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Zondag 9  december was het 
feest in Buinerveen. Een gezelli-
ge kerstmarkt in plaats van het 
dorpskerstfeest de vier jaren daar-
voor. Bijzonder om zo een lus-
trum in te kunnen vullen. 
Het idee ontstond na de zomer. 
De Meraskikkers wilden iets 
anders. Dat 'anders' ging van een 
kerstfeest bij een van de melk-
veehouders in het dorp in de stal 
tot een kerstfeest met veel 
muziek op het nieuwe dorps-
plein. Na een van onze repetities 
hoorde Marijke ons gesprek. Zij 
kwam met het idee om er een 
kerstfeest voor iedereen van te 
maken in de vorm van een kerst-
markt. Ieder jaar doet De Vier-
sprong ook mee met de kerst-
marktroute in Nieuw Buinen. 
Toch een beetje aan het eind van 
de route en dit jaar zou die kerst-
marktroute sowieso een andere 
opzet krijgen. Zo ontstond een 
mooie samenwerking met De 

Viersprong met als resultaat de 
kerstmarkt op 9 december. 
Xander, Marijke, Brenda, Laura 
(van de activiteitencommissie) 
en Margriet vormden de kerst-
commissie met een grote achter-
ban als hulptroepen. Iedere keer 
is het weer genieten om te zien 
dat er zoveel mensen een steentje 
bijdragen om activiteiten in ons 
dorp tot een succes te maken. Van 
school 75 konden we de prachti-
ge zelfgemaakte marktkramen 
huren. Standhouders kwamen 
allemaal uit de omgeving. Van de 
firma Hoornstra konden we hek-
ken lenen voor de kerststal, van 
Henk Ratering hekken voor 
langs de weg. Andre Trip zette de 
trekker weer voor de kar voor het 
vervoer van materiaal.  Het hout 
voor de vuurkorven kregen we 
van Ferdinand Meijer van 
www.houtjeshalen.nl en Robert 
regelde de stroom.  Lees verder op 
pag.11 
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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

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

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 5 februari 2019
Nummer 2 inleveren voor 2 april 2019
Nummer 3 inleveren voor 4 juni 2019
Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2019
Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2019
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2019

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

GEZOCHT
Activiteiten Commissie Buinerveen is opzoek naar mensen die ons 
komen versterken/opvolgen met het organiseren van verschillende 

activiteiten in en rondom het Dorpshuis.

Wij zoeken iemand die erg betrokken is bij het dorp,
en het niet erg vind om werkzaamheden te doen tijdens en voor de 

feestjes en activiteiten.

Lijkt het jou leuk?
Laat het één van de bestuursleden weten, 

Of.. stuur een mailtje naar:
acbuinerveen@outlook.com

Nanda, Nick, Jacob en Laura

Agenda
20 dec Kerstfeest OBS75

22 dec De Spelbrekers

24-25 dec Kerstdiner

31 dec Sylvester party

13 jan Ommetje

Nieuwjaarsinstuif

23 jan Vrouwen café

1 feb Stamppotbuffet

16 mrt Toneel

23mrt Toneel

20 apr Eieren zoeken

17 mei Kinderbingo

5 okt  Filmavond

2 nov Spokentocht

16 nov Vrouwenbingo

Zie ook agenda jongeren cafe op 
pagina 3

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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Agenda 2018/2019 (eerste kwartaal)

Vrijdag 21 december Kerstavond 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 4 januari Nieuwjaarsborrel 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 18 januari Filmavond 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 1 februari Muziekquiz 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 15 februari Bingo 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 1 maart Darttoernooi 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 15 maart Gameavond 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 29 maart Speurtocht in het bos 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 12 april Pannakooi Toernooi 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 26 april Paasavond 19.30 - 22.30 uur

Statiegeldactie
Jongeren Café ‘t Hok komt 5 januari 2019 
vanaf 09:30 uur bij u langs om lege flessen 
en bierkratten op te halen. 

Bent u niet thuis? Dan kunt u de flessen/
kratten bij uw huis neerzetten.
De opbrengst wordt gebruikt voor leuke 
activiteiten voor de jeugd.

Onze route is Buinerveen en Nieuw-Buinen 
tot aan de Mondenweg.
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Vol spanning wachten een aantal 
kinderen op ons mooie nieuwe 
dorpsplein; vergezeld van hun 
ouders. Daar komt opeens een 
trike voorbij met een Piet erin en 
er wordt druk getoeterd en 
gezwaaid. De groep kinderen en 
ouders wordt groter en daar komt 
hij……Sinterklaas op een mooi 
versierde wagen samen met nog 
een paar Pieten. Hij wordt bege-
leidt door vrolijke klanken 
gemaakt door het muziekensem-
ble De Meraskikkers.
Sinterklaas wordt verwelkomd 
en geeft vele kinderen en 
(groot)ouders een hand en maakt 
een praatje. Vervolgens gaat 
iedereen naar binnen en in de 
voorzaal is er plek voor de peu-
ters om samen met Sinterklaas en 
de Pieten op de foto te gaan, een 
praatje te maken en een liedje te 
zingen.
De Meraskikkers spelen nog een 
aantal sinterklaasliedjes en er 
wordt uit volle borst door ieder-
een meegezongen.
Intussen zitten de kinderen van 
groep 5 t/m 8 een leuke sinter-
klaasfilm te bekijken, die nog 
onderbroken wordt door een 
bezoek van Sint en de Pieten. 
Ook hier wordt weer muziek 
gemaakt en gezongen. Na de film 
gaan de kinderen een paar rondes 
bingo spelen.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 
zitten in de achterzaal. In 
groepjes gaan ze allerlei spelle-
tjes doen, zoals Twister, sjoelen, 
letters vissen, enz. Ook het spel 
Ren je Rot wordt uitgevoerd met 
heel veel enthousiasme. Als Piet 
op het verkeerde vak staat, wordt 
er uit alle macht geprobeerd om 
hem in het juiste vak te krijgen. 
Sinterklaas leest nog een paar 
verhalen voor en beantwoord 
vele vragen van de kinderen. 
Ook hier komen De Meraskik-
kers langs om sinterklaasliedjes 
te spelen.

Sinterklaasfeest in Buinerveen 

Tot slot gaan alle kinderen dan-
sen en rennen bij de Pietendisco, 
waarna ze vervolgens met wat 
lekkers naar huis gaan.

Het was een heerlijke en gezelli-
ge dag georganiseerd door de 
Schaatsvereniging, de Voetbal-
vereniging, toneelvereniging De 
Schoakel, dorpshuis De Vier-
sprong, de spelweek en Plaatse-
lijk Belang.
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Een tijdje geleden, na een repeti-
tie van de Meraskikkers, vertelde 
Marijke dat ze komend voorjaar 
al 3 jaar actief zijn in Buinerveen. 
De Viersprong is een veelzijdig 
bedrijf, wat je er zo aan de bui-
tenkant niet vanaf kunt zien. 
Heerlijk om in het bedrijvige 
Buinerveen zo'n onderneming in 
het hart van het dorp te hebben. 
Toen Marijke me vroeg of ik aan 
het eind van dit jaar ook iets over 
hun bedrijf wilde schrijven voor 
de Dorpskrant, hoefde ik daar 
niet lang over na te denken. 
Natuurlijk doe ik dat graag! “Is 
het nu een dorpshuis, een eetcafé, 
een kroeg, een cateringbedrijf, 
trouwlocatie? Kan dit echt alle-
maal bij jullie?” Deze vragen 
hebben Xander en Marijke de 
afgelopen (bijna) 3 jaar vaak 
gehoord. 'Xander en Marijke' 
zijn intussen een begrip gewor-
den in ons dorp. 
Beheerders van het dorpshuis 
zijn ze nog steeds. Verenigingen 
vinden er gastvrij onderdak. 
Waar Xander voor de lekkere 
hapjes zorgt achter de schermen 
is de altijd vrolijke noot van 
Marijke niet meer weg te denken 
tussen de gasten. In overleg kan 
(bijna) alles. Een warme zaal, of 
toch liever niet zo warm, ver-
schillende smaakjes thee, eerder 
naar binnen om de boel klaar te 
zetten en ga zo maar door. De 
activiteitencommissie heeft het 
dorpshuis als thuisbasis en regel-
matig zijn Xander en Marijke 
vrijwilligers bij een van die acti-
viteiten. Dan openen ze gewoon 
een uurtje later, omdat het kan… 
Vergaderingen en bijeenkom-
sten, niet alleen vanuit ons dorp 
maar ook de gemeente en provin-
cie weten het dorpshuis te vin-
den. Een workshop met daarna 
een heerlijke lunch of diner? Het 
kan allemaal. 
Eetcafé is dan ook wel een mooie 
functie van De Viersprong naast 
de afhaalmogelijkheid voor 

snacks en plates. Wie facebook 
gebruikt, ziet wekelijks op vrij-
dag een heerlijk weekendmenu 
voorbijkomen. Op=op dus houdt 
daar rekening mee want de 
menu's gaan snel en hebben hun 
plaats verworven op de kaart van 
eetcafé De Viersprong. Het is er 
gezellig en naast een weekend-
menu is de kaart gevarieerd. Zie 
je iets niet op de kaart waar je nu 
net heel veel trek in hebt? Je kunt 
altijd vragen of Xander iets 
anders in huis heeft en voor je 
kan maken. Ze denken graag met 
je mee en aan de creativiteit van 
Xander zal het niet liggen! Ook 
dat is te vinden op facebook wan-
neer de gezellige maandelijkse 
eetclub regelmatig deelt wat Xan-
der nu weer voor heerlijks voor 
ze gemaakt heeft. Mét foto's van 
de lekkere gerechtjes. 
Kroeg is misschien wel de oudste 
term die ooit van toepassing is 
geweest op de Viersprong. En 
nog steeds hoor je in het dorp: 
“wie gaon even naor de kroeg 
hor” en dan weet iedereen waar 
dat is. Dé plek om samen met 
vrienden iets te drinken, een 
kaartje te leggen of te biljarten. 
Maar ook de perfecte plek om je 
verjaardagsfeestje te vieren met 
bijvoorbeeld een heerlijk hapjes-

buffet. Geen standaard samen-
stelling of prijs maar voor ieder-
een en iedere beurs naar wens 
vorm te geven. Gewoon even 
overleggen met Xander en Marij-
ke geeft vaak het mooiste resul-
taat. Het liefst even bellen of 
langskomen want dan kom je 
samen tot het mooiste stukje 
maatwerk. 
Trouwlocatie is de Viersprong 
sinds enige tijd ook. Een all-in 
concept waarbij huwelijksvol-
trekking t/m diner en feest onder 
1 dak plaats kunnen vinden. 
Intussen hebben al een paar 
bruidsparen de weg naar de Vier-
sprong weten te vinden en de 
reacties zijn zonder uitzondering 
lovend. Ook hier geldt weer: 
maatwerk naar wens van het 
bruidspaar en er kan veel! 
Catering is met het oog op de 
komende feestdagen, en voor 
ieder feestje in het vooruitzicht, 
een mooie aanvulling op de eer-
dergenoemde faciliteiten. “Kun-
nen jullie dat ook? Dat wisten we 
helemaal niet!” is een veelge-
hoorde reactie. Zeker kunnen ze 
dat ook.  Catering voor jullie 
bruiloft op locatie? Bel met 
Marijke of kom langs. Ze kunnen 
de volledige catering en zo nodig 
zelfs de aankleding/inrichting 
van de locatie voor jullie regelen.  

Doen jullie dat ook? De Viersprong…
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Een BBQ? Volledig verzorgd 
door Xander en Marijke is de 
garantie voor een heerlijk ont-
spannen feestje. Gourmetscho-
tels, salades, hapjesschalen, 
koud- en/of warm buffet, stamp-
potbuffetten…te veel om op te 
noemen. Het bijzondere aan De 
Viersprong is dat ze in staat zijn 
om de catering in te vullen op 
basis van jullie wensen. Dus 
denk niet: 'Dat kunnen ze vast 
niet” want de kans is groot dat ze 
het wel kunnen! 
Kerstdiners zijn intussen traditie 
geworden. Op kerstavond 24 

edecember en 1  kerstdag 25 
december gezellig aanschuiven 
met familie en vrienden aan het 
kerstdiner in De Viersprong. Een 
verrassend menu dat zeker in de 
smaak valt. Voor mensen uit de 
buurt te voet of per fiets prima te 
doen, geen BOB nodig en lekker 
wat beweging op weg terug naar  
huis. Hoe fijn wil je het hebben?
In de eerste week van januari 
verdiende rust op het program-
ma. Dan is de Viersprong een 
weekje dicht. Net als een paar 
weken in de zomervakantie. 
Nodig, om daarna weer vol ener-
gie voor iedereen klaar te staan. 
Soms denken we al dat we niet 
meer zonder ze kunne  .
Persoonlijke aandacht is echt 
van toepassing op Xander en 
Marijke. In alles wat ze doen 
komt dat terug. Niet alleen in hun 
eigen bedrijfsactiviteiten zoals 
hierboven genoemd, maar ook in 
de activiteiten die ze voor en 
door ons dorp e.o. (mee) organi-
seren. Kom daarom ook vooral 
langs of bel wanneer je van hun 
diensten gebruik wilt maken. Dat 
werkt altijd beter dan mailen of 
appen omdat ieder feestje voor 
hen persoonlijk maatwerk is. 
Kerstwens
Xander, Marijke en medewer-
kers wensen jullie hele fijne 
kerstdagen en een gelukkig 
2019! 

Margriet Nascimento

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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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. 

06  13686986  
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter  
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@outlook.com

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

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

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.

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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Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

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

Toneelgroep 
De Schoakel 

In 2018 hebben we twee mooie 
uitvoeringen gehad. 
Dit jaar zijn er wat veranderingen 
in de samenstelling van de groep.
Harmtje van Rhee speelt dit jaar 
niet, zij heeft een sabbatical. 
(jaartje vrij)
Kobus Uchtman is gestopt, na 
heel veel jaren actief geweest te 
zijn. Dat is wel een groot gemis 
voor ons, we willen hem 
nogmaals hartelijk bedanken 
voor de mooie jaren.
Wij zijn in november begonnen 
met twee nieuwe acteurs, te 
weten Mariët Ottens en Jarno 
Habing.
Fijn om wat nieuwe en jonge 
leden in de groep te hebben!
Inmiddels alweer druk aan het 
repeteren voor de komende 
voorstelling:

“ 't Huis Awainzma”.
Dit is een blijspel in drie 
bedrijven. 
De uitvoeringsdata zijn zaterdag 
16 maart en zaterdag 23 maart.
We hopen iedereen daar te 
verwelkomen!
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Buinerveen
“De Viersprong“

Eetcafé

KERSTDINER

Eetcafé de Viersprong
hoofdstraat 1   9524 PA Buinerveen   Tel.: 0599-212813

24 EN 25 DECEMBER VANAF 17.00 UUR
26 DECEMBER GESLOTEN.

UITSLUITEND OP RESERVERING!!

Keuzemenu Kerstdiner 2018

Salade van lauwwarme eendenbors t met cranberrycompote 

Garnalencocktail van hollandse garnalen

Champignon Dordogne (2 soorten champignons in bierbeslag)

*************************

Wildbouillon

 Bouillabaisse 

 Mosterdsoep

**************************

Hazenpeper met een taartje van aardappelpuree, rode kool en cranberrycompote

Gebakken victoriabaars?let met een stampotje van prei en een wi e wijn kruidensaus

Gebakken camembert op een bedje van sugarsnaps, taugé met een saus van rode port

(Bij de hoofdgerechten worden een passend aardappel- en groentegarnituur geserveerd)

****************************

Proeverij van kleine desserts

Kaasplankje 

PER PERSOON
€25,00

VOOR KINDEREN HEBBEN WE

EEN KINDERMENU €12,50

SOEP, KIDSBOX,

KINDERIJS 
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Vervolg van pag 1 Met veel man- én 
vrouwkracht werd zondagoch-
tend het terrein opgebouwd en 
nog sneller 's avonds weer afge-
broken. Ook daar weer extra 
handjes om alles netjes achter te 
laten. In een woord super! 
 
Om 14 uur begon het meteen 
goed te lopen. Het plein stroom-
de vol en de gezelligheid was een 
feit. Mét livemuziek van de 
Meraskikkers in de levende 
kerststal, best wel een hilarische 
uitvoering, en het Veenkoar. De 
innerlijke mens kwam niets 
tekort door een groot assortiment 
aan lekkernijen in de kramen. 
Binnen stond voor de kinderen 
een springkussen en buiten zijn 
veel kaarten voor de wensboom 
gemaakt. We hopen dat jullie 
wensen uit mogen komen. Hoe-
wel...parachute springen wan-
neer je nog een klein meisje bent 
is misschien nog niet zo'n goed 
idee dit jaar. Maar...wie weet 
wordt die over 10 jaar zo maar 
een keer vervuld. Wanneer het 
aan de kinderen van ons dorp ligt, 
wordt het een heel gelukkig 
kerstfeest dit jaar met vrede in 
onze harten. Dat moet je toch wel 
in vervulling laten gaan?  

De Meraskikkers wensen jullie 
fijne kerstdagen en Veul Zegen in 
't neije joar!

Margriet Nascimento

J.H.Lubbers-Katoen

Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut

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

Bovensmilde
                                   Ds. L.Dijkstrastraat 7
                                   9421PH Bovensmilde

Behandeling op afspraak!
Contact:  
Tel: 06-109 055 20 
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl
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Nieuws CBS School 59
Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek, 
op donderdag 11 oktober, werd er 
een voorleeswedstrijd georgani-
seerd voor alle kinderen van 
School 59.  De voorrondes von-
den plaats in de groep. Acht kan-
didaten deden mee aan de grote 
finale in het speellokaal: Sanne, 
Thijmen, Joris, Femke, Jasmijn, 
Ines, Anna en Tess. De jury, 
bestaande uit juf Ilse en Emma, 
hadden een zware taak.  Uitein-
delijk bleek Tess Landman uit 
groep 8  de beste voorlezer. Tess 
mag door naar de volgende ron-
de. 

Huis van Sint Nicolaas
De kinderen van groep 1 t/m 5 
zijn op donderdagmorgen 22 
november op bezoek geweest in 
het Sinterklaashuis in Ter Apel. 
De kinderen werden verwel-
komd door Zwarte Piet. Eenmaal 
binnen was het ontvangst in de 
Kanunikkenkerk en daarna ging-
en de kinderen in groepjes uit-
een. Er waren tal van Sinter-
klaasactiviteiten: op bezoek bij 
Sinterklaas in zijn werkkamer, 
op het dak lopen met  een zak 
cadeautjes, verkleden als Sinter-
klaas en nog veel meer. Het was 
een hele gezellige morgen. 

Bloembollen planten
De kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben op vrijdag 19 oktober een 
handje geholpen bij het verfraai-
en van het vernieuwde kruispunt 
in Buinerveen door bloembollen 
te planten. De eerste bol werd 
door de burgemeester, samen 
met onze oudste leerling, Rienk 
Wollerich en de oudste leerling 
van School 75, vakkundig 
gepoot. Nu maar wachten op het 
voorjaar!

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer een bezoek gebracht aan School 59. 
De stoomboot was in de haven blijven liggen, vanwege een gebrek aan 
stoom. Gelukkig heeft de Sint een originele oplossing bedacht om toch 
naar Nieuw-Buinen te komen. In een mooi versierde zeilboot wist de Sint 
met zijn twee pieten toch nog School 59 te bereiken. 

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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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur

18.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur 

14.00 - 17.00 uur

Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve 
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de 
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen 
via onze selfservice.

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag: 14.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag 
 09.00 - 14.00 uur
Dinsdag 13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt 
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Mits het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

Bloembollen voor nieuwe 
bibliotheekleden
Onder het motto “900.000 verha-
len in je achtertuin” organiseren 
de Drentse bibliotheken een 
ledenwerfactie. Met de actie wil-
len de bibliotheken zowel nieu-
we leden werven als het publiek 
laten weten dat ze over een 
geweldige schat aan verhalen 
beschikken.

Groot aanbod
Wie lid is van de bibliotheek kan 
een keuze maken uit heel veel 
boeken, e-books, tijdschriften, 
dvd's en muziek. Als lid kun je in 
iedere Drentse bibliotheek lenen 
en terugbrengen. Behalve lenen 
uit de collectie van de eigen 
bibliotheek kun je ook alle mate-
rialen uit heel Drenthe gratis aan-
vragen.
Naast het uitlenen is de biblio-
theek een plek waar mensen heen 
kunnen om te ontdekken, te ont-
moeten, te ontspannen en zich te 
ontwikkelen. In dat kader organi-
seren bibliotheken activiteiten 
als computercursussen, taalles-
sen en voorleesuurtjes.

Ledenwerfactie
Iedereen die tussen 12 november 
en 12 januari een betaald lid-
maatschap neemt, krijgt een 
grote krat met bloembollen. 
Want een goed verhaal geeft 
kleur aan je leven en aan je ach-
tertuin.

Leuke familiefilm in de Kerst-
vakantie in dorpshuis Noor-
derbreedte Nieuw Buinen
Op vrijdagmiddag 4 januari 2019 
start om 14.00 uur de film Pad-
dington 2
(vanaf 6 jaar) in het dorpshuis. 
Paddington ontdekt een uniek 

boek in een antiekwinkel; het 
perfecte cadeau voor de honderd-
ste verjaardag van zijn tante.
Om het boek te kunnen kopen 
neemt hij een reeks vreemde 
baantjes aan. Maar wanneer het 
boek wordt gestolen is het aan 
Paddington en de familie Brown 
(waar hij woont) om de dief te 
ontmaskeren. 
Deze middag wordt georgani-
seerd door bibliotheek Nieuw 
Buinen en een enthousiaste vrij-
williger uit het dorp en is een 
voorproefje van het op te richten 
Filmhuis Borger-Odoorn.
Toegang is € 5,00 per persoon 
incl. wat lekkers.
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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  

Tabletcafé op maandag 7 janu-
ari van 14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent 
nuttige en handige tips om nog 
meer uit uw tablet te halen. Ook 
voor vragen en tips rond pc, lap-
top en smartphone kunt u 1 x per 
maand op maandag terecht in de 
bibliotheek. 

Boekstartuurtje op woensdag 9 
januari van 9.30-10.30 uur
Elke maand is er in de bibliotheek 
een gratis Boekstartuurtje voor 
kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 

Het thema deze keer is: 
winter. 
Tijdens het uurtje lezen we 
voor, zingen liedjes, doen 
we spelletjes of maken een 
eenvoudig knutselwerkje.
Boeken lenen mag ook. Lid 
worden is gratis tot 19 jaar.

Nationale voorleesdagen
Zet alvast in de agenda:
Op woensdag 20 februari is 
er in de bibliotheek een 
voorstelling voor peuters, 
kleuters en ouders. Poppen-
theater Jinky's Mikmak zal 
dan optreden met de voor-
stelling 'Een huis voor Har-
ry', prentenboek van het 
jaar 2019. 
Meer informatie volgt nog. 
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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

Plantdag 17 en 19 oktober 2018:
De 1400 struiken zijn door onze 
inwoners op woensdag 17 en 
vrijdag 19 oktober geplant. 
Bij de trappartij bij het kanaal 
zijn siergras en veldbies geplant. 
Vlinderstruiken staan op het stuk 
bij de paddenstoel /fietsroutenet-
werkbord. Waarbij nog ruimte 
over is gelaten voor een boom 
(Amerikaanse eik (Quercus 
Rubra) die in dit stuk geplant 
gaat worden. Tevens komen hier 
nog lampepoetsergrassen bij.
Onder de 2 (nog te planten Ame-
rikaanse eiken (Quercus Rubra)) 
bomen op het plein is Hemero-
callis (daglelie) in de grond gezet 
en ook de veldbies. In de vakken 
langs de Noorderstraat zit een 
mix van 6 planten.
Samen met leerlingen uit groep 5 
t/m 8 van beide basisscholen 
(OBS75 en CBS 59) zijn de 
bloembollen geplant.
Tijdens deze zonovergoten dag 
heeft burgemeester Seton samen 
met Rienk Wollerich en Jasper 

Lubbers de eerste bloembollen 
“Allium sphaerocepahalon” 
(sierui) in de grond gepoot in de 
strook langs het terras van ons 
Dorpshuis De Viersprong.
In de bloembakken zit een mix 
van Crocus en Narcis bollen.
Zo zien we straks in het voorjaar 
een bloeiend geheel.
Er komen op de Hoofdkade nog 
3 Amerikaanse eiken te staan. In 
totaal komen er 8 eiken.
Verder komen er langs de kant op 
het grasveld op de hoek Buiner-
straat/Noorderstraat een Lijster-
bes en een Sering te staan. 

De nieuwe lantaarnpalen zijn 
inmiddels in het centrum ge-
plaatst en er staat een op het pla-
teau bij de trappartij bij het nieu-
we kanaal. Er komen nog licht-
punten aan het dorpshuis aan 
pleinzijde. De verlichting van 
het bushokje is helaas nog niet 

gerealiseerd.
Inmiddels zijn we druk bezig met 
de financiële afhandeling m.b.t. 
Leader. Een hele klus!

Luiercontainer:
De luiercontainer is inmiddels 
verplaatst naar het Zuiderdiep. 
Bij Meubelhuis de Groot naast de 
glascontainer. Deze wordt maan-
delijks geleegd in opdracht van 
gemeente Borger-Odoorn.

Ommetje/Nieuwjaarsinstuif:
In 2019 wordt er voor de 8e keer 
een Ommetje georganiseerd.
En wel op zondag 13 januari om 
14 uur vertrek bij Dorpshuis De 
Viersprong.
De lengte is ongeveer 5 km met 
een verrassende tussenstop.
Vanaf 15.30 uur is de achterzaal 
open voor de Nieuwjaarsinstuif, 
waar we samen van snert en 
groentesoep kunnen 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
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Het bestuur van Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk, 
penningmeester
Dennis Middeljans
Carla Drent

Glasvezel:
Bericht van Stichting Breedband 
Borger-Odoorn:
Glasvezel in het buitengebied 
van Borger-Odoorn
Supersnel internetten via uw 
glasvezelaansluiting of genieten 
van interactieve televisie in hoge 
kwaliteit? Met een glasvezelnet-
werk kan iedereen in het buiten-
gebied van de gemeente Borger-
Odoorn straks profiteren van de 
vele mogelijkheden die het inter-
net te bieden heeft. Zodra we 
voldoende deelnemers hebben, 
gaat de schop de grond in en gaan 
we starten met de aanleg!

Van het zandpad naar de digitale 
snelweg:
We zijn blij dat we met de steun 
van de provincie Drenthe, de 
gemeente Borger-Odoorn en de 
Rabobank kunnen starten met 
ons glasvezelproject. Ons eerste 
doel is om te zorgen dat we snel 
voldoende deelnemers hebben. 
Bij het bereiken van het aantal 
van 920 contracten gaan we daad 
werkelijk beginnen met de graaf-
werkzaamheden. Dat zou fantas-
tisch nieuws zijn voor ons bui-
tengebied. Als we ons samen 
hard maken voor onze toekomst, 
gaan we van het zandpad naar de 
digitale snelweg.

U doet toch ook mee?
Bent u het trage internet in het 
buitengebied ook beu? Schrijf u 
dan in bij een van onze providers. 
De komst van glasvezel zal een 
enorme boost voor onze regio 
betekenen, maar dat lukt ons 
alleen met voldoende deelne-
mers. Met elkaar, voor elkaar!

Dorpsambassadeurs
Elk dorp heeft zijn eigen glasvezelambassadeur. Robin Ketelaars uit 
Drouwenerveen maakt zich hard voor de komst van het glasvezel en 
neemt iedereen daar graag in mee. Heeft u vragen over het glasvezel(net-
werk) of heeft u ergens hulp bij nodig; Robin Ketelaars is uw contactper-
soon, tel. 0599 - 512423
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met tussenstop bij loonbedrijf Simon Berends

NIEUWJAARSWANDELING
“Ommetje BUINERVEEN”

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

13 januari 14:00 tot 15.30 uur

VOOR ALLE INWONERS VAN:

Ommetje
Buinerveen Nieuw-Buinen West

  (ca 4,5 km - 1 uur)

Startpunt bij dorpshuis
“de Viersprong” Buinerveen
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MET DIVERSE OPTREDENS

NIEUWJAARS
INSTUIF

13 januari 15:30 tot 18.00 uur

VOOR ALLE INWONERS VAN:

DORPSHUIS DE VIERSPRONG
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Nieuws OBS 75

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

De leerlingen van groep 5 en 6 
hebben meegedaan aan het 
schooltrefbaltoernooi. Ze heb-
ben heel goed hun best gedaan, 
ze vielen helaas niet in de prijzen. 
Maar goed, meedoen is belang-
rijker dan winnen. Gelukkig was 
er van de kant van de ouders en 
grootouders veel belangstelling, 
dat heeft ze vast goed gedaan.
Op 5 december kwamen Sinter-
klaas en drie zwarte Pieten naar 
obs 75. Ze namen voor de leer-
lingen mooie cadeaus mee. De 
leerlingen van groepen 5 t/m 8 
hebben voor elkaar prachtige 
surprises en gedichten gemaakt. 

Ook de cadeaus voor deze kinde-
ren vielen in de smaak. Het was 
een prachtige ochtend. De leer-
lingen droegen gedichten voor en 
deden dansjes voor de Sint en 
zijn Pieten.
Samen met CBS 59 hebben we 
de suikerbroden- en worstenactie 
gehad. Fijn dat de actie voor 
beide scholen altijd een leuk 
bedrag oplevert.
In de kerstvakantie doen een aan-
tal leerlingen van groep 7 en 8 
mee aan het schoolvoetbaltoer-
nooi in de Splitting te Nieuw 
Buinen. We hopen dat onze leer-
lingen met veel plezier aan het 
toernooi zullen deelnemen. Juf 
Karin heeft zelfs nog extra trai-

ningsmomenten ingepland in de 
Splitting, aan de voorbereiding 
kan het dus niet liggen. Nu maar 
hopen dat ze met een prijs terug-
komen. We wensen ze heel veel 
succes.
Mede namens het team van obs 
School 75 wens ik allen een hele 
fijne Kerst en een gezond en 
gelukkig 2019!
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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. 

Van de bestuurstafel
Aangezien alle nieuws reeds is vermeld in deze Dorpskrant, rest het het 
bestuur alleen nog om iedereen een GEZOND en VOORSPOEDIG 2019 toe te 
wensen, dus bij deze: Een GEZOND en VOORSPOEDIG 2019!!
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Buinerveen
“De Viersprong“

Eetcafé

€
per persoon
exclusief drankjes

VRIJDAG 1 FEBRUARI, AANVANG: 18.00 UUR
UITSLUITEND RESERVEREN: TOT 29 JANUARI

Eetcafé de Viersprong

• HUTSPOT

• ZUURKOOL

• BOERENKOOL

• GEHAKTBAL MET JUS

• ROOKWORST

• SPEKLAP

• VERSE WORST

• GEBAKKEN SPEKJES

• MOSTERD

• PICCALILLY

• AUGURKENSCHIJFJES

• ZILVERUITJES

Hoofdstraat 1   9524 PA Buinerveen   Tel.: 0599-212813

5 t/m 12 jaar 
   50% korting
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Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 14.95 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Feestverhuur / materieelverhuur

Info: website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

oa Abraham / Sarah poppen, 

statafels, kloofmachines etc. 

info@potverhuur.nl

http://janvannoortwijk.mijnalbums.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

Boven: Woonhuis/ kosterswoning in de tijd van de familie Kort met kerk naast de woning, 
Zuiderdiep 5 en 7 Nieuw-Buinen

Onder: Woonhuis familie Folkers, Zuiderstraat 4 Buinerveen

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

 

Drama historische vereniging en 
glasmuseum in Nieuw-Buinen.
Vrijdag 9 november j.l. brak er 
een grote brand uit in het gebouw 
waar ondermeer de historische 
vereniging Nieuw-Buinen en 
Buinerveen in is gevestigd als-
mede het glasmuseum. Ook is in 
het gebouw de gymnastiek vere-
niging O.K.K., de ruilgoederen-
markt en buurt support gevestigd 
en zijn allen enorm getroffen 
door deze brand. De brand heeft 
zich verplaatst tussen het plafond 
en het dak en heeft grote schade 
aan het gebouw aangericht. 
O.K.K. heeft de grootste schade 
geleden en heeft veel materiaal 
door de brand verloren. De ande-
re gedupeerden hebben veel 
water- en rookschade opgelopen. 
Het gebouw is nu afgesloten.
Wij als historische vereniging en 
glasmuseum mochten afgelopen 
donderdag 15 november het 
gebouw van binnen  bekijken om 
te zien welke schade er is ont-
staan door de brand. De verschil-
lende ruimtes als mede het mate-
riaal en de voorwerpen zijn 
zwaar aangetast door de rook en 
het roet maar ook door het blus-
water. Daarbij komt nog dat er in 
het gebouw een hoge luchtvoch-
tigheid is en de rook ook overdui-
delijk nog in het gebouw aanwe-
zig is. Wij zijn dan ook zwaar 
getroffen en het stelt ons enorm 
teleur dat het er zo uitziet en we 
kunnen nog niet overzien welke 
schade er is ontstaan. Er zijn 
inmiddels enkele gesprekken 
geweest met gedupeerden en met  
Lefier en de gemeente Borger-
Odoorn om te kijken wat we nu 
moeten gaan doen. Maar op dit 
moment is alles nog erg onzeker 
en moeten we geduld hebben. 
Daardoor is het ook niet mogelijk 
om ons museum op dit moment 
te bezoeken  en zijn we tot nader 

bericht gesloten. 
Er zal gekeken moeten worden 
naar  de staat van het gebouw en 
of gezocht moeten worden naar 
een andere ruimte. Via de media 
houden we u op de hoogte.
Voor meer informatie over onze 
vereniging en glasmuseum kunt 
u contact opnemen met Jacco 
Pranger secretaris van de vereni-
ging. Tel. 06-21831002 of prang-
er@nieuwbuinen.com
De vereniging is achter de scher-
men  druk bezig om oplossingen 
te zoeken samen met alle ander 
betrokken partijen.
We zijn ook weer bezig met het 
maken van ons tijd schrift de 

eZwerfsteen en t'Turfschip, het 4  
nummer van dit jaar en tevens de 
laatste uitgave gezamenlijk met 
de Stichting Harm Tiesing uit 
Borger. We gaan allebei verder 
met een eigen uitgave van een 

e
tijdschrift. Ons 1  nummer ver-
wachten we in maart 2019 uit te 

kunnen  brengen. Het zal een 
tijdschrift  worden dat geschre-
ven stukken en fotomateriaal uit 
Nieuw-Buinen en Buinerveen 
zal gaan bevatten. Laat u verras-
sen en neem contact op mocht u 
nog geen lid zijn van onze vereni-
ging. De leden krijgen automa-
tisch het tijdschrift op de deur-
mat.
Ook zijn er nieuwe kalenders 
voor 2019. Deze te verkrijgen 
voor 5 euro en u steunt er op die 
manier ook nog onze vereniging 
mee.  Op de kalender staan foto's 
afgebeeld uit het voormalige 
gebied van de gemeente Borger. 
Neemt u contact op met onze 
secretaris Jacco Pranger voor 
lidmaatschap en of de kalender 
van 2019.
Namens de historische vereni-
ging Nieuw-Buinen en Buiner-
veen

Jacco Pranger 
secretaris.

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
  en onderhoud
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 10 oktober: Op deze 
avond organiseerde het eendag-
bestuur een avond voor onze 
afdeling. Gastspreker: De heer 
Hans Jalving met thema: “Terug 
in de tijd”. Het eendagbestuur 
bestond dit keer uit Willy Oost, 
Tineke de Wal, Kina Scheune-
man, Anneke Plat en Rika Groo-
ten.
Hans Jalvingh vulde de avond 
met verhalen over Bartje. Hans 
speelde veel in toneelstukken en 
hij heeft de rol van stotterende 
Arie gehad in de film van Bartje. 
Deze film is door de NCRV uit-
gezonden in 7 afleveringen. Heel 
veel scenes zijn in meerdere 
dagen opgenomen, waarbij er bij 
versprekingen of verkeerde ge-
luiden of stukjes vergeten te zeg-
gen, steeds opnieuw opnames 
gemaakt moesten worden. De 
film is in Odoornerveen, De 
Maten en Zweeloo (kerk) opge-
nomen.

Woensdag 14 november: Jannet 
Boven uit Buinerveen vertelde 
ons over het COA in Ter Apel en 
Hoogeveen. Jannet werkt al meer 
dan 10 jaar bij het COA, eerst in 
Musselkanaal, daarna in Ter Apel 
en sinds 2017 in Hoogeveen. 
COA staat voor Centraal Opvang 
Asielzoekers en krijgt opdrach-
ten van het ministerie van Justi-
tie. De Koninklijke Marechaus-
see doet onderzoek naar docu-
menten van de asielzoekers en de 
IND beslist over de asielaan-
vraag. Als de aanvraag negatief 

beslist wordt, komt een asielzoe-
ker terecht bij de Dienst Terug-
keer en Vertrek die ook in Ter 
Apel zit. De meerderheid van de 
asielzoekers ontvangen geen 
vergunning. Gedurende de tijd 
dat de asielzoeker in Nederland 
is in afwachting van de beslissing 
over zijn aanvraag, ontvangt 
hij/zij weekgeld en begeleiding. 
Ze wonen in een 8-persoonshuis. 
Ze ontvangen minimale zorg en 
kinderen gaan naar school.
Jannet werkt nu in Hoogeveen op 
de EBTL, Extra Begeleidende en 
Toezichthoudende Locatie. Hier 
worden personen opgevangen 
die 24 uur begeleiding krijgen en 
een strak dagprogramma moeten 
volgen.

Woensdag 30 januari: Jaarver-
gadering en Ina Habing vertelt 
over haar reis naar Zuid-Afrika
Woensdag 13 februari: Boer 
Johan Boonman komt vertellen 
over zijn boerenbedrijf in Roe-
menië.

Nationaal Busmuseum in Hoog-
ezand:
Excursie met een groep van 9 
dames op 7 november naar het 
Nationaal Busmuseum.
Duizenden bussen belandden 
aan het eind van hun werkzaam 

leven op de schroothoop. 

Hun plaats werd ingenomen 
door nieuwe en luxueuzere, maar 
ook meer eenvormige bussen. 
Een groot aantal historische bus-
sen is bewaard gebleven, dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers. 
Een oldtimer bus is te huur maar 
wel inclusief chauffeur. Kina en 
Luiktje mochten even achter het 
stuur plaatsnemen.
                      
Kerstmarkt Buinerveen:
Op zondag 9 december staat 
Vrouwen van Nu afdeling Bui-
nerveen met een kraam op de 
Kerstmarkt in Buinerveen. Van 
14.00-20.00 uur bij Dorpshuis 
De Viersprong op het nieuwe 
plein. Er worden kniepertjes, 
cadeautjes, boeken, enz. ver-
kocht. Voor de kinderen is er een 
grabbelton.
Provinciaal Wandelen met 
andere afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
km ; e-mail: 
j a n e n l a m m y @ k p n m a i l . n l
Wandelen bij afdeling Gasselte 
op donderdag 10 januari
Wandelen bij afdeling Oosteind 
op donderdag 14 februari
De ontvangst is tussen 9.30 en 
10.15 uur.

Provinciale Agrarische com-
missie:
Maandag 19 november was er 
een bijeenkomst in de Balloo-
hoeve. De voorzitster verwel-
komde ons, daarna vertelde 
Janny Warringa over haar kleur-
rijke agroreis door Zuid-Afrika. 
Ze liet door middel foto's ons een 
kijkje nemen in diverse bedrij-
ven. Ze vertelde over de Boeren-
oorlog en het Voortrekkers 
museum. Zo liet ze foto's zien 
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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 

Annette de Jong, tel. 0599-
621012

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 (51,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

van de inwoners, die nog water 
moesten halen met jerrycan. Na 
dit leuke verhaal kwam Annebel-
le uit Rolde. Ze heeft een huiska-
mer atelier met kralen uit b.v. 
Indonesië  en Nepal.  Ze gaat er 
zelf naar toe, om ze door onder-
handelen met de mensen die ze 
maken, ook te kopen. Nadat we 
haar kralen hebben bewonderd, 
ging boer Klaas vertellen over 
zijn bedrijf. Hij was samen met 
zijn vrouw Jannie begonnen met 
10 Charolais kalfjes. Nu hebben 
ze zoogkoeien, een zorgboerde-
rij, een minicamping, een boer-
derijwinkel, natuurbeheer en ook 
nog boerenijs waar ze met mede-
werkers elke dag druk mee zijn. 
Ze gaven ons een rondleiding 
over hun mooie bedrijf.                                                               
  

Provinciaal Kenniscentrum 
Handwerken en Textiele Werk-
vormen:
Een Workshop Mochila haken 
door Henny Steenge.
Het leren haken met meerdere 
kleuren, zonder dat we steeds 
draden aan en af hoeven te hech-
ten.
Dinsdag 12 februari  van  9.30-
11.30 uur.  Kosten: € 12.50 excl. 
materiaal en consumpties.
Opgave en betalen voor 
1 februari.
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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

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

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

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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.

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

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

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
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Schaats / visnieuws

 
 
 

 

  

Sportnieuws

Bijna het einde van het jaar in 
zicht en een aantal activiteiten 
zijn ons in sneltreinvaart gepas-
seerd. Zoals de spokentocht, 
deze was weer goed bezocht.  De 
ronde door het bos de volgende 
ochtend om alles op te ruimen 
verliep ook voorspoedig. We zijn 
hierbij dan ook weinig zwerfvuil 
tegengekomen. Ook het Sinter-
klaasfeest georganiseerd samen 
met andere verenigingen was een 
groot succes. Volgen nog de 
kerstmarkt, de Nieuwjaarsinstuif 
-en Ommetje. Tussentijds ook 
nog onze jaarvergadering gehad 
waarbij we nieuwe gezichten 
mochten verwelkomen en de  
uitslag van de viscompetitie 
konden bekend maken.

Heren 
K. Ketelaar (1)
Dames 
T. Alberts (1)
Jeugd  
 L. Trip (1)
H. Ketelaar (2)
L. Ketelaar (2)
D. Schonewille (2)
E. Grelling (3)
M. Poelman (3)
E. Vlieghuis (3)

Verder gaan we nogmaals de 
informatie van de KNSB met 
jullie delen. Lees maar door en 
doe er je voordeel mee.

De data voor het "vrij schaatsen" 
van onze leden (jong en oud) zijn 
bekend.
In Kardinge (Groningen) zijn 
deze:

Zaterdag 
29-12-2018 16:30 
29-12-2018 19:00 *
*(inclusief de toertocht met stem-
pelkaart en medaille)
Zaterdag  
16-2-2019 19:00 
16-2-2019 21:00
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Het beweegseizoen 

voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om 
fit te blijven door verantwoord te bewe-
gen onder leiding van deskundige 
docenten. Op maandag 3 september 
beginnen onze 15 groepen voor 55-
plussers weer aan hun volgende sei-
zoen van 33 lessen (sep '18 – mei '19). 
Kom gerust eens onaangekondigd 
langs en neem je gympies mee om twee 
maal gratis mee te doen. 
De contributie bedraagt € 3,- per les. Zo 
blijf je in beweging en het is nog gezel-
lig ook. 
Kijk voor meer informatie op onze web-
site 
of bel:
Herman van Veen 
secretaris/penningmeester, 
tel. 0599-238908 of 
Frank Cliné, 
voorzitter,
 tel. 0591-532555. 

www.fitplus-borger-odoorn.nl

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

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

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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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

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
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Miljoen subsidie voor UNESCO Geoparken 
De Hondsrug en TERRA.vita
Parken zetten geld in voor innovatieve 
middelen zoals een app en 3d-films

De twee UNESCO Global Geoparken De Hondsrug en TERRA.vita (Duitsland) krijgen van INTERREG samen een 
subsidie van € 1.157.217. Daarmee gaan ze de komende jaren intensiever samenwerken. Cathrien Posthumus, 
manager van Geopark De Hondsrug: “Wij zijn hier bijzonder blij mee. Straks kunnen we het ijstijdenverhaal van ons 
unieke gebied nóg beter en aan meer mensen vertellen en gezamenlijk ons aanbod verbeteren.” Samen met 
Nederlandse en Duitse partners zetten de parken het geld in voor innovatieve middelen, zoals een geo-game-app, 
virtuele vitrines en 3d-films, waarmee je de kracht van het gebied echt kunt beleven. Ook gaan ze het Hondsrugpad 
en de Hünenweg samenvoegen tot één wandelroute die de parken met elkaar verbindt. De ambitie is dat de route 
het kwaliteitskenmerk 'Leading Quality Trail - Best of Europe' krijgt. In Nederland zou het de eerste keer zijn dat dit 
kwaliteitskeurmerk wordt toegekend.

Meer informeren en beleven
De meeste maatregelen van het project 'UNESCO Geopark Coöperatie DE/NL' hebben daarnaast als doel bezoekers 
van het ene park te stimuleren ook het andere park te bezoeken. Er komt een nieuwe gebiedsfilm en de parken 
ontwikkelen samen een plan om hun educatieve activiteiten te verbeteren. Het Museum am Schölerberg in Osnabück 
en het Hunebedcentrum in Borger worden ontwikkeld tot duidelijke centra en toegangspoorten van de Geoparken. 
De Hortus Haren wordt satelliet-toegangspoort. Om zichzelf breder in Europa te presenteren, willen de Geoparken in 
2022 het European Geoparks Conference organiseren, een jaarlijks evenement onder auspiciën van UNESCO.

UNESCO Global Geoparken
UNESCO Global Geoparken onderscheiden zich door hun bijzondere geologische, archeologische, ecologische en 
culturele waarde. Ze nemen maatregelen om te beschermen en te onderwijzen en ze zorgen voor een toeristisch 
aanbod. In totaal zijn er in de wereld 140, verspreid over 35 landen. De Hondsrug is het enige in Nederland, 
TERRA.vita is een van de vijf Duitse. Beide staan met hun UNESCO-status nog aan het begin van hun (regionale) 
ontwikkeling. Deze grensoverschrijdende verbinding is daarin voor beide parken waardevol. 

Over INTERREG
INTERREG is een Europees samenwerkingsprogramma voor economische ontwikkeling. Het bevordert de 
samenwerking tussen regionale gebieden in verschillende landen. Via INTERREG is de provincie Drenthe cofinancier, 
omdat zij belang hecht aan educatie, vrijetijdseconomie en samenwerking met Duitsland.

Consortium van negen partners
Een consortium van negen partners deed de subsidieaanvraag. Landkreis Osnabrück en de twee Geoparkorganisaties 
waren leidend. Museum am Schölerberg (met als sponsor de gemeente Osnabrück, ook projectpartner), het  
Hunebedcentrum in Borger, de Hortus Haren/Stichting Behoud Groene Hortus/het vormingscentrum Kuhlhoff in 
Bippen, het Recreatieschap Drenthe, de Hasetal Touristik GmbH en de Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-
Bargerveen waren de zes andere partijen. Alle partijen in het consortium dragen zelf ook financieel bij aan het 
project.
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Het  voorwerp
Op de voorwerpfoto die in okto-
ber jl. in onze dorpskrant stond, 
is door 4 lezers gereageerd. Hoe-
wel met wat verschillen in 
begrippen, naamgevingen en 
gebruik. Verderop in deze bijdra-
ge daarover meer. Maar eerst nog 
even terug naar de roskam uit de 
dorpskranten van augustus en 
oktober jl.
Door een liefhebber van paarden 
en paardrijden uit ons dorp, die 
overigens niet met haar naam in 
onze periodiek vermeld wilde 
worden, werd aangegeven dat de 
roskam in de oplossingsfoto (ok-
tober) een andere was dan die we 
in de augustuseditie toonden. 
Wat een attente kijker, want haar 
constatering klopt. Een van onze 
lezers heeft na het bekijken van 
de foto (eerste plaatsing) de fami-
lie Verschure in Schoonoord 
benaderd en die historisch inte-
ressante roskam voor haar verza-
meling gekregen (voor een 
cadeaukaartje). Dan is het veran-
deringsverhaal duidelijk: voor de 
roskamfoto met borstel moest er 
een vervangend exemplaar opge-
duikeld worden. Dat lukte wél, 
maar die roskam zag er toch even 
iets anders uit. Blijft hartstikke 
knap om het verschil op te mer-
ken.
Dan de oproep om een foto van 
een waterput met ophaalcon-
structie naar ons op te sturen. 
Daarop heeft één lezer gerea-
geerd, de heer André Kingma uit 
Buinerveen. 
Zie de foto (ansichtkaart), pre-
cies wat we bedoelden. 
André, dank voor je
 attente medewerking. 
Nou nog zo'n kiekje 
van een (oude) 
waterput uit onze
 regio!

En dan nu de 4 lezers die hebben 
gereageerd op de voorwerpfoto 
in de oktoberuitgave van De 
Dorpskrant. Zij zijn zo langza-
merhand bekenden voor ons, 
want als het maar even schikt dan 
reageren zij. Jan Weits, Jan Kruit, 
Ben van Lom en André Kingma 
zaten allemaal goed met hun reac-
tie op de foto van een kistje vol 
met taps / draadsnijders, stem-
pels en een draaddraaier en stem-
pelhouder. Het naamgeven van 
deze hoogwaardige technische 
producten loopt nogal uiteen. Jan 
Weits heeft het over een snij- en 
tapdoos voor verschillende 
maten schroefdraad en hij had 
ook een wringijzer in het kistje 
zien liggen. Jan Kruit noemt de 
inhoud van het kistje een tap- en 
snijset en licht toe dat het materi-
aal is bedoeld om nieuw schroef-
draad te snijden. Ben van Lom 
gebruikte dezelfde of soortgelij-
ke woorden, maar kon niet nala-
ten om met mijn kistje “threading 
set” in zijn handen iets te mom-
pelen over wat ik met dat spul aan 
moet. Ben weet iets van mijn 
kluskunsten! Van André begre-
pen dat hij een soortgelijk kistje 
had of nog bezit.
De nieuwe opgave. Zie de foto's. 
Het daarin opgenomen hulpmid-
del is van ijzer, de ketting is 50 
cm lang. Let op de ring en de 

twee beugels. In de foto's kan 
niet zo heel goed worden 
getoond dat de ketting vrij 
beweegt in het brede deel van een 
van de beugels en op slot gezet 
kan worden in het smalle taps 
toelopende gedeelte van diezelf-
de beugel. De kromming van de 
beugels zouden identiek moeten 
zijn, maar er is waarschijnlijk bij 
het gebruik bij een van de beu-
gels iets verbogen. Er wordt door 
ons weer gehoopt op veel reac-
ties, die we dan graag uiterlijk 31 
januari 2019 binnen hebben. Bij 
hoofdredacteur, zie Colofon ach-
terin de Dorpskrant of bij
 Martin Snapper 
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De grens over en de geschiedenis in met Nedersaksische 
muziektheatervoorstelling De GRUP

DRENTHE - Een muzikale voorstelling over armoede en rijkdom, blijven of gaan, drank en arbeid. 
En dat in het Nedersaksisch, de streektaal die landsgrenzen overstijgt. De Veenkoloniale 
streektaalzanger Bert Hadders en Otto Groote uit het Duitse Emsland sloegen de handen ineen en 
maakten voor Iemandsland muziektheatervoorstelling De GRUP. Vanaf 8 december 2018 speelt de 
voorstelling op verschillende plaatsen in Drenthe, Groningen en de grens over in Emsland. De actuele 
speellijst staat op 

In De GRUP maakt het publiek in anderhalf uur tijd een muzikale reis de grens over en de geschiedenis in. 
De voorvaderen van zowel Bert Hadders als Otto Groote werden geboren in de buurt van Westerbork, in 
Drenthe. Beiden zónder gouden lepel in de mond. Otto's grootvader emigreerde naar Duitsland om te 
ontsnappen aan de armoede terwijl de grootvader van Bert in Nederland bleef. Als Otto en Bert elkaar per 
toeval tegen het lijf lopen, blijkt dat beide kleinzoons zich hebben toegelegd op het maken van muziek en 
liedjes in de eigen streektaal. Een taal die zoveel gelijkenissen kent dat zij landsgrenzen overstijgt.

“Er zijn mensen geboren met een gouden lepel in de mond. Zulke mensen hebben een grote voorsprong in 
het leven. Ze kunnen bijvoorbeeld naar het Conservatorium gaan om drums te spelen of elke dag champagne 
drinken en kaviaar eten. Zo was het eerder niet in Drenthe. Ja, eerder, wanneer is dat eigenlijk: eerder? Op 
een bepaald punt begint eerder, op een gegeven moment begint ons persoonlijke verhaal. Onze 
familiegeschiedenis.” 

Het zijn enkele van de woorden die Erik Harteveld schreef voor De GRUP. Harteveld verzorgt tijdens de 
voorstelling de inleiding, witze en accordeon- en gitaarspel. Naast de zanger-gitaristen Otto Groote en Bert 
Hadders bestaat de muzikale bezetting uit zanger-gitarist Lex Koopman, bassist Hans Lass en drummer 
Marcel Wolthof. 

Meer informatie en de actuele speellijst zijn te vinden op www.iemandsland.com.

www.iemandsland.com

Gouden lepel

Muzikale bezetting

De bezetting van De GRUP met  v.l.n.r.: Lex Koopmans, Otto Groote, Bert Hadders, Erik Harteveld, Marcel 
Wolthof, Hans Lass (foto Judith van der Meulen).

http://www.iemandsland.com
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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

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

De Gouden Moer
- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes 
-Vrijgezellenfeesten  
- Demonstraties Oude Ambachten 

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

 

 

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.

Oproep:

Heeft u nog oude dorpskran-
ten, van voor 2000, dan zouden 
wij die graag lenen om in te 
scannen. 

Wij missen namelijk nog een 
aantal van af 1993, tot en met 
1996. Er is vast wel eens een 
artikel gepubliceerd waardoor 
u dacht: Die moet ik bewaren! 
En die zoeken we dus! 

Stuur een berichtje naar de 
redactie, en indien nodig 
komen we de kranten ophalen. 
Alvast heel erg  bedankt.
 
Redactie 
Dorpskrant

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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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:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep

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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Buinerveen

“De Viersprong“

Eetcafé

Eetcafé de Viersprong
hoofdstraat 1   9524 PA Buinerveen   Tel.: 0599-212813

24 december vanaf 17.00 uur
café open om 22.00 uur

25 december vanaf 17.00 uur
café open om 22.00 uur
26 december gesloten

27/28/29/30 dec. 
vanaf 17.00 uur geopend

31 dec. van 17.00 tot 19.00 uur
snackbar geopend!

INLEVEREN OLIEBOLLEN BESTELLIJST TOT 23 DECEMBER

1 t/m 9 januari gesloten,
10 januari vanaf 17.00 uur geopend!

Openingstijden Feestdagen

afhalen van bestelde hapjesschalen, gourmet,
salades etc. in overleg.


