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De Dorpskrant verbindt al 25 
jaar volk en vereniging aan 
elkaar.
Dat was de oplossingszin die 
gevonden kon worden nadat de 
puzzels opgelost waren en de 
letters in de juiste vakjes 
geplaatst waren. Die letters kwa-
men uit de 2 puzzels, een kruis-
woord- en fotopuzzel. Sommige 
vragen nog niet zo eenvoudig… 
Hoe heette vroeger onze dorps-
huisarts? Een naam als Magen-
dans lag dan bij sommigen voor 
op de lippen. Maar wie hier wat 
korter woonde moest toch echt te 
rade gaan bij anderen. Overigens 
vertelden met name de inwoners 
die hier al wat langer wonen dat 
de puzzel goed te doen was. 
Mocht u toch nog nieuwsgierig 
zijn geworden, dan kunt u op het 
internet op www.dorpskrant-
buinerveen.nl vele edities terug 
vinden waaronder die van april 
en juni 2017 met daarin de puz-
zel. Misschien nog leuk om in de 
kerstvakantie eens de kennis van 
ons dorp en onze omgeving te 
testen.
De redactie heeft puzzeloplos-

singen van 9 fans van de dorps-
krant ontvangen en daaruit zijn 3 
winnaars getrokken. Tijdens de 
laatste redactievergadering van 
2017 kwam er een soeppan op 
tafel, leeg welteverstaan, werden 
briefjes beschreven met een cij-
fer van 1 tot en met 9 correspon-
derend met de namen van de 
inzenders en deze werden gevou-
wen in de pan gestopt. Even roe-
ren, doek er over heen en vervol-
gens trokken 3 redactieleden een 

epapiertje. Grote pret. Als 1  win-
naar kwam Gea Hulshof uit de 
pan. Gefeliciteerd! Je wint een 
tegoedbon van ons Dorpshuis te 
waarde van €25,-. Even weer 

e
roeren en toen werd als 2  Geesje 
Middeljans er uit gehaald. Goed 
voor een bon ter waarde van 15 
euro, tevens te besteden in ons 
Dorpshuis. Tot slot als laatste 
was er nog een bon van 10 euro te 
verloten, en die werd toegekend 
aan het nummer 5, corresponde-
rend aan Ina Habing. Alle 3 de 
winnaars van harte gefeliciteerd. 
De komende tijd zal de redactie 
contact met de winnaars opne-
men. Lees verder op pag 4
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 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 7 februari 2018
Nummer 2 inleveren voor 4 april 2018
Nummer 3 inleveren voor 6 juni 2018
Nummer 4 inleveren voor 15 augustus 2018
Nummer 5 inleveren voor 3 oktober 2018
Nummer 6 inleveren voor 5 december 2018

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

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 

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

 

Agenda
22 dec Vette rock
27 jan
    Muziekavond met 5th Wheel
10 feb BINGO
17 mrt Toneel
24 mrt Toneel
31 maart Paaseieren zoeken
14 april BINGO
18 mei Kinderbingo
9 juni BINGO
17 juni Zeskamp
8 sept BINGO
6 okt 
    Muziekavond met…???
12 okt Kinderbingo
3 nov Spokentocht
23 nov Vrouwenbingo
15 dec BINGO

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Vervolg van pag 1  In onze volgende 
editie het verslag daarvan.

Ook aan de jongsten en 
niet-puzzelaars is gedacht. We 
hebben totaal 7 prachtig ing-
ekleurde kleurplaten ontvangen, 
waarvoor iedereen heel erg 
bedankt. Super gedaan! Oplet-
tende dorpshuisbezoekers heb-
ben deze al kunnen bewonderen 
in het Dorpshuis. Marijke heeft 
ze de hele zomer geshowd aan de 
bezoekers. Leuk! Omdat het erg 
moeilijk was om hier een keuze 
te maken hebben we besloten dat 
we alle inzenders een cadeau-
kaart zullen geven ter waarde van 
€ 7,50  om dan zelfs iets leuks 
voor te kopen. Gefeliciteerd alle-
maal!
De redactie heeft veel plezier 
beleefd aan dit jubileum. Voorbe-
reidingen voor puzzels, kleurpla-
ten en interviews en de uitvoe-
ring daarvan. Helaas is dit jaar 
ook weer veel te kort gebleken en 
zijn er nog enkele items die we 

hadden beloofd blijven staan. 
Het interview met onze oudste 
inwoner houden jullie tegoed. 
We weten al dat we met dat inter-
view zelfs wel meerdere num-
mers zouden kunnen vullen want 
er is heel veel leuks over vroeger 
en onze omgeving te vertellen. 
Net zo goed als het verhaal en de  
historie van de stichting Dorps-
huis in al zijn facetten en een 
interview met een nieuwe bewo-
ner of een 25-jarig jubileum. 
Helaas niet gelukt om alles ter 
uitvoering te brengen dit jaar. 
Het super dikke jubileumnum-
mer van 64 pagina's in kleur is in 
juni wel gelukt. Gelukkig  ken-
nen we allemaal het spree-
kwoord: 'Wat in het vat zit ver-
zuurt niet'. Dat bevestigt de 
redactie dan bij dezen nog maar 
eens. We gaan vol goede moed 
naar 2018 en beloven weer ons 
best te doen er wat moois van te 
maken.

De redactie wenst graag alle 
lezers prettige kerstdagen en een 
voorspoedig 2018 met veel lees-
plezier. En mocht u denken dat u 
iets weet wat leuk is voor ieder-
een om wat over te lezen? Aarzel 
niet en neem contact op met 1 
van de redactie leden. De adres-
sen staan achterin!

Marjan Poelman
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BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!

Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!

Bert  0646188435        Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

www.trimsalon-dommel.nl     
www.facebook.com/trimsalondommel

Behandeling volgens afspraak    
Lid A.B.H.B.

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

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

?  Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke   
 verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp.

?  Het t ijdst ip en de duur van wanneer  de   
 hulpverlener bij u komt.

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl

Beste toneelvrienden,

We gaan weer beginnen.
In november zijn de repetities 
weer gestart en we gaan ons 
best doen weer te knallen op 
onze uitvoeringen. Deze staan 
gepland voor 

zaterdag 17 maart en 
zaterdag 24 maart 2018.

De generale repetitie voor de 
basisschool kinderen is dan 
vrijdag 16 maart.

We hopen u allen weer te zien 
op één van deze avonden!!

Hartelijke groet,
de Schoakel
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Ballonwedstrijd Spelweek 2017

Ook deze zomer hebben alle kinderen van groep 1 t/m 5 weer een ballon 
opgelaten om de spelweek mee af te sluiten.
Dit jaar zijn een viertal ballonkaartjes gevonden.
Dat betekend dat wij vier kindjes blij gaan maken met een leuk cadeautje.

De winnaars van de ballonwedstrijd zijn:

1. Stan Jeuring – Hoogersmilde
2. Nienke Smid – Valthermond
2. Zuze Elting – Valthermond
2.    Senn Van der Veen – Valthermond 

        GEFELICITEERD!!

Kinderbingo
Vrijdag 17 november organiseer-
de de Activiteiten Commissie 
weer een Kinderbingo. Kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar konden 
hieraan meedoen. In totaal kwa-
men 35 kinderen meedoen aan de 
bingo. Een mooie opkomst, 
waardoor het een erg gezellige 
avond werd. 
De jongste kinderen hadden 
ouders meegenomen die de kin-
deren fanatiek geholpen met het 
markeren van de juiste cijfertjes 
en heel hard BINGO te roepen.

Tijdens de bingo kregen alle kin-
deren wat drinken, werden er 
chips en snoepjes op tafel gezet 
en kreeg iedereen ook nog 2x een 
frikandel of een kipnugget.
De prijzen vielen ook erg in de 
smaak. O.a. Stabilo pennen en 
st if ten,  discolampen, een 
cadeaubon voor de bioscoop en 
een mp3 speler. De hoofdprijs 
van een cadeaubon ter waarde 
van €50,- te besteden bij de Inter-
toys. Deze werd gewonnen door 
Tess Landsman.
Aan het eind kreeg iedereen nog 
een kleinigheidje, zodat niemand 
met lege handen naar huis zou 
gaan.

Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus 
kan via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag 

van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer: 
06-31938756 of 0591-585554. 

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.
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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
Gienus Ratering voorzitter 0622474828 
Gerbrand Plat,secretaris 0599 212698  06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972
Ab Poelman, lid 0599212857
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113
Alice van Iersel    
Jacob Hospers  

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

Vrouwenbingo 2017

De activiteiten commissie orga-
niseerde 10 november voor de 
derde keer de Vrouwenbingo. 
Dit keer weer buitengewoon 
tevreden over de aanmeldingen 
die zijn binnengekomen. Zo'n 80 
vrouwen van jong tot oud deden 
dit jaar mee. Niet alleen uit Bui-
nerveen/Nieuw Buinen zelf 
maar ook daarbuiten kwamen de 
vrouwen naar Buinerveen voor 
de bingo.

Bij binnenkomst een welkomst-
drankje, een bingoboekje en een 
bingostift die werd gesponsord. 
Met het glas van het welkomst-
drankje viel gelijk al een prijs te 
winnen. Samen met twee andere 
spellen, waren er buiten de bin-
gorondes om ook nog prijzen te 
winnen.
Prijzen dit jaar waren onder ande-
re bonnen voor restaurants, 
arrangementen of winkels. De 
hoofdprijs dit jaar was een com-
plete verwenavond met hapjes 
en drankjes in een privé-sauna. 

Deze werd gewonnen door 
Aletta van Houten.
Na een geslaagde avond 
vertrokken de dames met 
een bedankje en de gewon-
nen prijzen naar huis. 

De activiteiten commissie 
kijkt weer uit naar de vol-
gende editie.

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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Van de bestuurstafel
Toekomstplannen
Binnen het bestuur van de Stich-
ting Dorpshuis Buinerveen 
wordt voorzichtig gekeken naar 
de toekomst en hoe we ons daar-
op moeten voorbereiden. Dat 
betekent dat we proberen een 
antwoord te vinden op de vraag 
hoe ons dorpshuis er over bv 20 
jaar uit zal moeten zien en welke 
rol het dorpshuis dan moet spelen 
in de gemeenschap. Er komen 
namelijk allerlei ontwikkelingen 
op ons af en wij moeten dan 
weten wat we willen.

Energie
Eén van de problemen is de ener-
gievoorziening van het dorps-
huis. Het zal wel bij iedereen 
bekend zijn dat het dorpshuis 
geen nieuw gebouw is en de iso-
latie is bepaald niet optimaal te 
noemen.  Dat betekent heel con-
creet dat onze energienota 
behoorlijk hoog is en we zoeken 
naar mogelijkheden om de ener-
giekosten naar beneden te breng-
en. Een mogelijkheid zou bv zijn 
om zonnepanelen op het dak te 
laten leggen, het gebouw staat op 
zich wel gunstig in een oost-west 
ligging maar het probleem waar 
we dan tegenaan lopen is het dak. 
We zullen dan met het dak aan de 
slag moeten en dat wordt een 
dure klus. Bovendien vragen wij 
ons af of het leggen van zonne-
panelen nog wel past in het plan 
van zonneakkers bij de dorpen en 
de poging van de gemeente om 
de dorpen daarbij te betrekken. 
Uiteindelijk is het natuurlijk de 
bedoeling om energieneutraal te 
worden maar dat zal nog een hele 
klus zijn. 

Plan van aanpak
Met de gemeente Borger-Odoorn 
hebben wij reeds een gesprek 
gehad waarbij wij hebben 
gevraagd in hoeverre de gemeen-
te daarin een rol kan spelen. Er 
zullen wel meer gebouwen in 

onze gemeente zijn die met een 
dergelijk probleem te maken 
krijgen. Concrete resultaten 
heeft dat nog niet opgeleverd 
maar het is geod dat wij onze 
gedachten alvast bij de gemeente 
hebben neergelegd. Het heeft 
wel geleid tot contact met de Hun-
zecommissie waarmee wij het 
gesprek aangaan om een deskun-
digenrapport over onze energie-
voorziening opgesteld te krijgen 
en daarvoor van de Hunzecom-
missie een subsidie ontvangen. 
Dat is nog niet rond maar we zijn 
er mee bezig en in een van de 
komende dorpskranten zullen 
wij hier nog wel op terug komen. 

Dorpskrant
Met de redactie van de dorps-
krant is gesproken over het 
bezorgen van deze krant.  Niet 
dat er klachten zijn over de 
bezorging maar het kost steeds 
meer moeite om voldoende vrij-
willigers te vinden die dit 
bezorgwerk willen doen. Wij 
onderzoeken momenteel of de 
dorpskrant niet samen met een 
andere bezorging mee kan wor-
den bezorgd zoals reclamemate-
riaal oid maar er zal dan wel een 
kostenplaatje aan vast zitten. Het 
bestuur doet er moeite voor om 
de dorpskrant gratis te houden 
voor onze inwoners omdat wij 
vinden dat het wel in een behoef-
te voorziet. Dus als er enkele 
mensen zijn die zich na het lezen 
van dit artikel geroepen voelen 
om zich als bezorger aan te mel-
den dan kunnen zij contact opne-
men met het bestuur of met de 
redactie van de krant. Het gaat 
immers maar om 6 dorpskranten 
per jaar, dus maar één keer per 
twee maanden. 

Nieuwjaarsreceptie en 
Ommetje
Het is al een klassieker gewor-
den: de nieuwjaarsreceptie en het 
Ommetje van Buinerveen. Voor-
lopig is dit vastgesteld op zondag 
14 januari 2018 en wij rekenen 
weer op veel deelnemers. In de 
komende bestuursvergadering 
van december zal met de 
Schaatsvereniging, de Voetbal-
vereniging en Plaatselijk Belang 
overleg gevoerd worden over het 
draaiboek voor die dag. Deze 
datum zal vast en zeker ook nog 
wel op een andere manier tot u 
komen of elders in deze krant 
worden gepubliceerd maar u 
kunt de datum alvast noteren  in 
uw agenda. 

G. Plat, sekretaris

 

GEZOCHT: 

Bezorger voor de dorpskrant. 

Voor het Zuiderdiep en de 
Laantjes zijn we op zoek naar 

Bezorgers M/V

6x per jaar door weer en 
wind, uiteraard in je eigen 

tijd. Goed voor je 
maatschappelijke stage, of om 

er gewoon even uit te zijn. 

Reageren naar: 
dorpskrant@buinerveen.nu
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Veenkoar op karwei 

Zoals bij iedereen wel bekend 
bestaat in ons dorp een mannen-
koar genaamd “Het Veenkoar”. 
Dit koor zingt elke week iedere 
donderdagavond  in het dorps-
huis de sterren van de hemel 
behalve op de eerste donderdag 
van de maand. Maar de koorle-
den zijn ook niet te bang om eens 
iets geheel anders te doen. Zo 
werd het koor gevraagd om met 
een aantal leden te helpen bij het 
leggen/uitrollen/ installeren van 
een mestzak bij de gebr. Wolle-
rich te Nieuw Buinen en Drou-
wenermond. Dit vond plaats op 
zaterdagmorgen 18 november j.l.  
Plaats van handeling was een 
perceel aan het parallelweggetje 
vanaf de mondenweg langs de 
N364 (weg Borger-Stadskanaal). 

Zwaar werk 
Er waren ongeveer 30 tot 35 man-
nen aanwezig om het karwei te 
klaren. Van het Veenkoar deden 
mee: Geerard Wubbels, Wubbe 
Kamies, Gerbrand Plat, Arnold 
Habing en Harm Onrust. Aller-
eerst moest de mestzak (inhoud 
2500 m3 !!) worden uitgerold en 
strak getrokken. Daarna werd de 
mestzak vastgelegd aan grond-
ankers in de wallen er omheen. 
Het “commando” werd gevoerd 

door iemand van de leverancier 
van de mestzak die op militaire 
wijze zijn bevelen gaf vanuit het 
midden van de gegraven ruimte 
want het was van groot belang 
dat de aanwezigen steeds tegelijk 
hun krachten in zouden zetten. 
Het was bepaald geen licht werk, 
de mestzak was erg zwaar en 
uiteindelijk bleek dat ieders aan-
wezigheid ook nodig was voor 
het karwei. 

Catering in orde 
Van groot belang is uiteraard de 
catering bij een dergelijk gebeu-
ren en dat was dik in orde. Er was 
voldoende koffie en soep en alle 
deelnemers werden na afloop 

nog getrakteerd op een sucade-
koek. Bovendien werd na afloop 
van het spektakel een hier niet 
nader te noemen bedrag op de 
rekening van het mannenkoor 
gestort wat natuurlijk altijd wel-
kom is.  Het was voor de deelne-
mers van het mannenkoor een 
belevenis op zich want geen van 
hen had ooit aan een dergelijk 
karwei meegewerkt. En dan is 
het leuk om van nabij dit een keer 
mee te maken. 

Namens het  mannenkoor 
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Meraskikkernieuws
De Meraskikkers zijn een tijdje 
erg rustig geweest. 'Beetje' last 
van gezondheidsproblemen, 
verlies van dierbaren en 'gewoon' 
druk. Het gekwaak is intussen 
gelukkig weer begonnen.
Zaterdagmiddag 25 november 
mochten we Sinterklaas voor-
gaan op weg naar het Dorpshuis 
waar de kinderen van Buiner-
veen e.o. feest vierden. Met 
elkaar hebben we er een heerlijk 
Sinterklaasfeest van gemaakt. 
Dit jaar vervalt helaas het Dorps-
kerstfeest. Dat maken we wel 
weer goed in 2018. De ideeën 
zijn er zeker dus die houden jullie 
tegoed. Wel zijn (of bij het uitko-
men van de Dorpskrant waren) 
we zaterdagmiddag  9 december 
te horen op de Kerstmarkt in het 
Dorpshuis, bij het Holmhuis, 
Hout en Steen en het Kleurenpa-
let.  Op zaterdag 16 december 
zijn we 's middags bij de kerst-
markt van Zorgboerderij Trex in 
Tweede Exloërmond en op kerst-
avond werken we aan echte 
kerststemming met kerstmuziek 
in de open lucht. Tenminste als 
het droog is. Wil je graag dat we 
bij jou in je buurt(je) (Buiner-
veen en Nieuw Buinen tot de 
Mondenweg) langskomen op 
kerstavond, plaats dan even een 
reactie op onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/Vier
sprongEnsemble/  dan kijken we 
of dat in het programma past. 
Geen Facebook? Gewoon even 
een van de Meraskikkers tippen 
kan ook hoor. We zijn die avond 
in ieder geval te vinden in de 
buurt van school 75 en natuurlijk 
sluiten we af bij het Dorpshuis. 

Voor wie nieuw is in ons dorp of 
nu denkt: wie zijn die Meraskik-
kers ook alweer? Eigenlijk zijn 
we officieel niets. Gewoon een 
enthousiaste groep dorpsgenoten 
uit Buinerveen met een HaFaBra 
achtergrond die sinds 2013 af en 

toe samen muziek maken bij 
dorpsactiviteiten. Zo'n 10 keer 
per jaar een oefenavond in het 
Dorpshuis, waarbij we met zijn 
allen vooral plezier hebben en 
tegen Sinterklaas en Kerst een 
beetje vaker.  Lijkt het je ook 
leuk om eens mee te blazen en/of 
zoals Els het noemt 'rappelen'? 
Marijke van het Dorpshuis weet 
meestal wel wanneer we weer in 
het boek staan om te oefenen. Je 
bent altijd welkom!

Enne…wordt iemand 50, 65, 80 
of 100 enz, zijn er andere jubilea 
en een heuse serenade lijkt jullie 
wel leuk? Ook daar zijn we wel 
voor te porren. Wanneer onze 
koperblazers allemaal kunnen, 
want anders klinkt het niks.

Wij wensen jullie vredige kerst-
dagen en liefdevol nieuwjaar!

Optreden kerstmarkt ‚Het Kleurenpalet’

Optreden kerstmarkt ‚Holmhuis Brocante’
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Spokentocht 2017 weer geslaagd!
De activiteiten commissie van 
Buinerveen heeft zaterdag 28 
oktober weer een prachtige spo-
kentocht weten neer te zetten. Dit 
gebeurde weer in samenwerking 
met Dorpshuis de Viersprong en 
de ijsbaanvereniging.
Samen met zo'n 65 spoken werd 
zaterdag de hele dag gewerkt om 
het bos weer spookachtig in te 
richten. Onder andere een 
begraafplaats met verborgen 
luiken, tunnels, een abseilbaan, 
kerkhoven en andere enge omge-
vingen. Het weer van de avond 
maakte de spookachtige sfeer 
helemaal af.

107 moedige wandelaars durfden 
het aan om in de donkere nacht 
het Buinerveense bos te trotse-
ren. Iedereen kwam terug met 
positieve geluiden over een leuk 
en goed opgezette tocht. Het 
napraten en nagenieten ging tot 
de late uurtjes door in het café 
van het Dorpshuis.

Het was weer een groot succes! 
Iedereen ontzettend bedankt 
voor welke bijdrage dan ook. 
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Nieuws CBS School 59

Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek 
werd er een voorleeswedstrijd 
georganiseerd voor alle kinderen 
van de school. De voorrondes 
vonden plaats in de groep. Vier 
kandidaten deden mee aan de 
grote finale van de voorleeswed-
strijd. Onder het oog van een 
vakkundige jury: juf Nelleke, juf 
Elly en Arianne uit groep 8, wis-
ten de kinderen het publiek 
enorm te boeien. Uiteindelijk 
bleek Rienk Wollerich uit groep 
6 de beste. Voor de trotse winnaar 
was er een officiële oorkonde. 
Alle deelnemers gingen naar huis 
met een mooi boek en met het 
Kinderboekenweekgeschenk.

Lampionnenshow
In de weken voor 11 november is 
er hard gewerkt aan de lampion-
nen. De kleuters maakten een 
herfstlampion, de kinderen uit de 
middenbouw konden kiezen uit 
een molshoop met molletje of 
een gieter en de bovenbouw had 
de keuze tussen een spinnenlam-
pion of een vogelhuisje. Voordat 
de lampionnen mee naar huis 
gingen, werden ze eerst in het 
speellokaal geshowd aan de 
ouders. Elke groep liet de lampi-
onnen zien en ondertussen werd 
er een Sint-Maarten liedje 
gezongen.

Trefbaltoernooi
Op vrijdag 24 november deden 
twee teams mee aan een trefbal-
toernooi in “De Splitting”, geor-
ganiseerd door meester Stefan. 
De 9 kinderen van groep 5 en de 8 
kinderen van groep 6 hadden in 
de weken daarvoor flink geoe-
fend. Het resultaat mocht er zijn:  
allebei de teams wisten meerdere 
wedstrijdjes te winnen. Groep 6 
nam zelfs een beker mee naar 
school vanwege een derde plaats. 

Aankomst Sinterklaas
(Zie foto hiernaast)

Vol verwachting stonden de kin-
deren op 5 december aan de 
straat te wachten op Sinterklaas. 
Na het zingen van enkele sinter-
klaasliedjes zagen we ineens een 
grote bietenrooier aan komen 
rijden met daarin Sinterklaas. 
Boven op de bietenrooier zaten 
de pieten. Volgens sommige kin-
deren was het daarom geen bie-
tenrooier, maar een pietenrooier. 
Na deze bijzondere aankomst 
hebben de kinderen samen met 
de Sint en zijn Pieten een reuze 
gezellige morgen gehad.
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Website

Wilt u op de hoogte 
blijven van het 

laatste nieuws van
 CBS School 59, 

bezoekt u dan onze 
website:  

www.school59.nl
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Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.00 – 17.00

  18.00 - 20.00
Dinsdag:  10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.00 - 17.00
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 14.00 - 17.00
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.00 – 17.00
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur
Tel:
Borger:  088 012 8300
Nieuw-Buinen: 088-0128375

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

Dreumesuurtje in Bibliotheek 
Nieuw Buinen op 22 december  
Op vrijdag 22 december van 9.30 
tot 10.30 wordt er een dreumes-
uurtje gehouden in Bibliotheek 
Nieuw Buinen. Het dreumesuur-
tje is een gezellig uurtje, waarbij 
dreumesen (van anderhalf tot 
vier jaar) en hun ouders of oppas 
elkaar ontmoeten. De activiteiten 
bestaan uit: een klein verhaaltje 
uit een boek voorlezen, liedjes 
met beweging, kringspelletjes en 
knutselen. Tijdens het dreumes-
uurtje kan er ook een prenten-
boek geleend worden. Deelname 
is gratis. Er wordt voorgelezen 
uit: 'Egeltje viert Kerstmis' van 
M. Christina Butler. 
                 
Tablet Café op maandag 5 
februari in de Bibliotheek
Op maandag 5 februari van 
14.00-15.30 uur, kunt u terecht in 
de Bibliotheek met vragen over 
uw tablet. Een ervaren docent 
van de STOA is aanwezig om u 
leuke en handige tips te geven. 
Neem uw eigen tablet mee! Heeft 
u zelf (nog) geen tablet, maar wilt 
u het eens uitproberen; er is altijd 
een tablet beschikbaar in de 
Bibliotheek.

                                                                    
45.000 gesproken boeken in de 
Bibliotheek voor leden met 
leesbeperking 
Meer dan een miljoen Nederlan-
ders hebben een leesbeperking. 
De verwachting is dat het aantal 
Nederlanders met een leesbeper-
king de komende vijf jaar met 
20% toeneemt. Dit komt door de 
dubbele vergrijzing en omdat bij 
steeds meer mensen de diagnose 
dyslexie wordt gesteld. Om te 
zorgen dat zij ook kunnen genie-
ten van een goed boek heeft de 
Bibliotheek iets nieuws: 45.000 
gesproken boeken, exclusief 
voor leden met een leesbeper-
king. Want een goed verhaal zit 
tussen je oren. Door de collectie 
van 45.000 gesproken boeken 
aan te bieden via www.biblio-
theek.nl/passendlezen zorgt de 
Bibliotheek dat steeds meer men-
sen met een leesbeperking toe-
gang krijgen tot passende lees-
vormen. De gesproken boeken 
zijn afkomstig uit de collectie 
van Bibliotheekservice Passend 
Lezen, de bibliotheekvoorzie-
ning voor mensen met een lees-
beperking.

Een uitgebreide collectie: op 
/passendle-

zen staan gesproken boeken in 
alle genres. Deze zijn exclusief 
beschikbaar voor bibliotheekle-
den met een leesbeperking, zoals 
blind of slechtziendheid of dys-
lexie. Maar ook leden met een 
andere beperking waardoor lezen 
niet of moeilijk gaat, kunnen 
gebruikmaken van de collectie. 
Eenvoudig op computer of 
tablet: Bibliotheek leden kunnen 
met hun lidmaatschapsgegevens 
een webaccount aanmaken. Hier-
mee hebben zij direct toegang tot 
de collectie gesproken boeken. 
De gesproken boeken zijn te 
beluisteren via een computer of 
tablet. Een internetverbinding is 
daarvoor wel vereist. Meer infor-
matie: In het filmpje op www.bi-
bliotheek.nl/passendlezen wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe het 
werkt. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met: 
Biblionet Drenthe 
Marleen Buurman  
088 012 8054  
m.buurman@biblionetdrenthe.nl

Openingstijden tijdens de 
Kerstvakantie:
Tijdens de Kerstvakantie bent u 
van harte welkom in de Biblio-
theek. We zijn alleen gesloten op 
maandag 25 en dinsdag 26 

e edecember (1  en 2  Kerstdag) en 
op 1 januari 2018.

www.bibliotheek.nl 

 

 

http://www.bibliotheek.nl
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 

Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.

Abonnementen
Tarieven 2018
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2018

zonder incasso met incasso    
0 t/m 18 jaar Onbeperkt lenen, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk gratis n.v.t.    
19 jaar en ouder:   
Basis-abonnement 125 leenstrippen³ per jaar, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk € 50,50 € 48    
Groot-abonnement Onbeperkt lenen en reserveren² 

+ dubbele uitleentermijn 
+ inleverattendering per e-mail € 62,00 € 59,50

Maand-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig € 10,00 n.v.t.
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar 

(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement) € 5,00 n.v.t.    
Duplicaat Vervangende pas € 5,00 n.v.t.

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
 Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf  januari 2017. In principe zal er elke tweede week van 
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur. 

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, 
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, 
neem dan contact met ons op:

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320  
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Heel veel kinderen, ouders en 
andere belangstellenden stonden 
zaterdag 25 november te wach-
ten bij Dorpshuis De Viersprong. 
Keurig achter het gespannen lint, 
totdat er opeens een Piet op een 
bromfiets voorbij kwam. Roe-
pende dat Sinterklaas in aantocht 
was. Even later kwamen twee 
oude tractoren gevolgd door een 
wagen met muzikanten van het 
muziekensemble de Meraskik-
kers, die volop Sinterklaasliedjes 
speelden. Op de achterste wagen 
met een prachtig roer, bediend 
door een Piet, zat Sinterklaas in 
de stoel. Twee andere Pieten ston-
den aan zijn zijde. Sinterklaas 
werd verwelkomd, waarna we 
allen het dorpshuis naar binnen 
gingen. De peuters en hun ouders 
konden in de voorzaal Sinter-
klaas een handje geven, een lied-
je zingen en op de foto. Wat een 
belangstelling, de voorzaal was 
helemaal vol. Kinderen uit groep 
5 t/m 8 konden in ons jongeren-
cafe 't Hok een leuke Sinterklaas-
film bekijken. Sint en zijn Pieten 
kwamen op bezoek evenals de 
muzikanten van de Meraskik-
kers. Tot slot heeft de groep nog 
bingo gespeeld, waarbij degene 
die de laatste goede bingo had, 
armpje mocht drukken met Piet. 
Kinderen uit groep 1 t/m 4 heb-
ben in de achterzaal van ons 
dorpshuis ganzenbord gespeeld, 
waarbij op verschillende num-
mervakjes, een spel moest wor-
den gespeeld. Pakjes in de 
schoorsteen gooien, een parcours 
op klompen lopen, Amerigo van 
een wortel voorzien, gepuzzeld, 
pepernotentransport, kleding bij 
elkaar zoeken, enz. Vervolgens 
kwamen Sinterklaas en de Pieten 
binnen. En ook de Meraskikkers 
hebben opnieuw Sinterklaaslied-
jes gespeeld, waarbij uit volle 
borst werd meegezongen. Kinde-
ren konden vragen stellen aan 
Sinterklaas en die werden door 
hem beantwoord. Zoals: Hoe 

word je Sinterklaas? Slaapt Sin-
terklaas in een pyjama? Waar 
heeft Sinterklaas geslapen? Hoe 
vaak krijgt Amerigo een wortel? 
Sinterklaas las vervolgens een 
prachtig prentenboek voor, waar-
na het spel “Ren je rot” werd 
gedaan. De vragen werden door 
Sint voor gelezen, waarna de 
kinderen konden kiezen uit 2 
antwoorden en in het juiste vak 
moesten gaan staan. Volop werd 

er gerend voor het goede ant-
woord. Tot slot nog met zijn allen 
een Pietendisco en vergezeld van 
wat lekkers konden de kinderen 
naar huis. Dit feest werd moge-
lijk gemaakt door Schaatsvereni-
ging, Voetbalvereniging, Plaat-
selijk Belang, Toneelvereniging 
De Schaokel, Spelweek en 
Dorpshuis De Viersprong.

Sinterklaas in Buinerveen



Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

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
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een afspraak tijdens 

kantooruren bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088 23 23 300. 

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

Locaties in de regio zijn 
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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Nieuws OBS 75
Oproep voor onze 
schoolkrantlezers
Drie keer per jaar geven we als 
school de schoolkrant uit. Hierin 
staan vooral verhaaltjes van de 
kinderen. Waar veel scholen dit 
alleen nog digitaal doen, kiezen 
wij toch nog steeds voor de char-
me van een papieren versie. De 
reprokosten die deze krant met 
zich meeneemt zijn echter een 
nadeel en we vinden het jammer 
om deze vanuit het leermiddelen-
budget te betalen. Uiteraard krij-
gen alle kinderen een school-
krant, maar wilt u ook zelf een 
schoolkrant ontvangen, dan wil-
len we u vragen om een jaarlijkse 
bijdrage van €7,50 te betalen. 
Kreeg u altijd al een schoolkrant 
dan vragen we u om even contact 
op te nemen, zodat u vanaf dit 
schooljaar ook weer uw financi-
ële bijdrage kunt leveren. 
Kreeg u de schoolkrant nog niet, 
maar lijkt het u óók leuk om deze 
in de bus te krijgen, dan kunt u 
zich ook aanmelden. Over de 
aanmelding en de betaling  kunt 
u contact opnemen via de e-mail: 
o b s -
75nieuwbuinen@opoborger-
odoorn.nl.
Contant betalen en/of een briefje 
meegeven aan iemand die in con-
tact staat met de school, mag ook. 
Heel hartelijk bedankt voor uw 
belangstelling! 

Sinterklaas komt 'gewoon met 
paard' naar O.B.S. 75
Elk jaar klopt ons hart weer vol 
verwachting. Zal de goedheilig-
man nu eindelijk een keer te 
paard naar school komen? Jaren 
achtereen kwam hij weer aan met 
een of ander gek voertuig. Van 
luxe limousine, machtige Mack 
en lelijke eend tot zelfs een bouw-
keet of verrijker. En elk jaar wist 
hij daar weer handig een plausi-
bele verklaring voor te geven. 
Een paard: we durfden het al 
haast niet meer te dromen. Maar 
op dinsdag 5 december jongstle-
den hoorden we vanaf dorpshuis 
de Viersprong toch heel zachtjes 
de paardenvoetjes trappelen. 
Eindelijk, maar toch! Niet op de 
rug, maar achterop de marathon-
wagen. En niet met een schim-
mel, maar met een vos. Amerigo 
moest namelijk rusten voor de 
zware pakjesavond. Nou, dat 

vonden de kinderen natuurlijk 
geen enkel probleem. 
De jeugdige Pieten vonden paard 
en wagen toch wat saai. Zij kwa-
men daarom gewoon op de pak-
jesbrommer en assisteerden (als 
brigadier!) André Trip, die al 
jaren voor een veilige aankomst 
zorgt en auto's op grote afstand 
weet te houden. 
Het feest op school was fantas-
tisch. Sinterklaas wist opmerke-
lijk veel over de school, de kinde-
ren en ook over hun ouders. Dit 
veroorzaakte hier en daar wat 
gezond schaamrood. Met Sinter-
klaas' geheugen en vitaliteit is 
nog steeds helemaal niks mis en 
we zijn dan ook vol vertrouwen 
hem volgend jaar weer in Nieuw-
Buinen te zien. Op welke manier 
hij dan weer aankomt, dat zien 
we vanzelf! 

Pakjespiet keurig tegengehouden door de brigadiers



Dorpskrant Buinerveen Pagina 23

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
 OBS School 75, 
bezoekt u dan onze website:  

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
 E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel.  0599-234722

Wij gaan de lucht in

Het heeft even geduurd, 
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria 

Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in 
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld. 

U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen. 

Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen 

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door 
Bram van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu

B e l e v i n g s o n d e r z o e k :
In de periode november 2017 - 
maart 2018 gaat een onderzoek 
door studenten van Van Hall 
instituut Larenstein te Leeuwar-
den plaatsvinden. In samenwer-
king met Plaatselijk Belang, 
BOKD en gemeente Borger-
Odoorn. Ieder huishouden ont-
vangt een vragenlijst, die inge-
vuld kan worden door diegene 
die het eerst jarig is en boven de 
18 jaar is.  Deze lijst wordt per-
soonlijk door studenten overhan-
digd op vrijdag 15 december. 
Het dorpsbelevingsonderzoek 
geeft een goed beeld van de hui-
dige staat van het dorp en de wen-
sen voor de toekomst. Hiermee 
kan ons dorp projecten opzetten 
én richting gemeente en andere 
instanties aangeven wat wensen 
en aandachtspunten zijn. Onder-
werpen als wonen, werken, soci-
ale omgeving en identiteit,  vere-
nigingsleven, voorzieningen, 
vrijwilligerswerk, enz. komen 
aan bod. Samen willen graag ons 
dorp leefbaar en mooier maken!
We zien heel graag ingevulde 
lijsten terug. Inleveren kan bij 
Dorpshuis De Viersprong of bij 
fa. Middeljans. De studenten 
komen op dinsdag 19 december 
en/of donderdag 21 december 
langs bij diegene die het nog niet 
hebben ingeleverd.
Naast deze vragenlijst wordt ook 
een lijst voor eventuele vrijwilli-
gerswerkzaamheden voor ons 
dorp uitgedeeld. Ook deze lijst 
zien we graag retour.
Alvast bedankt voor uw mede-
werking!

Kruispunt en omgeving – 't 
Kloppende hart van Buiner-
veen:
Ons project “Het kloppende hart 
van Buinerveen” kan van start in 
voorjaar 2018. Dit is mede moge-
lijk gemaakt door Leader, een 
Europees fonds voor projecten 
die bijdragen aan de leefbaarheid 

en economie van de verschillen-
de noordelijke regio's. 
Inmiddels zijn er al diverse bij-
eenkomsten geweest met ver-
schil lende parti jen,  zoals 
gemeente Borger-Odoorn, fa. 
Hoornstra en vertegenwoordi-
gers van Plaatselijk Belang. 
Plaatselijk Belang wordt bijge-
staan door Luit Hummel van de 
B O K D  ( B r e d e O v e r l e g-
groepKleineDorpen in Drenthe). 
Doelen zijn het opwaarderen van 
ons dorpscentrum d.m.v. een 
plein, het terugbrengen van de 
verkeerssnelheid, water terug in 
ons dorp, verbeteren van het ter-
rein bij de ijsbaan, en het bevor-
deren van het toerisme. 
Op maandag 11 december wordt 
een presentatieavond gehouden, 
waarbij het plan in de nieuwste 
situatie wordt uitgelegd. Voor dit 
project is veel vrijwilligerswerk 
nodig. Samen kunnen we ons 
dorp leefbaarder en mooier 
maken. Aanmelden kan bij Den-
nis Middeljans of een van de 
andere bestuursleden.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Graag horen we van inwoners of 
er belangstellenden zijn voor 
huisvesting op het nieuwbouw-
plan Zuidonder in Buinerveen. 
Ook horen we graag of er perso-
nen zijn die interesse voor een 
huurwoning op het nieuwbouw 
plan hebben. Op woensdag 25 
november is er een informatiea-
vond georganiseerd, waar veel 
belangstellenden op af kwamen. 
Er is een plan gemaakt voor een 
aantal van 5 woningen in een rij. 
Als er 4 verkocht zijn, wordt de 
rij gebouwd. Tevens is er een 
mogelijkheid van een rij van 4 
stuks, die kleiner van omvang 
zijn. Fa. Hofstra-Hulshof uit 
Nieuw-Buinen heeft een bouw-
tekening gemaakt.
Verdere informatie bij hen of bij  
Dennis Middeljans verkrijgbaar, 
tel. 0599 212 232 of den-
nis@middeljanssportenreclame.

nl Of bij ook bij makelaar Stuur-
sma in Borger. Natuurlijk kan er 
ook een vrijstaande woning of 2 
onder 1 kap gebouwd worden.
Informeren hiervoor kan bij 
makelaar Huis in Exloo.

Ommetje en Nieuwjaarsin-
stuif:

eIn 2018 wordt er voor de 7  keer 
een Ommetje georganiseerd.
En wel op zondag 14 januari om 
14 uur vertrek bij Dorpshuis De 
Viersprong. De lengte is onge-
veer 5 km met een verrassende 
tussenstop. Vanaf 15.30 uur is de 
achterzaal open voor de Nieuw-
jaarsinstuif. Er zullen verschil-
lende optredens zijn en samen 
kunnen we van snert en groen-
tensoep genieten.
De organisatie is in handen van 
de Voetbalvereniging, Schaats-
vereniging, Stichting Dorpshuis 
en Plaatselijk Belang. Een vrije 
gift is welkom! Hiervoor staan er 
busjes klaar bij de tussenstop en 
in het dorpshuis.

Iedereen is welkom en een 
drankje staat klaar!

http://www.buinerveen.nu
mailto:dennis@middeljanssportenreclame.nl
mailto:dennis@middeljanssportenreclame.nl
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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

Voor reacties Jacco Pranger, , 0599-621767 of 06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

Foto boven en onder laat het beeld zien van de jaren 60 van de vorige eeuw en in 2012 zoals het nu is. 
Buinerveen aan de Buinerstraat nummers 6,7 en 8.

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Historische Vereniging 
Nieuw-Buinen en Buinerveen

 

Inmiddels telt ons gebouw 11 
ruimtes die ook gevuld zijn met 
een stuk historie die u meeneemt 
in de tijd terug.
Verder is er weer het een en ander 
bij ons binnen gebracht voor ons 
archief en museum om te laten 
zien aan de mensen. Tevens heb-
ben we verschillende groepen 
mogen ontvangen die we onder 
meer over de glasindustrie kon-
den vertellen. Door dit alles krij-
gen nu steeds meer bekendheid 
en vinden de mensen de weg naar 
ons museum.
Ook zijn we als vereniging 
betrokken bij het realiseren van 
een park nabij de nieuwe ijsbaan 
tussen het Zuiderdiep en het 
Noorderdiep, het voormalig voet-
balveld van de glasindustrie.
Komend voorjaar zal hier een 
aanvang mee gemaakt worden. 
Tevens zijn we betrokken en wer-
ken mee met het project Parels in 
het Veen. Musea en historie uit 
Nieuw-Buinen en Stadskanaal 
die de krachten samen binden om 
activiteiten te organiseren over 
onze plaatselijke omgeving en 
haar historie. De komende tijd 
zal hier meer over naar buiten 
komen, we houden u op de hoog-
te.

Kom gerust  eens langs in onze 
archiefruimte aan de Parklaan 26 
(oude bibliotheek) om alles te 
bekijken. Onze ruimte is vrij toe-
gankelijk en er is ruime parkeer-
gelegenheid. We zijn er meestal 
op de  dinsdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur, of na telefonisch 
contact op een ander tijdstip. 
Ook kunt u materiaal meenemen 
zoals foto's  en documenten. 
Deze worden direct  gescand en 
kunt  u uw documenten meteen 
weer mee naar huis nemen. We 
beschikken o.a. over een groot 
krantenarchief met allerlei knip-

sels uit ons dorp. Vaak denken 
mensen bij het opruimen: “Wat 
moet ik met die oude spullen”, en 
worden de spullen weggegooid. 
Vaak zitten hier toch dingen  tus-
sen die voor ons van waarde zijn 
en die we graag willen bewaren. 
Dus………….Laat het eerst 
even aan ons zien voordat u het 
weg doet.

Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het vierde nummer 
van 2017. Hierin vindt u onder 
andere een artikel over de glasin-
dustrie en haar medewerkers, 
verteld door oud medewerkers 
van de glasindustrie.
Heeft u belangstelling voor ons 
tijdschrift,  dan kunt u voor 17 
euro lid worden en ontvangt u 
tevens 4 keer per jaar dit tijd-
schrift. Ook los is ons tijdschrift  

te koop, maar kost dan 5 euro per 
stuk. Dus een lidmaatschap is 
voordeliger. Een voordeel hier-
van is ook nog dat u  het kwar-
taalblad thuisbezorgd krijgt door 
één van onze vrijwilligers. 

Kijkt u ook ook eens op onze 
website www.histver-nbb.nl, 
.Daar staat ook veel informatie 
over onze vereniging. Of op face-
book onder oald buunerveen en 
oald buunermond, waar onder-
meer geregeld oude foto's ver-
schijnen en contacten gelegd 
kunnen worden.

Voor verdere info kunt u contact 
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Wo e n s d a g  11  o k t o b e r :
Het eendagsbestuur heeft voor 
deze avond Jessica Wassenaar uit 
Kopstukken uitgenodigd met als 
thema “Dwalen langs de Duitse 
Grensstreek”. Geweldig te 
horen, wat er zoal vlak over de 
grens te zien en te beleven valt. 
Beginnende bij de “Kiekkaaste” 
in Nieuw Polderzijl, via Greet-
siel, Norden (theemuseum), Park 
der Garten, Sögel, het verdwenen 
dorp Warn, Geeste, Emsflower, 
Tierpark Nordhorn, Bentheim 
(kasteel), Gronau (Pop en Rock-
museum), Kleve tot aan het drie-
landenpunt te Vaals. 
Woensdag 15 november:
Namens de Historische vereni-
ging Nieuw-Buinen/Buinerveen 
hebben Albert Plat en Jan Hai-
kens ons een verhaal over de his-
torie van ons dorp verteld. Vanaf 
de ijstijden, waarna in 1732 zich 
mensen in Buinerveen hadden 
gevestigd. Er werd boekweit 
geteeld op de gronden. De rivier 
Buinerstreng lag tussen Stadska-
naal en Buinerveen in. De ont-
ginning van het veen begon aan 
de zijde van Stadskanaal, waarbij 
het Noorderdiep het eerst werd 
uitgegraven. Zo'n 800 tot 1000 
personen waren bezig met deze 

graafwerkzaamheden. Iedere 
kavel werd genummerd. Vandaar 
de benaming voor onze scholen 

steCBS 59 en OBS 75; op de 59  
ste

kavel en op de 75  kavel. Foto's 
van verschillende oude huizen 
werden vertoond. En ook de 
oude aardappelmeelfabriek, 
waar de aardappels met schepen 
werden aangevoerd. Iedere 185 
meter lag er een brug. Buiner-
veen had intussen een gemeente-
huis en een politiebureau. In 
1910 gingen er 300 kinderen naar 
School 75 en voor de duur van 4 
jaren was er zelfs een ULO-
school (UitgebreidLagerOnder-
wijs).
Woensdag 13 december:
Kerstavond; om 18 uur gaan we 
genieten van een lekkere maal-
tijd, die door Xander en Marijke 
van Dorpshuis De Viersprong zal 
worden verzorgd.  Tijdens de 
maaltijd worden gedichten en 
verhalen  verteld.
Wo e n s d a g  1 7  j a n u a r i :
Jaarvergadering met als gast-
preekster Kunstenaar Keimpe 
van der Kooi.
Woensdag  14  f ebruar i :
Een avond verzorgd door water-
schap Vechtstromen met een 
waterles.

Museumbezoek:
Woensdagmiddag 8 november 
zijn we met 11 dames naar 
museum De Buitenplaats in Eel-
de. Geweest. De expositie, die 
we bezicht igd hebben is  
“NUCLEUS”, de 24 ste editie 
van de internationale Noorder-
licht fotomanifestatie. Het gaat 
over Wetenschap en de Verbeel-
ding ervan door autonome foto-
grafen en kunstenaars. Ze staat in 
het teken van de menselijke 
drang om de wereld om ons heen 
te willen begrijpen.  Foto's van:  
Tjibbe Hooghiemstra: “Imagin-
ing the Cosmos”, 
Caleb Charland: “Back to the 
light” en  Ulrike Schmitz:  “The 
missing Link”.
Mooie foto's (hoe kom je er op!). 
We stonden af en toe met onze 
neus op de foto's om weer iets te 
ontdekken.                                          
In de tuin stonden mooie beel-
den, o.a. “Willemientje”. Er is 
een Oranjerie. Ook een appelhof 
met oude rassen. In de tuin staat 
een stenen tafel met daarin een 
gedicht van Kader Abdolah. Het 
is erin gehakt door Pieter Jan 
Kuiken : 
Alles wat gebeurd is kun je alleen 
met verhalen verklaren.
Agrarische Commissie:
Doen Leren en Beleven. Dit was 
het thema waar we door de Pro-
vinciale Agrarische Commissie 
voor werden uitgenodigd. Op 
maandag 20 november gingen 
we naar het Duurzaamheidscen-
trum aan de Bosrand in Assen. 
We werden in groepen rondge-
leid door het Asserbos met het 
Sterrenbos en de Zevensprong. 
Het is een bos van 114 ha waar-
van nog 10 ha oerbos is. Wolter 
Hendrik Hofstede had vroeger 
een plan bedacht voor de inrich-
ting van het bos. Er staat nog een 
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standbeeld van hem in het bos. 
Hierna kregen we een rondlei-
ding door het duurzaamheids-
centrum door één van de vele 
vrijwilligers die er werken. Het 
gebouw is in 2016 geopend. Er 
werd met veel hout, staal en glas 
gebouwd, de verwarming wordt 
gestookt met houtsnippers en er 
wordt gebruik gemaakt van aard-
warmte; de koeling is nagebootst 
van een termiet. Op het dak is een 
tuin aangelegd met eetbare plan-
ten.  In het gebouw zijn ook 
leslokalen voor de basisscholen 
van Assen om daar natuur- en 
milieulessen te volgen. Ook de 
leerlingen van het PrO Assen 
kunnen hier les krijgen en stage 
lopen. Er is een horecagedeelte 
en een kinderboerderij. De 
gemeente Assen heeft voor de 
buitendienst hier ook zijn 
onderdak voor hun vervoersmid-
delen.

Wandelen met andere afde-
l i n g e n  i n  D r e n t h e :
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
k m  ;  e - m a i l :  j a n e n l a m-
m y @ k p n m a i l . n l
Wandelen bij afdeling Dalen op 
donderdag 14 december om 9.45 
uur. Café Restaurant Cornelis.
Wandelen bij de afdeling Beilen 
op donderdag 11 januari om 9.45 
uur. 

Commissie Kenniscentrum 
Handwerken en Textiele Vor-
men:
Zentangle (pentekenen volgens 
gestructureerde patronen)
Op Donderdag 18 januari en 1 
februari om 9.15 uur
Locatie: Voorhof in Westerbork

Commissie Vrouwenstreken
Model tekenen door Minno de 
Roo uit Oosterhesselen. 
Op dinsdag 13 februari 2018 
om 10.00 uur 
Locatie: Voorhof te Westerbork

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats 
in de achterzaal van Dorpshuis 
De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen 's avonds om 19.45 
uur. Iedereen is van harte 

welkom en kan vrijblijvend 2 
keer komen kijken. Informatie is 

ook te verkrijgen bij Ria 
Boelsma, tel. 0599-622121 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-

212232

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 (50,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 
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De Gouden Moer
heeft u:
-moeite met boodschappen doen?
-boodschappen van diverse winkels nodig 
zoals de apotheek, Aldi en de Lidl?
te weinig tijd om zelf boodchappen te doen?

Wellicht kan de Gouden Moer u hierbij van 
dienst zijn. Voor meer informatie kunt u 
bellen met :
0599 211949 of 0629258567

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 
Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 
tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

Persoonlijke boodschappenservice

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

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

Bloemenkracht
Praktijk voor Bach-bloesem remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430

silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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Homeo-watte?                                                                                             

Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding, 
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat

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

Homeo-watte over… Iets nieuws

“Uren, dagen, maanden, jaren … 
vliegen als een schaduw heen”, 
soms bijna letterlijk, lijkt het wel. 
Het is bijna niet voor te stellen 
dat het alweer bijna kerst is. De 
natuur heeft zich weer in zichzelf 
terug getrokken, en dat is ook de 
beweging die mensen (onbe-
wust) in deze tijd van het jaar 
maken. We zijn meer binnens-
huis, versieren onze directe 
omgeving,  en richten ons op 
warmte en gezelligheid samen 
met familie en vrienden. Even 
terugtrekken in een veilige 
cocon.
En in deze tijd van het jaar past 
het dan weer om opnieuw de 
balans op te maken. Wat is er op 
mijn weg gekomen? En hoe ben 
ik daar mee om gegaan? Ben ik 
tevreden? En wat had er anders 
gekund? Waar ben ik dankbaar 
voor?
En evenzeer passend bij het 
einde van het jaar is het om alvast 
vooruit te kijken. Misschien nieu-
we plannen te maken, ideeën uit 
te werken of dromen waar te 
maken. Wat is er voor nodig om 
jóuw plannen waar te maken? 
Om jóuw dromen uit te laten 
komen?
Volgens de Nine Star Ki, een 
mooie methode vanuit de oude 
Chinese filosofie die inzicht en 
helderheid kan verschaffen, 
stond 2017 in het teken van het 
element 'Water'. Een jaar dat 
zomaar heftige en emotionele 
gebeurtenissen met zich mee kan 
brengen. Een jaar waarin de ener-
gie stroomt, soms kabbelend en 
heel vaak met donderend ge-
weld. Op zijn weg door het jaar 
nam het water geliefde mensen 
mee en spoelde het overtollige 
ballast weg. Legde het bloot wat 
verborgen lag onder een laag 

modder. Polijstte het tot hoog-
glans wat belangrijk was en is. 
Water zelf heeft geen vorm, het 
wordt in vorm gehouden door de 
bedding waardoor het stroomt. 
Als die bedding er niet is, kan 
water zich heel grillig gedragen, 
daar weten we alles van in ons 
waterige land. 
Het komende jaar heerst een 
ander element, het zal in het 
teken staan van het element 
'Vuur'. Een element dat hoort bij 
het leven vanuit warmte en pas-
sie. Vuur reinigt en kan door zijn 
kracht het oude omvormen naar 
iets nieuws. Transformatie dus. 
Dit is hét jaar om nou eindelijk 
eens werk te maken van die 
grootse, of misschien wel kleine, 
dromen en plannen! Nieuwe ding-
en in gang te zetten! Kortom, het 
is een jaar om naar buiten te tre-
den en te stralen …  misschien 
best wel een beetje spannend als 
je gewend bent aan 'gewoon is 
ook goed genoeg'. 
Maar … is voor jou al duidelijk 
wat dat nieuwe kan gaan zijn? 
Waar wil jij je creatie-kracht aan 
schenken? 
Om daar wat meer zicht op te 
krijgen is een heel mooie metho-
de om een soort collage of mood-
board te maken. Knippen, plak-
ken, tekenen, schilderen, schrij-
ven … alles kan. Plaatjes die pas-
sen bij wat je zou willen brengen 
of ontvangen. Ook leuk om 
samen met kinderen te doen. 
Teksten die precies weergeven 
wat jij voelt maar waar je nog 
geen woorden voor had. Of mis-
schien heeft jouw droom vooral 
een kleur? Of een vorm? Losse 
woorden? Wat het onderwerp 
ook is … gezondheid, geluk, een 
fijne woonplek, een mooi bedrijf 
of veel geld … Het maakt alle-
maal niet uit en het hoeft al hele-
maal niet netjes of perfect te zijn. 

Zolang het maar de energie en 
het gevoel van jouw droom 
draagt. 
En … wát je ook maakt, hang het 
daarna op een plek waar je het 
vaak kunt zien om het gevoel 
vast te houden. Immers, waar je 
aandacht aan schenkt, dát groeit! 
Waar je over spreekt krijgt vorm 
in je leven. Benoem de dingen 
daarom positief en laat vooral 
het woordje 'niet' zoveel moge-
lijk weg. 

Ik wens je een overvloed toe op 
alle vlakken … gezondheid, 
geluk, liefde, plezier, rust, vrede, 
veiligheid, geld … (en mis-
schien heb je zélf nog mooie 
toevoegingen). Voor 2018 en 
zeker ook voor daarna. Het 
wordt een prachtig jaar om te 
stralen en jezelf te laten zien. 
Maak er een geweldig jaar van!

Hartelijke groet uit de praktijk,
Jolanda Grooters
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Sportnieuws

1e keer Fit In't Veen 
groot succes!
Woensdag 13 december 
organiseerde Ilka Timmermans 
de eerste editie van Fit In't 
Veen. 
Om 20:15u. verzamelde een 
groep van 12 deelnemers zich 
bij het Dorpshuis om vanuit 
daar op de parkeerplaats van de 
voetbalvereniging een sportieve 
avond te beleven. 
In tweetallen werden 
verschillende oefeningen 
gedaan. Zelfs in de regen deed 
iedereen fanatiek mee. Een 
super geslaagde eerste keer en 
zeker voor herhaling vatbaar.

Elke Woensdag
Vanaf woensdag 20 december 
zal deze avond wekelijks 
gehouden worden vanaf 20:00u 
tot ±21:00u. Een uurtje sporten 
die vooral in het teken staat van 
een gezellige sportieve avond!
Doe je ook mee?! Meld je aan 
bij Ilka Timmermans, via 
facebook of sluit spontaan aan!

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Info: website; potverhuur@outlook.com

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

info@potverhuur.nl

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2018 zijn te verkrijgen bij: 

A. Trip 
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen

A.Habing 
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2018
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Schaatsen voor leden
Net als vorig jaar hebben we, ook voor het schaatsseizoen 2017/ 2018, weer twee data vast weten te leggen 
waarop de leden van uw natuurijsvereniging, op vertoon van hun lidmaatschap, op de 400 meter 
kunstijsbaan van Kardinge te Groningen, de ijzers kunnen onderbinden.  
Deze evenementen zullen plaatsvinden op:
 
- zaterdag 23 december 2017 van 18.00 - tot 20.30 uur  
Toertocht voor de jeugd tot en met de basisschoolleeftijd. Na afloop is er een medaille te verkrijgen.
- zaterdag 17 februari 2018 van 18.00 - tot 20.00 uur

 -       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)
-       bij de toegang wordt geturfd van welke vereniging de deelnemers lid zijn
-       licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
-       iedere deelnemende vereniging levert per schaatsdag 1 medewerker
-       het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
-       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen

We verzoeken u deze data aan uw leden door te geven en hopen velen van hen, samen met u, op die avonden 
op het kunstijs in Groningen te mogen begroeten. De Technische Commissie Natuurijs zal voor de verdere 
organisatie van deze evenementen zorg dragen. 
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Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken) 
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze 
staat net buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Hebt U nog vragen hierover bel dan tel. 06 12 20 88 16.

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 

Activiteiten VV Buinerveen
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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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website



Dorpskrant BuinerveenPagina 36

Waarom is bewegen goed voor u?
· Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
· Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
· Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door

Sporten kan ook bij u in de buurt.
GALM is de afkorting voor “Groninger Actief Leven Model”. De Universiteit te Groningen heeft deze 
aanpak voor senioren ontwikkeld.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in 
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie 
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Er zijn 
lesmogelijkheden voor overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a 
€ 2,40 per les).

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element

. Verder komen de leden van alle  groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het 
teken staan van sport, spel en plezier.

Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.galm-borger-odoorn.nl  op die van  
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl

 een hoge bloeddruk, ongezonde 
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

 is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met 
elkaar

of

 

Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn
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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

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

Oproep:

Heeft u nog oude 
dorpskranten, van 
voor 2000, dan zouden 
wij die graag lenen om 
in te scannen. Wij mis-
sen namelijk nog een 
aantal van af 1993, tot 
en met 1996. Er is vast 
wel eens een artikel 
gepubliceerd waar-
door u dacht: Die moet 
ik bewaren! En die zoe-
ken we dus! Stuur een 
berichtje naar de 
redactie, en indien 
nodig komen we de 
kranten ophalen. 
Alvast heel erg
 bedankt.
 
Redactie 
Dorpskrant

De Gouden 
Moer
- Honing- en bi jenwas 
producten
- Gepersonal iseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lez ingen voor 
school
- Creat ieve workshops

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 
Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 
tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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Het  voorwerp
Alvorens in te gaan op het voor-
werp dat in de oktobereditie is 
opgenomen, het sierlijk geslepen 
glaswerk, moeten we toch eerst 
nog even ingaan op de kaarsen-
snuiter/ -dover, beschreven in 
onze Dorpskrant van oktober jl.
Onlangs heeft mevrouw Stefanie 
Fennema uit Stadskanaal aange-
geven dat het een sigarenschaar-
tje is. Dat heeft zij opgezocht op 
internet, én gevonden, zowaar 
met een foto. Het sigarenschaar-
tje was/is “geknipt” om het frutje 
of frutsel van een bolknak of 
Havanasigaar weg te halen. De 
Cubaanse sigarenmakers lieten 
de bij het mondstuk samenge-
vouwen tabaksbladeren als een 
kleine kluw aan de sigaar zitten. 
Voor de roker een overbodig en 
hinderlijk stukje rookwaar. Het 
sigarenschaartje heeft twee func-
ties: het knipt het frutsel weg én 
vangt de stukjes tabaksblad op in 
het kleine kuipje. Dank aan Ste-
fanie voor haar waardevolle aan-
vulling.
Dan het sierlijk geslepen glas-
werk met een binnenruimte van 
circa 40 milliliter. Op de vraag 
aan onze lezers om iets te vertel-
len over gebruik, of doel en/of 
naam van dit voorwerp is een 
prijzenswaardige reactie geko-
men van dhr. Ben van Lom uit 
Nieuw-Buinen. In diens werkza-
me leven heeft hij in vele buiten-
landen rond kunnen kijken, daar-
bij ook langdurig verbleven in 
landen van het z.g. Midden-
Oosten. Hij vertelt dat in die cul-
turen bij aankomst in restaurants 
of kennissenkring  je werd 
begroet met een “lekker geurtje” 
in je haar of op je kleding ter 
hoogte van een schouderblad. En 
dat lekkere geurtje kwam via een 
paar druppeltjes parfum of een 
andere positieve geurvloeistof 
uit het fraai vormgegeven, kleine 
en mooi geslepen flesje.
Uit de reactie van Ben van Lom 

wordt niet geheel duidelijk of de 
geurige ontvangst wellicht ook 
tot doel had bepaalde lichaams-
geuren weg te drukken of door 
middel van één parfumgeur voor 
alle gasten de saamhorigheid te 
stimuleren. (Noot: houders van 
een toom kippen weten dat bij het 
toevoegen van een nieuwe hen in 
de groep alle kippen werden 
besprenkeld met hetzelfde geur-
tje. Redenen: geen ruzie en met-
een één familie). Als een lezer 
nog wil reageren op de inhoud of 
strekking van deze alinea, dan 
kan dat altijd. Graag zelfs.
De nieuwe hersenkraker. Zie foto 
hieronder. Naar ons idee is de 
oplossing niet zo eenvoudig. 
Echt een onderwerp om de tan-
den in te zetten. Hoe groot is het 
voorwerp? Let dan op de grootte 
van de witte ondergrond, een vel 
papier van 30 x 21 centimeter. 

Reacties zijn tot 29 januari 2018 
welkom bij de hoofdredacteur 
van de Dorpskrant Buinerveen 
(zie Colofon) of bij
 Martin Snapper

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

THEEWINKEL STADSKANAAL
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
Jan Beugels 0900-8844 

Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. 

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen 06-27437413

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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