaat 
tzt wel presenteren. 

Het dorpshuisbestuur gaat er nog 
steeds vanuit dat in de toekomst 
de jeugdsoos mogelijk in het 
dorpshuis komt. Daarvoor zijn 
nog wel aanpassingen nodig. 
Plannen daarvoor zijn er nog niet 
gemaakt omdat het nog steeds 
niet zeker is of de jeugsoos wel 
komt; ze zijn wat het bestuur 
betreft in ieder geval welkom. 

Het onderhoud van het dorpshuis 
is een vast agendapunt. De uit-
voering van dat onderhoud 

vraagt veel van bestuur en vrij-
willigers en daarom mag ook 
best gezegd worden dat wij blij 
zijn dat al het onderhoud – of het 
nu aan het elektrisch systeem ligt 
of aan riolering of waterafvoer – 
steeds weer wordt uitgevoerd. 
Dit is best een compliment waard 
voor iedereen die zich hiervoor 
heeft ingezet. 

Gerbrand Plat 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:harm-jane@online.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Sinterklaas 
30 november 2013

Sinterklaas en zijn vijf Pieten 
hebben ook in 2013 Buinerveen 
weer bezocht! Meneer Gerard 
diende als chauffeur van 
Sinterklaas en zijn hoofdpiet. 
Met de trekker en een aanhanger 
werd de Sint voortgetrokken 
over 't Streekie en de Hoofdstraat 
van Buinerveen. De andere 
pieten stepten voor de Sint aan op 
hun step. De Sint en zijn Pieten 
hadden weer voldoende kinderen 
om naar te zwaaien, want er 
waren namelijk rond de 60 
kinderen op af gekomen!

Toen de kinderen eenmaal het 
Dorpshu i s  b innen  waren  
gekomen, werden ze opgesplitst 
in drie groepen. Groep 1 t/m 4 
mocht naar het vergaderzaaltje. 
Groep 5 t/m 8 werd naar de 
achterzaal begeleid om daar een 
film te kijken. En in het café was 
het eerst feest voor de peuters. Er 
was gelegenheid voor de 
kleinsten om met de Sint en zijn 
Pieten op de foto te gaan. Ook 
hebben de kleinsten liedjes 
gezongen voor de Sint. 

Ondertussen begon groep 1 t/m 4 
aan het knutselen van een pet en 
met het versieren van een grote 
speculaaspop. Ook was er 
gelegenheid voor het zetten van 
glittertattoos, en het schminken 
van de gezichten in dezelfde 
kleur als Piet. De pieten hebben 
g o e d  m e e g e h o l p e n  m e t  
knutselen en koekversieren. 
Sinterklaas heeft bij elke tafel 
even een praatje gemaakt. Ook is 
er nog een schitterend Sin-
terklaasverhaal voorgelezen 
door Ina Habing. De kinderen en 
ook Sinterklaas en zijn pieten 
hebben genoten van het verhaal.

Daarna was het tijd om met zijn 
allen naar de achterzaal te gaan. 
Hier was een spellencircuit 

klaargezet voor alle kinderen. Er 
werden pakjes in de schoorsteen 
gegooid, een Sinterklaaspuzzel 
gemaakt, memorie gespeeld, 
dakrand gelopen, een Sint- en 
Piet voelspel gespeeld en nog 
veel meer. Ondertussen werd er 
ook nog gedanst tijdens het 
spelletje ''Sint Zegt, Piet Zegt''. 
De Pieten en de kinderen gingen 
dan ook helemaal 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 
spor ten  d ie  de  k inderen  
uitoefenen weet Sint alles.  De 
Pieten hebben meegeholpen 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 
kinderen op om hun schoentje te 
gaan zetten die avond. 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 Bui-
nerveen. Ook alle vrijwilligers 
die dit feest elk jaar weer tot een 
succes maken zien we volgend 
jaar graag weer terug!

Dorpshuis de Viersprong (Henk 
& Annet), v.v. Buinerveen, 
IJsvereniging, Spelweek en 
DOP.
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Nieuws van Inspiraling, 
Praktijk voor Klassieke Homeopathie.

Balans
Het is niemand ontgaan, de 
dagen worden korter en kouder, 
en mensen hebben geen andere 
keus dan veel binnen te zijn. Let-
terlijk. 
Ook op een andere manier gaan 
we in deze periode meer naar 
binnen: de balans van het afgelo-
pen jaar wordt opgemaakt. We 
kijken naar wat goed en mooi 
was, maar ook naar wat anders, 
misschien beter, had gekund. We 
maken voornemens om in het 
nieuwe jaar een aantal dingen 
anders te doen: stoppen met 
roken, afvallen, meer bewegen, 
(nog) gezonder leven, meer tijd 
maken voor leuke dingen …. 
Herkenbaar? 
Voor Inspiraling is dat natuurlijk 
niet anders. Zo wordt er ook hier 
de balans opgemaakt en gewerkt 
aan nieuwe dingen. Allereerst 
ben ik begonnen met een nieuws-
brief met daarin nieuwtjes over 
homeopathie, gezondheid, voe-
ding en activiteiten in de prak-
tijk.  Wilt u de nieuwsbrief ont-
vangen dan kan dat door een mail-
t j e  t e  s t u r e n  n a a r :  
info@inspiraling.nl. De bedoe-
ling is om ook via de website 
aanmelden mogelijk te maken, 
maar daar wordt nog aan 
gewerkt.
Ook op Facebook wordt Inspira-
ling steeds actiever en het ligt in 
de bedoeling om het gebruik van 
de sociale media verder uit te 
bouwen. Daarbij zal ik regelma-
tig een stukje schrijven over uit-
eenlopende gezondheidsklach-
ten en de mogelijkheden van 
homeopathie daarbij en dat plaat-
sen op Facebook en de website. 
Is er iets waar u meer over wilt 
weten? Laat het me weten, dan 
houd ik daar rekening mee. Dat 
kan via mail:
 info@inspiraling.nl. 

Cursus
Verder staat opnieuw de cursus: 
'Zelf helpen met homeopathie' 
op het programma. Deze keer 
niet als totaalcursus, maar gege-
ven in losse modules. In de eerste 
module ga ik in op wat het nou 
eigenlijk is, klassieke homeopa-
thie, hoe het werkt en waarom we 
dingen doen zoals we ze doen.  
Daarnaast gaan we aan de slag 
met een basis voor wat je zelf 
kunt doen met homeopathie in 
het geval van ongelukjes en ver-
wondingen. Daarbij komt zeker 
ook de grens aan de orde van wat 
we wel en juist niet meer kunnen 
of mogen doen. 

Speciaal in de praktijk
Wilt u weten of klassieke homeo-
pathie iets kan betekenen voor u 
dan kunt u in december 2013 een 
afspraak maken voor een vrij-
blijvend en gratis kennisma-
kingsgesprek waarin we iets 
dieper op uw vragen en klachten 
kunnen ingaan dan aan de tele-
foon. Consulten bij Inspiraling 
komen in aanmerking voor ver-
goeding door de zorgverzekeraar 
vanuit het aanvullende pakket. 
Daardoor geldt het eigen risico 
niet voor behandeling door een 
geregistreerd klassiek homeo-
paat.

Vrede op aarde?
Tot slot heeft u op de kerstmarkt 
in het Dorpshuis De Viersprong 
kunnen zien dat ook Inspiraling 
af en toe een uitstapje maakt naar 
'andere takken van sport'.  Voor 
het goede doel werden voeten 
gemasseerd voor €5,00 per mas-
sage. Het goede doel dat Inspira-
ling steunt tussen Wereldvredes-
dag (21 september) en Kerst (het 
feest van de Vrede) is een kleine 
school in Israël waar Joodse en 
Arabische kinderen samen leren, 
spelen en elkaar jaarfeesten vie-

ren. Zo hopen we dat met het 
groeien van de kinderen ook res-
pect, begrip en vrede groeit, stap 
voor stap. Zo'n voetenmassage 
voor het goede doel is tot en met 
het einde van de kerstperiode (6 
januari) nog mogelijk in de prak-
tijk. 
Een afspraak maken kan op tele-
foonnummer 06-21 524 729 of 
0599-851987. Per e-mail kan 
natuurlijk ook. 

Inspiraling Praktijk voor 
Klassieke Homeopathie
Hoofdkade 6  
9524 PK  Buinerveen
www. Inspiraling.nl
 info@inspiraling.nl  -  
0599-212949  -  06 21 524 729

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
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Uitvoering van het Veenkaor en de Roergangers
Na een voortreffelijke uitvoering 
tijdens ons lustrumfeest in 
december 2012 werd er door 
velen het signaal afgegeven dat 
we daar best een vervolg aan 
zouden kunnen geven. We heb-
ben daar met elkaar over gespro-
ken en Koos kwam met het leuke 
idee om samen met de Roergang-
ers een avond te organiseren. 
Koos zingt namelijk in beide 
koren. Een afvaardiging van de 
Roergangers is hier geweest en 
we waren het er eigenlijk direct 
over eens; ”dit gaan we samen 
doen”! De repertoires werden 
doorgesproken, zaal vast gelegd 
en de voorbereiding kon begin-
nen. U mag wel weten; het was 
voor het Veenkaor best span-
nend.  De Roergangers is name-
lijk het oudste koor van Stadska-
naal, heeft meer leden dan wij en 
heeft een professionele onder-
steuning
 De opbouw begon voor de Roer-
gangers 's middags al om 15.00 
uur met de opstelling van geluid, 
apparatuur, bekabeling en een 
mengpaneel achter in de zaal. Ja, 
en dan komen wij; niets van dit 
alles. Alleen ons boek en onze 
stemmen, dus puur natuur.  Wij 

hebben ons best gedaan en van 
velen hebben we positieve gelui-
den gehoord.
Om het geheel een kans van sla-
gen te geven hadden we samen 
overlegd dat we entree zouden 
vragen. Onze donateurs zijn daar 
vroegtijdig van op de hoogte 
gebracht. Bovendien hebben we 
besloten om een verloting te hou-
den, dat gaat er bij de aanwezigen 
meestal wel in en het is nog 
gezellig ook. We moeten ons 
bedrijfsleven wel bedanken voor 
hun medewerking. Geweldig en 
hartelijk dank. De uitvoering liep 
voortreffelijk. Zowel het Veenk-
aor als ook de Roergangers heb-
ben er voor gezorgd dat de volle 
zaal heeft genoten. Zoals Jacob 
Kort als voorzitter van de Roer-
gangers het in zijn dankwoord 
treffend uitdrukte “Dit smaak 
naar meer”! En zo is het, ook het 
Veenkaor is die zelfde mening 
toegedaan. In de late herfst van 
2014 komt er wellicht een ver-
volg en dan zouden De Roer-
gangers het voortouw kunnen 
nemen. En net zoals Vera Lynn 
ooit zong; we ontmoeten elkaar 
weer, al weten we niet waar en 
wanneer.   

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl

Opslagruimte
Dorpshuis
Dag allemaal, in de dorpskrant 
hebben jullie kunnen lezen dat de 
opslagruimte in het dorpshuis 
wordt verdeeld tussen de vereni-
gingen die daaraan behoefte heb-
ben. Via deze weg wijs ik jullie 
daar nog eens op. Tot 1 januari 
a.s. kan elke vereniging  of groe-
pering ruimte claimen in het 
dorpshuis om spullen in op te 
slaan. Als nu geen behoefte aan 
opslagruimte is dan is dat natuur-
lijk prima maar je loopt dan het 
risico dat de beschikbare ruimte 
op een later moment allemaal 
uitgegeven is. 
Liggen er na 1 janauri a.s. nog 
spullen buiten de opslagruim-
ten dan zullen die in de afval-
container worden gedepo-
neerd. 
Met vriendelijke groet, 
Gerbrand Plat, secr. 
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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

Bestuur vereniging Ouden van Dagen Buinerveen rond 1955.

Bovenste rij v.l.n.r. Jan Boerema, Tiem Eding, Gradus Koster, Roel Hebels, Geert Kamst, 
Hendrik Jansen, Jan Hendrik Magendans, Mans Middeljans en Harm Woldering.

Albert Boekholt, 

Onderste rij v.l.n.r. Berend Sanders, Abram de Groot, Hendrik Baas, Hendrik Sijpkes, Piet Folkerts en Jacob 

Bestuur van de landbouwvereniging Buinerveen rond 1960.
v.l.n.r. Rieks Elting, Harm Plat, Roel Westrup, Jans Boekholt en Tinus Jalving.
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Nieuws van de Historische Vereniging 
Nieuw-Buinen en Buinerveen

Het jaar gaat is zo weer ten einde 
en sluiten straks het jaar 2013 af. 
Als je zo aan het begin staat van 
een nieuw jaar dan denk je nog 
een heel jaar voor je te hebben, 
achteraf bekeken merk je dat het 
jaar voorbij is gevlogen voordat 
je weet. Dan kom je er achter dat 
je nog zoveel had willen doen en 
soms tijd te kort komt. Zo ook 
voor dit stukje voor de Dorps-
krant, maar gauw even voor gaan 
zitten en even de tijd nemen om 
iets te schrijven. Veel nieuws is er 
niet, we zijn alleen druk bezig om 
te inventariseren en archiveren 
van materiaal. Ons kranten 
archief is bijna op orde, de boe-
ken en tijdschriften zijn zo'n beet-
je allen uitgezocht en hebben hun 
plekje gevonden. Verder kunnen 
we terug kijken op een druk jaar 
van uitzoeken, repareren, maken 
en sorteren van materiaal en voor-
werpen. Komt u eens kijken bij 
ons archief, dinsdagsmiddag zijn 
we meestal aanwezig of na tele-
fonisch contact voor een af-
spraak is ook mogelijk. 
Wel kunnen we melden dat ons 

e
laatste tijdschrift ( de 4 ) voor dit 
jaar in afrondende fase is en bin-
nenkort zal verschijnen. Ditmaal 
ondermeer met een verhaal over 
de Levita confectie industrie van 
Nieuw-Buinen welke in Nieuw-
Buinen in de jaren 60 van de vori-
ge eeuw was gevestigd.
Graag tot een volgende keer en 
namens ons bestuur en medewer-
kers alvast fijn feestdagen en 
Nieuwjaar toegewenst.

Voor meer info; 
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger, 06-21831002 
of
pranger@nieuwbuinen.com

Foto rond 1900. Aan rechterzijde cafe Kroeze nu dorpshuis, linksaf 
richting  Zuiderstraat en midden Buinerstraat naar Buinen. 

Foto genomen vanaf ‘t Streekje / Hoofdkade.

 

AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé 

voor € 10,00

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. 

Openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur
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Participatie ala Raedthuys
Op 29 oktober was er een bij-
eenkomst in het dorpshuis waar-
in Raedthuys, projectontwikke-
laar van de geplande windturbi-
neparken, de mogelijkheden tot 
participatie voor bewoners uit de 
doeken zou doen. Alle bewoners 
in het gebied tussen Gasselternij-

eveen en 1  Exloermond en tussen 
Buinen en Stadskanaal hadden 
volgens Raedthuys een op adres 
gestelde uitnodiging ontvangen. 
Het aantal van 11 aanwezige 
bewoners (8 huishoudens verte-
genwoordigend) zegt op zich al 
genoeg over de participatiebe-
reidheid in het gebied. Van die elf 
was er slechts een uitgesproken 
voorstander van windturbines, 
namelijk Gerbrand Plat, raadslid 
van Gemeentebelangen en te-
vens bestuurslid van Stichting 
Dorpshuis Buinerveen. Aan het 
eind van de avond kwam ook Jan 
Haikens nog opdagen, als een 
van de boeren initiatiefnemers 
erkend voorstander van windtur-
bines en tevens bestuurslid van 
plaatselijk belang en de werk-
groep dorpsomgevingsplan Bui-
nerveen.

Nagenoeg de gehele avond werd 
besteed aan historie en procedu-
res rond windturbineprojecten en 
alleen het laatste kwartiertje was 
ingeruimd voor de zogenaamde 
participatiemogelijkheden. (Dat 
verklaart waarschijnlijk ook 
waarom Jan Haikens zo laat 
kwam opdagen.) Ter sprake kwa-
men achtereenvolgens:
1-obligaties van 500 euro met 
een jaarlijkse dividenduitkering 
van rond de 5%
2-de windwissel van 375 euro
3-het huren van zonnepanelen
4-…,5-…,6-…
De bedoeling was dat de bewo-
ners zelf suggesties voor de pun-
ten 4, 5 en 6 zouden aandragen.

Ad 1. Over obligaties heb ik al 
eens een artikel in deze dorps-
krant geschreven. Het is een 
investering in windenergie die 
voor iedereen open staat en dus 
zeker niet als specifieke partici-
patie voor bewoners in een wind-
turbinepark kan worden gezien. 
De risico's zijn groot door de zeer 
beperkte verhandelbaarheid en 
door de historisch lage marktren-
te van dit moment. Bij stijgende 
marktrente gaat de waarde van de 
obligatie namelijk omlaag. Ik 
heb bovendien laten zien dat u 
beter kunt investeren in zonnepa-
nelen op uw eigen dak omdat dat 
minstens 3 keer zoveel rende-
ment oplevert zonder alle risico's 

die aan beleggingen kleven. 
Omdat u middels obligaties 
investeert in het windturbinepark 
van projectontwikkelaar Raed-
thuys wordt alleen Raedthuys 
hier beter van.

Ad 2. De windwissel is nog erger 
dan een sigaar uit eigen doos. Je 
betaalt 375 euro (die ben je dus 
kwijt) om 10 jaar lang zoge-
naamd gratis 500 kWh elektrici-
teit te krijgen. Ook op de website 
van Raedthuys staat dat er geen 
bijkomende kosten zijn. Dat gra-
tis heeft echter alleen betrekking 
op de kale prijs (inclusief btw 
ruim 9 eurocent per kWh), dus 
zonder de energiebelasting (in-
clusief btw ruim 14 eurocent per 
kWh). Bovendien bent u ver-
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plicht over te stappen naar ener-
gieleverancier “Raedthuys pure 
energie” die de hoogste energie-
tarieven heeft in Nederland (1 tot 
3 eurocent meer dan andere leve-
ranciers). Als je 375 euro als 
deposito wegzet dan heb je na 10 
jaar heel wat meer geld dan wat je 
via de windwissel krijgt. Ook als 
je bij je eigen energieleverancier 
blijft ben je beter af. Dit is dus 
participeren met een negatief 
rendement. Alleen Raedthuys 
wordt hier beter van.

Ad 3. Los van het feit dat het 
huren van zonnepanelen hele-
maal niets met het participeren in 
windturbines te maken heeft 
werd niet uit de doeken gedaan 
hoe een en ander precies functio-
neert. Ruim een maand na mijn 
vragen hierover kreeg ik te horen 
dat deze mogelijkheid inmiddels 
is vervallen. Men heeft nu een 
lease constructie bedacht. Men 
least 20 jaar op basis van 6,4% 
rente. Zelfs na 20 jaar betaalt 
men nog een overname som. Kor-
ter kan niet omdat men dan met 

de verlaging van de energiereke-
ning niet voordeliger uit is. Dat 
komt doordat de aanschafprijs 
van de panelen erg hoog ligt en 
doordat er een procent meer rente 
wordt betaald dan bij een groene 
lening die binnen 10 jaar is terug-
verdiend en afbetaald. U voelt 'm 
al aankomen, alleen Raedthuys 
wordt hier beter van.

Ad 4,5,6. Natuurlijk werden door 
bewoners wel enige ludieke plan-
nen aangedragen maar zonder 
gedegen voorbereiding kun je 
daar niet veel van verwachten. 
De enige serieuze mogelijkheid, 
namelijk compensatie van gele-
den schade, werd door Raed-
thuys afgeschoven naar anderen 
(planschaderegelingen, die zoals 
we weten de schade niet dekken).

Samenvattend: een teleurstellen-
de avond waarin weinig con-
creets werd aangedragen en een 
gemiste kans voor Raedthuys en 
de initiatiefnemers.

Participeren is volgens Stichting 
Duurzame Energieprovincie het 
op basis van gelijkwaardigheid 
en concensus meebeslissen over 
en meewerken aan het gezamen-

lijk realiseren van een project. 
Zelfs de boeren participeren op 
basis van deze definitie niet. 
Raedthuys heeft boeren slechts 
een contract laten tekenen waarin 
ze een vette worst in het vooruit-
zicht wordt gesteld. Raedthuys 
heeft verder gekozen voor het 
ontwikkelen van een project zon-
der enig draagvlak slechts 
gebruikmakend van Rijksrege-
lingen (SDE+ subsidieregeling 
voor het gegarandeerde rende-
ment, RCR-regeling om het pro-
ject zonder inspraak van de 
bevolking en zelfs zonder 
instemming van de locale over-
heid door te drukken en de plan-
schaderegeling om de schade op 
af te wentelen). Praten over 
mogelijkheden tot participatie is 
dan slechts schone schijn.
Voor echte participatie in te ont-
wikkelen duurzaamheidsprojec-
ten is het nodig dat we met een 
schone lei beginnen en de oor-
spronkelijke doelstelling, het 
terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen, als uitgangspunt 
nemen.

Henk Bulder, voorzitter Stich-
ting Duurzame Energieprovincie

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

8.00 uur tot  10.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

Voor info:
J. Brouwer 
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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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

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Maandag 18.00 - 19.00 u groep 4 t/m 6 NOAD  streetdance 2
                 19.00 - 20.00 u groep 7/8 en VO NOAD  streetdance 3
Zaterdag  09.30 - 10.15 u groep 1 t/m 3 NOAD  BOM (bewegen op muziek)
De lessen worden geven door Jeanine Memelink.

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K.
Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. 
Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 per jaar.
Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te betalen. 
Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. 
De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het opzeggen van het lidmaatschap alleen per 
kwartaal kan. 

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.

Sv  O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website  okknieuwbuinen.nl

Wij zijn na de vakantie begonnen met  YOGALESSEN  
Op de maandagmorgen van 10 tot 11 uur en op de donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Dit is een nieuw onderdeel  van O.K.K.  Als u het een keer wilt proberen kom dan langs en doe mee.
Op zaterdag 12 april 2014 hopen wij weer een uitvoering te houden in de Splitting.
Over het hoe en wat krijgt U begin volgend jaar bericht.
Wij wensen al onze leden goede feestdagen  en hopen op een sportief nieuw jaar. 

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek
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Nog vóór de elftallen van FC Gro-
ningen en Roda JC betraden de C1-
junioren van SJO BBC zondagmid-
dag het veld in het Groningse Euro-
borg-stadion. Enthousiast wapper-
den de jongens en meiden uit Bui-
nen en Buinverveen op de midden-
stip met het Essent-megashirt. Ze 
zorgden ervoor dat de sfeer in het 
stadion er meteen goed in zat. Een 
van de wapperaars was Sander Kats, 
aanvoerder van C1: “Het wapperen 
was geweldig om te doen, met al die 
mensen om ons heen. Later hoop ik 
zelf ook bij Groningen te voetbal-
len.” 

Wapperen op uitnodiging van 
hoofdsponsor Essent
De voetballers van SJO BBC, een 
samenwerkingsverband van VV 
Buinen en VV Buinerveen voor de 
jeugd, stonden er op uitnodiging 
van FC-hoofdsponsor Essent. Lei-

C1-junioren SJO BBC wapperen 
voor FC Groningen
ders, trainers en coaches van B, 
C, D en E jeugdteams van vereni-
gingen die onderdeel uitmaken 
van het Amateurconvenant met 
FC Groningen kunnen hun teams 
opgeven als wapperaar bij thuis-

wedstrijden van de club. Essent 
nodigt teams met de leukste aan-
meldingen uit in de Euroborg. 
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V.V. Buinerveen Dames 1 
zoekt teamgenoten

Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training 

bijwonen op Dinsdag of 
Donderdag van 20.00 tot 

21.30 uur.



Dorpskrant Buinerveen Pagina 35

 

Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2012 / 2013
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 2013 zijn van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 
18.00 uur te koop bij:

Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia 

Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
(Ingang Holandialaan)

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

Maandag 30 dec 2013 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.(geen hardrijders)
Zaterdag 15 feb 2014 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.
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Decemberdrukte
December is altijd een drukke en 
spannende tijd. Voor de peuters  
is het dit jaar extra spannend. De 
peuterspeelzaal sluit haar deuren 
en dus zullen de peuters na de 
kerstvakantie naar een nieuwe 
school gaan. Enkele peuters wor-
den al bijna vier jaar en zullen de 
overstap naar de bassischool 
maken. Voor de andere peuters is 
een plekje gezocht op de peuter-

Nieuws Meraskabouters
speelzaal in de buurt die de voor-
keur had.
Maar eerst nemen we nog 
afscheid van elkaar en het gezel-
lige lokaal in het dorpshuis. Dat 
doen we op de laatste schooldag 
met een feestelijk stampotten-
buffet aan het einde van de mid-
dag. De peuters, hun ouders, de 
vrijwilligsters en natuurlijk onze 
peuterleidster Aly zijn hiervoor 
uitgenodigd. Het zal een 

afscheidsmaal in kerstsferen 
worden.
Voorafgaand aan deze gezellige 
middag moet er hard gewerkt 
worden. De verhuizing moet 
worden voorbereid en alle spul-
len moeten worden ingepakt. De 
laatste dag voor de kerstvakantie 
komt de bus van Stichting Andes 
alle spullen ophalen om naar 
Borger te brengen. Veel van het 
speelgoed zal mee verhuizen 
omdat het van de stichting is 
waar het peuterspeelzaalwerk in 
Borger-Odoorn onder valt. Een 
deel van het speelgoed is echter 
door de Meraskabouters aange-
kocht door geld dat bijvoorbeeld 
met de jaarlijkse kerstactie is 
verdiend. Voor dit speelgoed 
wordt een goede bestemming 
binnen het dorp gezocht.
Na vele jaren spelen, zingen, 
lezen en knutselen met de peuters 
heeft ook Aly besloten te stop-
pen. Binnen de stichting konden 
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De Gemeentegids Borger-
Odoorn 2013 kenmerkt zich door 
een weidelandschap met melk-
vee, omzoomd met bossen. Dat is 
de omslag, een prachtige sfeerfo-
to. Net als de omslag van de gids 
2012: Een herder met zijn hond, 
beiden ogenschijnlijk in rust, 
maar zeker toch ook actief in 
relatie tot de grazende schapen. 
De gespitste oortjes van de bor-
dercollie verraden opletten en 
opperste gereedheid om in te 
grijpen. De oren van de herder 
zijn niet te zien, houding en 
hoofd geven genoegzaam aan dat 
hij zijn kudde in de gaten houdt.

Het is niet voor het eerst dat de 
vormgever van de gemeentegids 
via de voorplaat treffend een 
beeld weet weer te geven van 
kalmte, rust, ontspanning en tege-
lijkertijd iets oproept van actie, 
groei en attent blijven. De gids 
2011 toont een rimpelloos ven, 
een lege landweg en een deel van 
een boswachterij die uitsluitend 
groen aanbiedt. Te zien is ook de 
krachtige (lente) groei van het 
riet in het ven en de grassen op de 
oever. Naar wat er onder en in de 
bomen afspeelt is gissen, maar 
we weten maar al te goed dat het 
grote ontmoeten productief 
onderdeel is van de natuur. De 
gids 2010, weer zo'n mooie foto 

voor wat betreft Cittaslow tame-
lijk uniek is in Nederland, mag 
blijken uit het feit dat er slechts 5  
in Nederland het keurmerk heb-
ben verworven. De gehele aard-
bol levert ongeveer 160 van die 
gemeenten.

In deze toelichting is vooral ing-
estoken op de elementen land-
schap en cultuurhistorie. Twee 
aspecten die nauw verbonden 
zijn met beoordelingscriteria 
voor het verwerven van het keur-
merk Cittaslow. En die foto's op 
de omslagen van de aangevoerde 
gemeentegidsen “vertellen” het 
verhaal: Combineer de passie 
voor snelheid, veel, omvang, 
groei, enzovoorts met pas-op-
de-plaats, even nadenken, genie-
ten van een pauze en voorkom 
opgejaagd te worden.

                                                                                                                              
Martin Snapper   

Cittaslow en de gemeentegids 
met herder, hond en schapen in 
een prachtig heide- en bosland-
schap. Waar de herder onver-
stoord zijn kudde overziet, is zijn 
hond zeer actief met het bijeen-
houden van de dieren. 

Hoewel de omslagen van de 
gemeentegidsen in enkele voor-
gaande jaren nog wel iets konden 
weergeven van de Cittaslow-
gedachte, zou onze gemeente 
nooit Cittaslow geworden zijn 
als de presentatie van de gidsen 
(voormalige gemeente) Borger 
jaren 80 en deel jaren 90 zou zijn 
voortgezet. Even ervan uitgaan-
de dat de keurmerkbesluitvor-
ming uitsluitend op de omslag-
kiekjes van de gemeentegids zou 
worden gebaseerd. En natuurlijk 
zit dat niet zo.

Het keurmerk Cittaslow is inter-
nationaal en beperkt zich tot 
gemeenten met minder dan 
50.000 inwoners. Vooral wordt 
bij de beoordeling gelet op leef-
omgeving, gastvrijheid, cultuur-
historie, gemeentelijke identiteit, 
milieu en landschap. En dat in het 
kader van vooruitgang en verbe-
terde toekomst met historisch 
besef en met gebruikmaken van 
wat ons het verleden aan nuttigs 
en moois heeft nagelaten. Dat 
onze gemeente Borger-Odoorn 

geen goede alternatieve werk-
zaamheden in het peuterwerk 
voor haar worden gevonden. We 
zijn haar dankbaar voor de vele 
jaren dat ze met grote inzet en 
veel plezier de Meraskabouters 
geleid heeft. Ook veel dank aan 
de vrijwilligsters en in het bij-
zonder Margriet, die al zoveel 
jaren met heel veel enthousiasme 
Aly heeft bijgestaan op de groe-
pen.
We willen verder via deze weg 
iedereen uit het dorp bedanken 

die ons middels de kerstactie of 
op een andere manier de afgelo-
pen jaren heeft geholpen. De 
kerstactie is inmiddels overgeno-
men door de beide bassischolen, 
School 59 en School 75, dus u 
hoeft onze aangeboden lekker-
nijen met kerst niet te missen!

Team Peuterspeelzaal de Meras-
kabouters.
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Initiatiefnemers van windturbineparken in de Veenkoloniën 
gaan binnen enkele jaren failliet

Alle initiatiefnemers en boeren 
die zich gecommitteerd hebben 
aan de windturbineparken in de 
veenkoloniën gaan binnen een 
paar jaar na plaatsing van de 
windturbines failliet. Dat is de 
mening van Henk Bulder, voor-
zitter van Stichting Duurzame 
Energieprovincie te Buinerveen. 
Die mening is gebaseerd op wat 
er in andere EU landen aan 
gerechtelijke uitspraken ligt.

Zo is er bij voorbeeld in Portugal 
een definitieve uitspraak geko-
men in een zaak waar in 2006 4 
windturbines van 2 MW op 
afstanden van respectievelijk 
322, 540, 580 en 643 meter van 
een boerderij werden geplaatst. 
Alle 4 de windturbines moeten 
worden afgebroken. Enkele jaren 
daarvoor was er in deze zaak al 
een voorlopige voorziening 
getroffen waarbij de dichtstbij-
zijnde windturbine moest wor-
den afgebroken en de andere drie 
's nachts moesten worden stilge-
zet. Omdat windturbines juist 's 
nachts de meeste energie produ-
ceren is het niet moeilijk te bere-
kenen wat dit betekent voor het 
verdienmodel. Ondanks de 
gigantische subsidies betekent 
dit zelfs zonder de te verwachten 
schadeclaims een aanzienlijk 
verlies voor de initiatiefnemers.

Uit gedegen onderzoek is geble-
ken dat zowel de paarden op de 
boerderij als de familie ernstig 
ziek werden van het laagfrequen-
te (onhoorbare) geluid dat de 4 
windturbines produceerden. 
Omdat woningen niet kunnen 
worden geïsoleerd tegen laagfre-
quent geluid is de enige oplos-
sing het ontmantelen of stilzetten 
van de windturbines. Het onder-
zoek werd uitgevoerd onder lei-
ding van Mariana Alves Pereira, 
hoogleraar aan de universiteit 

van Lissabon met meer dan 30 
jaar onderzoekservaring op het 
gebied van de gevolgen van laag-
frequent geluid.

Naarmate windturbines meer 
vermogen hebben produceren ze 
meer laagfrequent geluid. Dat 
betekent dus ook dat dit geluid 
verder draagt. Voor de 3MW 
windturbines die in de Veenkolo-
niën zijn gepland betekent dit dat 
ze op grotere afstanden dan 700 
meter hetzelfde effect zullen 
hebben als de windturbines in 
Portugal. Voor alle duidelijkheid, 
we hebben het ook in Portugal 
over recente “state of the art” 
techniek, de zogenaamde “stille” 
windturbines.

In gidsland Duitsland werden 
voor de kleine windturbines van 
0,5 en 0,75 MW die we allemaal 
kennen uit de grensstreek al 
afstanden van 700 meter tot de 
bebouwing aangehouden. Voor 
de 2,3 MW windturbines zijn die 
afstanden meer dan verdubbeld. 
Dat betekent overigens niet dat 
die 1,5 km een veilige afstand is. 
In andere delen van de wereld 
worden al veel grotere afstanden 
aangehouden hoewel niemand 
precies kan zeggen wat nu eigen-
lijk een veilige afstand is. Ook 
Mariana Alves Pereira kan dat 
niet omdat daar tot nu toe geen 
onderzoek naar is gedaan. 

Zij kan wel zeggen dat de verdik-
king van de bloedvaten, die het 
gevolg is van laagfrequent 
geluid, onomkeerbaar is. Dat 
betekent dus dat veel mensen in 
de buurt van grote windturbines 
arbeidsongeschikt zullen raken 
en uiteindelijk bij voortdurende 
blootstelling aan laagfrequent 
geluid aan hartfalen zullen 
bezwijken. Maar wat maakt het 
uit, de mensen in de Veenkoloni-

ën tellen sowieso niet mee in de 
hele windmolendiscussie en we 
moeten toch ergens aan overlij-
den. Van de GGD en van het 
RIVM hoeven we in ieder geval 
niets te verwachten, die hebben 
het probleem al onder het tapijt 
geveegd op basis van een litera-
tuurstudie.

Oplossingen voor problemen die 
alleen maar een hele ris nieuwe 
problemen introduceren dat lijkt 
langzamerhand het handelsmerk 
te worden van onze overheid. 
Dat is niet duurzaam en betekent 
alleen maar kapitaalvernietiging, 
kapitaal dat we als burgers 
mogen ophoesten. Als Stichting 
Duurzame Energieprovincie 
kiezen we liever voor integrale 
oplossingen die meerdere pro-
blemen in een keer oplossen 
maar ook naar ons wordt niet 
geluisterd. Hoezo democratie, 
hoezo rechtstaat?

Henk Bulder, voorzitter Stich-
ting Duurzame Energieprovincie
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

home.online.nl/geerthilbolling

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275
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
Jack Verhage

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geerthilbolling@online.nl

hobo14@zonnet.nl

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:brammes@hetnet.nl
mailto:geerthilbolling@online.nl
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

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

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 


