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Pensioen, en dan?
Eigenlijk eentje in de reeks van 
bedrijvigheid in Buinerveen, 
maar toch een beetje anders. 
Anne Mulder nam contact op met 
de Dorpskrant omdat hij toch 
graag iets meer openbaarheid 
wilde geven aan de hobby van 
hem en zijn vrouw Annelies ont-
staan na zijn pensionering. De 
resultaten ervan zijn soms zicht-
baar op mooie dagen aan het eind 
van de Hoofdkade te Buinerveen 
maar ook op diverse markten 
kunnen we ons vergapen aan al 
die mooie objecten die Anne en 
Annelies Mulder samen creëren.
Hobby glazeniers. Zo mag dit 
gepensioneerde echtpaar inmid-
dels genoemd worden. Al was 
dat in eerste instantie helemaal 
niet de bedoeling na de pensione-
ring van Anne Mulder. Van oor-
sprong timmerman en jaren 
gewerkt voor een woningco-
öperatie ging Anne op zoek naar 
een hobby na zijn pensionering. 

Een mooie houtdraaibank werd 
aangeschaft en geïnstalleerd en 
het plan was om houten objecten 
te maken met behulp van deze 
draaibank. Op een gegeven 
moment had hij echter Annelies 
nodig. Hij wilde iets met moza-
ïek doen op bestaande tafeltjes en 
krukjes. Het blad werd deels uit-
gefreesd en Annelies die al eens 
een workshop glaskunst gevolgd 
had bij Gerard Weisbeek mocht 
de tafeltjes en krukjes met moza-
ïek inleggen. Het begin van hun 
gezamenlijke hobby. Op een 
gegeven moment echter stond de 
hele kamer vol met prachtige 
tafeltjes, krukjes en andere inge-
legde objecten. Op advies van 
Onrust, die zich eens afvroeg 
waar Anne toch met al die eiken 
meubeltjes heen ging, zijn ze 
begonnen naar kunstmarkten te 
gaan met hun objecten. 

Lees verder op pag 10
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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: Nieuw-Buinen 
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 
Angelique Delfsma

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2019 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 4 februari 2020
Nummer 2 inleveren voor 1 april 2020
Nummer 3 inleveren voor 3 juni 2020
Nummer 4 inleveren voor 12 augustus 2020
Nummer 5 inleveren voor 7 oktober 2020
Nummer 6 inleveren voor 2 december 2020

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 
Assen, Gieten, Emmen en Winschoten.

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

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

Agenda
19 dec Kerstmarkt

25 dec  Kerstbuffet

31 dec Carbid schieten

4 jan Statiegeldactie

25 jan Kisjeskearls

7 feb Stamppot

28 mrt Toneel

4 apr  Toneel

De redactie wenst 
iedereen het 
allerbeste, 

voorspoed en 
gezondheid toe voor 

2020 !!

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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UITNODIGING 
KERSTMARKT
Donderdag 19 december van 17.00u tot 19.00 uur
Zuiderdiep 3 te Nieuw Buinen

Op het schoolplein achter de school is een kleinschalige, gezellige kerstmarkt ingericht met 
kraampjes van ondernemers uit onze naaste omgeving. Daarnaast komt traditiegetrouw het 
Veenkaor uit Buinerveen de sfeer verhogen door het zingen van enkele kerstliederen waarvan 
enkele speciaal ingestudeerd zijn samen met de kinderen van de school.

Onder het genot van een kommetje snert, chocolademelk, glühwein of een vers gebakken 
oliebol kunt u genieten van de kerstsfeer rondom de school. 
Wel is het natuurlijk aan te raden uw portemonnee mee te nemen om iets leuks te kopen uit het 
verkoopwaar welke wordt aangeboden door de plaatselijke ondernemers als leuke, 
kerstartikelen en eventueel als vervangende maaltijd een overheerlijk broodje hamburger of 
een spekkendikken.

Komt u ook samen de kerstsfeer proeven op ons plein? 

Team & activiteitencommissie OBS 75
Buinen, Buinerveen, Nieuw-Buinen

Een vrije gift is altijd welkom.

Jongeren café ' Buinerveen
Het afgelopen jaar is er veel georganiseerd en beleeft in de jeugdsoos in Buinerveen. We 
hebben het jaar goed gevuld met verschillende programma's en spellen. Het einde van het 
jaar nadert al snel, dus we hebben nog een aantal avonden die we graag weer met de jeugd 
willen doorbrengen. 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een statiegeldactie georganiseerd, dat beviel zo goed 
dat we dat dit jaar weer gaan doen! Daarover meer informatie op achterzijde dorpskrant.

De planning de komende periode is:

13 dec Oudhollandse avond

20 dec Kerstgourmet

04 jan Statiegeldactie

Vragen of opmerkingen? 

Bjarne Drent +31637316522

T HOK 

Datum Activiteit
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e1  vogelshow De Hondsrug

Welkom in Buinerveen! Daar-
mee startte de nieuwe voorzitter 
Jaap-Jan Beerman zijn voor-
woord in het programmaboek 
van de onlangs gehouden vogel-
show te Buinerveen. De eerste 
show van de nieuw opgerichte 
Vogelvereniging De Hondsrug, 
ontstaan uit een fusie tussen 3 
vogelverenigingen. Te weten die 
van Borger, Nieuw-Buinen en 
Odoorn. Een show waar het beste 
van de 3 oude verenigingen 
samenkwam in 1 nieuwe show. 
Én op een nieuwe locatie.
Ruim 250 vogels van 25 inzen-
ders waren prachtig gerangschikt 
naar soort. 3 verdiepingen hoog, 
op mooie stellages, off-set opge-
steld door middel van schuif-
planken zodat elke vogel de opti-
male belichting van boven kreeg. 
Uniformiteit in de tentoonstel-
lingsstellages, goed licht en her 
en der wat groene- en bloeiende 
planten maakten van de achter-
zaal een waar vogelparadijs. Een 
lust voor het oog om ook als 
bezoeker de prachtige kleuren en 
vormen te bekijken en te luiste-
ren naar het gekwetter van de 
vele vogeltjes. En wat een ver-
scheidenheid.
Er waren vele soorten vogels 
tentoongesteld. Kleurkanaries, 
postuurkanaries, vormkanaries. 
En dat lijken dan maar 3 soorten, 
maar deze zijn weer opgedeeld in 
vele soorten kleuren en tekening-
en. Een bijbehorend soorten-
handboek beslaat al tientallen 
pagina's met alle verschillende 
variëteiten. Voor de verschillen-
de keurmeesters een flinke kluif 
om elke vogel op de diverse ken-
merken te keuren die de soort 
uniek maken. En keurmeester 
word je niet zomaar, daar gaat 
een meerjarige opleiding aan 
vooraf. Het blijft echter een 
jurysport. Er ontstaat geregeld 
enige discussie of een keurmees-
ter correct beoordeeld heeft. 

Maar ook daar is men aan 
gewend in deze tak van sport.
De kleurkanaries zijn in vele 
kleurslagen te kweken. Kleine 
nuances kunnen het verschil 
maken. Het gaat wat minder om 
de vorm van deze vogeltjes, 
slechts de juiste kleur en teke-
ning is van belang. De postuur-
kanaries daarentegen, daarvan is 
de kleur niet belangrijk. Houding 
wel. Het perfect in een halve 
maanvorm op het stokje zitten, 
dat kun je niet alleen met goed 
kweekwerk bereiken, maar een 
goede verzorging en training zijn 
zeker zo belangrijk. De postuur-
kanariekweker die vol vuur ver-
telt over zijn werk is zelfs al eens 

e3  geworden van de wereld. Daar-
uit blijkt wel dat vogels kweken 
echt een betekenisvolle hobby is; 
het raszuiver kweken, een top 
verzorging en waar nodig wat 
extra training maken dat er vele 
uren in deze hobby gaan zitten. 
Als je dan bekroond wordt met 
een bondsmedaille, of zelfs het 
bondskruis, dan is dat wel de kers 
op de taart. Wat overigens wel 
bijzonder is, is dat het geslacht 
van de vogels voor de keuring 
niet zo belangrijk is. Wel wordt 
overigens vaak gezien dat de 
mannelijke vogels zich wat beter 
tonen en meer 'haantjes gedrag' 
laten zien. En zich profileren als 
“kijk mij eens!”. Wat uiteindelijk 
de beoordeling ten goede komt. 
Binnen de postuurkanaries was 
ook een zogenaamde 'lizard' te 
bewonderen. Een kanarie met de 
print van een hagedis. Zo bijzon-
der deze kleurtekening van een 
totaal andere diersoort aan te 
treffen in het verenkleed van zo'n 
vogeltje.
Waar bij de postuurkanaries de 
houding voorop staat, is dat bij de 
vormkanarie de vorm van het 
vogeltje. Er zijn vele soorten, 
dun en rank maar ook kanaries 
die eruitzien als een ei met een 

knikker erbovenop. Alsof de 
veertjes allen uitgezet zijn om 
maar zo bol mogelijk te lijken. 
Maar ook dat vergt gedegen 
kweekwerk. 
Van de kanaries kom je bij de 
tropische vogels. Felle kleuren 
komen je tegemoet. Zebravink-
jes met knalrode snaveltjes, zil-
verbek, rijstvogel, diverse ama-
dines waarbij de exotische kleu-
ren zo gescheiden mogelijk moe-
ten zijn in het verenkleed. Net 
door viltstiften ingekleurde 
vogels, zo mooi. 
Na de tropische vogels waren de 
Europese vogels te bewonderen. 
Vogels die menigeen wel kent 
van het voederhuisje in eigen 
tuin. Groenlingen, sijsjes. Mooi 
om deze van dichtbij te kunnen 
bekijken.
Als laatste categorie de parkie-
ten. Ook daar legio soorten, 
maten en kleuren. De grootsten, 
de halsbandparkieten, lijken 
voor de leek bijna kleine papa-
gaaien. Echter zowel deze soort 
als de kromsnavels vallen alle-
maal nog onder de parkietenfa-
milie. Samen met de wel beter 
bekende grasparkieten. Ook hier 
weer vele soorten en kleuren 
mogelijk.
Gemiddeld is 98% van de vogels 
die aanwezig zijn eigen kweek. 
Een keuring en de daarbij horen-
de tentoonstelling geven de kwe-
ker een kans zijn vogeltjes en het 
eigen kweekwerk door een 
erkend keurmeester te laten keu-
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ren. Bij de grote parkieten en 
papegaaien worden bijvoorbeeld 
punten verkregen op formaat, 
model, houding en conditie. Daar-
naast wordt gekeken naar de 
poten, de snavel, de bevedering 
en de kleurregelmatigheid en 
kleurdiepte. Tot slot wordt de 
kop-, vleugel-, staart- en 
lichaamstekening beoordeeld. In 
totaal zijn maximaal 100 punten 
te verkrijgen. Eigenlijk komt het 
maximale nooit voor, dat zou 
pure perfectie zijn. 92 punten 
zijn echter goed voor goud en 
ook dat is niet zo maar te berei-
ken. Daar kan jarenlange selectie 
aan voorafgaan maar soms tref je 
het met een toevalstreffer.
Ook Buinerveen kent een kweker 
in hart en nieren, Ab Poelman. In 
2011 is hij al eens in deze Dorps-
krant belicht toen zijn kanaries 
Nederlands Kampioen werden 
en het jaar daarvoor (2010) werd 
hij al winnaar van het felbegeer-
de bondskruis. De liefhebber kan 
dit artikel nog eens nalezen in de 
digitale dorpskrant te vinden op 
de website 

. Jaargang 2011, 
februari. Ook op deze show was 
hij natuurlijk present. Gelijk bij 
de entrée van de vogelshow werd 
je verwelkomd door de fel 
gekleurde rood-ivoor kanaries 
van onze dorpsgenoot. Dit jaar 
o.a. goed voor een Bondsmedail-
le. Tevens wordt er tijdens de 
show een zogenaamde derby 
gespeeld. Elke inzender zendt 
zijn beste vogel in waar hij het 
meest van verwacht. De uitein-
delijke keuring zal dan uitwijzen 
of zijn keuze terecht is geweest. 
Erg leerzaam voor de kwekers. 
Tevens wordt binnen de derby 
ook een kampioen aangewezen.
Al met al kijkt het bestuur met 
zijn leden terug op een zeer 
geslaagde eerste vogelshow van 
de nieuwe vereniging. De locatie 
en de catering waren top en er 
zijn ook veel geïnteresseerde 
bezoekers wezen kijken. Ook de 
keurmeesters waren onder de 

www.dorpskrant-
buinerveen.nl

indruk van deze locatie. Al met al 
een prima start voor de nieuw 
ontstane Vogelvereniging De 
Hondsrug. 
Graag wil het bestuur nogmaals 
alle sponsoren, de vrijwilligers 
en natuurlijk de leden en overige 
bezoekers bedanken. En natuur-
lijk ook het Dorpshuis bedankt 
voor de geweldige verzorging en 
gastvrijheid. 

Op bijgaande foto's een deel van 
de prijswinnaars van deze ten-
toonstelling.
Vlnr: K. Kuik, A. Legendal, C.H. 
Smit, J.J. Beerman (vz), A. Poel-
man, Ruben Almoes, J. Almoes. 
Missend op de foto met winnaars 
de heren Niemeyer, Super, en 
Dam

Marjan Poelman

http://www.dorpskrant-buinerveen.nl
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Het duurde even maar afgelopen 
zaterdag is Sinterklaas met zijn 
Pieten gearriveerd in ons dorp 
Buinerveen / Nieuw-Buinen 
west. Op het mooie dorpsplein 
stonden vele mensen vol onge-
duld te wachten. Gelukkig had-
den we er een prachtig zonnetje 
bij. Opeens kwam er een gator 
voorbij met 2 Pieten erin. Er 
werd gemeld dat Sinterklaas in 
aantocht was. Snel deelde Piet 
nog wat pepernoten uit, terwijl 
de andere Piet door presentator 
Sjoerd van der Vlist werd 
geïnterviewd.
Even later kwamen er twee oldti-
mer tractors aan met een mooie 
bootwagen, waarop Sinterklaas 
in zijn stoel zat. Op de andere 
wagen zaten de leden van het 
muziekensemble De Meraskik-
kers. Zij speelden leuke Sinter-
klaasliedjes en nadat Sinterklaas 
was verwelkomd, speelden De 
Meraskikkers nog even op het 
plein.
Iedereen kon naar binnen in ons 
Dorpshuis De Viersprong, waar-
bij de ouders met peuters en 
baby's in de voorzaal plaats 
namen, evenals Sinterklaas, de 
Pieten en de Meraskikkers. Ieder 
kind krijgt een hand van Sinter-
klaas en/of van de Pieten. 
Opnieuw werd er gezongen, 
foto's gemaakt en wat lekkers 
uitgedeeld.
De kinderen van groep 5 t/m 8 
zagen in het prachtige jongeren-
cafe 't Hok een Sinterklaasfilm. 
Tussentijds kwam Sinterklaas 
nog binnen en maakten De 
Meraskikkers opnieuw muziek. 
Er werd gedanst en met peperno-
ten gestrooid. Na de film is er nog 
bingo gespeeld.
In de achterzaal zaten de kinde-
ren uit groep 1 t/m 4 in groepjes. 
Ze deden allerlei spelletjes, zoals 
Twister, pakjes gooien, peperno-
ten poepen, Botje Bij, enz. 
Pepernoten op een lepel en een 

parcours afleggen werd ook door 
de Pieten uitgevoerd. Ook het 
spel Ren je Rot werd met heel 
veel enthousiasme gedaan. Toen 
Piet op het verkeerde vak stond, 
werd er uit alle macht geprobeerd 
om hem in het juiste vak te krij-
gen. Sinterklaas las nog een paar 
verhalen voor en beantwoordde 
vele vragen van de kinderen. 
Ook hier kwamen De Meraskik-
kers langs om sinterklaasliedjes 
te spelen.

Sinterklaasfeest in Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Tot slot gingen alle kinderen 
dansen en rennen bij de Pieten-
disco, waarna ze vervolgens met 
wat lekkers naar huis konden.
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.



Dorpskrant Buinerveen Pagina 7



Dorpskrant BuinerveenPagina 8



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

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

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

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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Laaggeletterd? 
Moeite met lezen, schrijven, reke-
nen of met een computer/tablet 
omgaan?
Dat is lastig, je hebt deze vaar-
digheden dagelijks nodig. Denk 
maar eens aan een recept van de 
dokter, een busreis plannen, 
ondertitels van tv en de krant 
lezen. Als dat niet lukt heeft dat 
veel gevolgen voor het goed mee-
doen in onze maatschappij. Toch 
zijn er in onze gemeente ong-
eveer 2500 mensen die hier hin-
der van ondervinden. Misschien 
kent u wel iemand in uw omge-
ving. Al weet men het meestal 
goed te verbergen. Men vraagt of 
een ander het formulier even 
voor ze invult of ze hebben hun 
leesbril niet bij zich. Ook zijn ze 
vaak niet op de hoogte van infor-
matie uit nieuwsbrieven.
Het Taalhuis wil deze mensen 
graag bereiken en heeft uw hulp 
daarbij nodig. Immers, zelf kun-
nen ze dit stukje moeilijk lezen! 
Kent u iemand in uw omgeving 
die laaggeletterd is dan kunt u die 
persoon wijzen op het bestaan 
van het Taalhuis.  Met geschool-
de vrijwilligers helpen we al ong-
eveer 90 mensen per jaar. 
Het Taalhuis vindt u via de bibli-
otheek of Andes.
telefoon: 
0591 585 554
e-mail:
e.spreen@andesborgerodoorn.nl

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
mailto:e.spreen@andesborgerodoorn.nl
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Vervolg van pag 1

De liefde voor glas bleek echter 
groter dan die voor hout. Anne-
lies had ondertussen een cursus 
glas-in-lood gevolgd en 1 jaar 
later een Tiffany cursus. Anne 
liep synchroon mee met haar 
cursussen en zo werden ze steeds 
enthousiaster. 
In Stadskanaal bleek een glaze-
nier te stoppen met zijn hobby. 
Toevallig zag Anne dat in de 
Kanaalstreek en al snel werd 
contact gelegd. Een hoop boe-
ken, glas en kleine machientjes 
konden ze overnemen. Boeken 
over o.a. Tiffany en ambachts-
werkstukken. En zo begonnen 
Anne en Annelies aan hun eerste 
eigen ingelegde glas-in-lood 
raam. Ondertussen hadden ze 
ook contact met een glaszaak in 
Groningen, 'Gekleurd Glas'. 
Daar kochten ze zelf hun beno-
digde glas en werd er gesproken 
over hun eigen ingelegde glas-in-
lood venster. De eigenaar stelde 
voor dat hij er graag naar wilde 
kijken of het correct in elkaar 
stak, voordat ze het lood gingen 
solderen en het raam waterdicht 
maakten. Dat aanbod namen ze 
graag aan en zo gebeurde had dat 
ze een hele dag in dat atelier aan-
wezig zijn geweest en vrijblij-
vend ongelooflijk veel tips ont-

vingen hoe nu verder met het 
raam. Ze kregen complimenten 
dat ze het, volledig uit eigen initi-
atief en zonder hulp, al zo ver en 
goed klaar gemaakt hadden. Wat 
kleine beginnersfoutjes werden 
rechtgezet en uiteindelijk is het 
raam gesoldeerd en waterdicht 
gemaakt. En goed lood solderen 
voor een venster bleek ietwat 
anders te vragen dan bijvoor-
beeld standaard soldeerwerk. De 
temperatuur moest lager, dus 
handig als Anne is werd er een 
simpele dimmer tussen de 
stroomvoorziening en de sol-
deerbout geplaatst waarmee de 
temperatuur te sturen was. 
Tevens moest de kop veranderen 
en werd er een stuk afgezaagd. 
Uiteindelijk mag het resultaat er 
zijn en hebben Anne en Annelies 
inmiddels aan de Noord-Oost 
kant van hun woning enkele 
100% zelf gemaakte nieuwe 
glas-in-lood ramen. Als de och-
tendzon erin schijnt wordt de 
kamer prachtig belicht. En het 
lijkt alsof ze er al sinds de bouw 
van hun karakteristieke woning 
inzitten. Tevens hebben ze enige 
tijd geleden ook een oud glas-in-
lood raam van het dorpshuis gere-
pareerd. Gelukkig had de Stich-
ting het oude raam zuinig opge-
borgen. Heel voorzichtig heeft 

Anne het kapotte glaasje verwij-
derd, een nieuw erbij gezocht en 
op maat geslepen en het er ver-
volgens weer keurig in geplaatst 
en gesoldeerd. Als laatste wordt 
het raam met een speciale pasta 
nog waterdicht gemaakt en het 
kan weer jaren mee. Een monni-
kenklus maar erg dankbaar werk. 
Glas-in-lood maken doe je met 
een soort fijn h-profiel van lood 
waarin je de glaasjes plaatst als 
een soort mozaïek. Vervolgens 
soldeer je het lood en wordt het 
venster waterdicht gemaakt. 
Anne heeft echter nog een andere 
glaskunst ontdekt en dat is het 
maken van Tiffany-glaskunst. 
Ook hier wordt glas verwerkt, 
maar elk glaasje wordt omringd 
met heel fijn koperfolie welke 
later aan elkaar gesoldeerd 
wordt. U kent misschien wel de 
bekende Tiffany lampen.
Uiteindelijk hebben Anne en 
Annelies elkaar helemaal gevon-
den in hun hobby's. Het is echt 
teamwork geworden. Anne die 
hout bewerkt, freest en voorbe-
werkt zodat Annelies haar glas-
mozaïeken er in kan leggen. Of 
Anne die een frame van lood 
maakt, waarin Annelies weer 1 
laags, 2 laags of zelfs 3 laags glas-
mozaïek verwerkt voor de prach-
tigste raamhangers. En niet te 
vergeten de levendige vlinders is 
allerlei soorten. Doorlooptijd 
van zo'n prachtig exemplaar is 
circa 1 week. Ze gaan als warme 
broodjes over de toonbank maar 
alleen maar vlinders maken 
wordt ook zo saai dus Annelies 
legt ook nog steeds houtwerk in, 
maakt raamhangers en door mid-
del van Tiffany prachtige vogel-
tjes als zwaluwen, kolibries of 
ijsvogels, 2 dimensionaal of zelfs 
in 3D.
Natuurlijk kun je al dat moois 
voor jezelf houden, maar ze gaan 
ook graag diverse kunstmarkten 
af waar ze hun waar aan de man 
of vrouw brengen. Inmiddels 
hebben ze al een heel netwerk 
opgebouwd van bezoekers en 
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exposanten van kunstmarkten. 
Ze screenen echt de verschillen-
de uitnodigingen. Een braderie is 
leuk, maar naar een wekelijks 
terugkerende markt gaat de voor-
keur niet uit. Binnen de glaswe-
reld zijn er vele stromingen. Hun 
keuze voor mozaïek, glas-in-
lood en Tiffany en dan vooral 
uitgedrukt in vormen komend uit 
de natuur maakt hun werk rede-
lijk uniek. Denk dan aan bloe-
men, vogels, vlinders en insecten 
en alles wat leeft. Mede hierdoor 
zijn ze altijd erg welkom op open 
huizen van kwekerijen, bijen-
markten, kunst in de kas, zorg-
boerderijen enz. In principe zou-
den ze elk weekend wel op pad 
kunnen maar ze maken een 
bewuste keuze uit het aanbod. Na 
ongeveer 2 jaar meegedraaid te 
hebben weten ze heel goed wat 
ze leuk vinden en wat minder. 
Want de vreugde en de lol die ze 
halen uit hun hobby is toch wel 
het allerbelangrijkste. Gelukkig 
lukt het inmiddels om met de 
opbrengst van de verkopen de 
materialen te bekostigen. 

Om over de arbeidsuren maar 
niet te spreken. Echter, het geeft 
zo veel voldoening, het creëren 
en het menscontact dat het echt 
puur hobby is en blijft.
Het enthousiasme van Anne en 
Annelies werkt erg aanstekelijk. 
Omdat ze heel graag over hun 
hobby vertellen maar zeker ook 
graag een ander meenemen in die 
hobby gaan ze workshops ver-
zorgen. Het plan was al om deze 
herfst te starten maar helaas heeft 
Annelies een paar ongelukjes 
gehad waardoor dat plan ver-
schoven is naar januari. In 3 avon-
den of middagen wordt het moge-
lijk om een glascreatie te maken 
naar voorbeeld, te denken is dan 
aan een raamhanger, vogel, vlin-
ders of een glasschilderij. Glas-
mozaïek, glas-in-lood of Tiffany. 
Je zou zelfs in overleg een eigen 
creatie kunnen maken, mits haal-
baar natuurlijk.

Anne en Annelies wonen aan de 
Hoofdkade op nummer 19 te 
Buinerveen. Hun telefoonnum-
mer is 06- 33627418 voor meer 
informatie of aanmelding.
Tevens zijn ze op Facebook te 
vinden als je zoekt naar 'anne 
annelies mulder'. En anders 
gewoon eens aankomen aan de 
Hoofdkade 19, je mag achterom. 
Ze vertellen je graag meer over 
hun hobby en hun sprekende 
kunstwerkjes. 

Marjan Poelman
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of telefonisch via 0599-212353

Je zou vreemd opkijken als de 
buren geen aansluiting hebben 
op het waterleidingnetwerk. Dat 
zij een ouderwetse waterpomp 
gebruiken om water uit een 
regenbak te halen.
Dit is het geval met internet bui-
ten de dorpskernen in Borger-
Odoorn. Sommige gezinnen heb-
ben een lijst op de koelkast om 
aan te geven wie op welk 
moment dat klein beetje data 
mag gebruiken. Kinderen blijven 
op school om huiswerk te maken 
omdat thuis internet alleen via 
een telefoon mogelijk is. Profes-
sionals die gelukkig een familie 
of kennis in een dorpskern heb-
ben wonen en daar internet voor 
het werk gebruiken.
Dit gaat nu veranderen met de 
aanleg van snel internet in dat 
buitengebied. De Stichting 
Breedband Borger Odoorn, de 
gemeente Borger Odoorn en het 
internetbedrijf De Digitale-Stad 
is dit aan het realiseren. De voor-
bereidingen zoals contracten, 
ontwerp van het netwerk en ver-
kenning op locaties zijn reeds 
uitgevoerd. De distributiehuisjes 
zijn geplaatst en daadwerkelijke 
aanleg van internet is gestart.
De aanleg wordt in drie delen 
uitgevoerd:
Deel 1. Week 43, 21 oktober j.l. 
startte graafwerkzaamheden 
rond Westdorp via Eesergroen tot 
aan Odoorn.
Deel 2. Week 48, 25 November is 
men gestart met graafwerkzaam-
heden rond Drouwenerveen via 
Buinen tot aan Exloo.
Deel 3. Week 2, 6 Januari 2020 
start graafwerkzaamheden rond 
Nieuw Buinen, via Buinerveen 
tot aan Valthe.
Het leggen van de kabels kan als 
de grond niet bevroren is. Als 
volgens plan verloopt liggen 
begin februari alle kabels in de 
grond. Totaal 270km aan kabels!

Aanleg planning. 
Bron: Digitale-stad
Als de kabels in de grond liggen 
kan men nog niet gebruik maken 
van internet. Daarvoor moet 
eerst alle apparatuur aangezet 
worden en getest. Als dat klaar is 
wordt een verbinding gemaakt 
met het wereldwijde internet. Als 

De aanleg van Internet in het buitengebied van 
Borger Odoorn is begonnen!!!

het zover is wordt per abonnee de 
dienst beschikbaar gesteld. Dus 
nog even geduld. Volg de ont-
wikkelingen op https://digitale-
stad.nl/borger-odoorn/aanleg. 
Met deze internet netwerk kun-
nen straks alle woningen in Bor-
ger-Odoorn minstens net zo snel 
internetten als nu in de dorpker-
nen.  
                         Timothy Maduro
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

Steun de 
VV Buinerveen 
door kleding in te zame-
len 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 ver-
goed 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
Ÿ

Inleveren kan bij het voetbal-
veld 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.

Vrijwilligers VV Buinerveen

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
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Nieuws CBS School 59

Website

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

bezoekt u dan onze website:  

of volg ons op twitter:
@ckcschool59

www.school59.nl

Inmiddels is sinterklaas weer 
vertrokken en hebben wij vorige 
week een prachtige sinterklaas-
viering bij ons op school gehad. 
De komende twee weken staan in 
het teken van kerst. Er wordt 
druk geoefend voor de kerstmusi-
cal die we op donderdag 19 
december in het dorpshuis 
opvoeren.

Trefbaltoernooi

Op vrijdag 22 november was het 
zover: de kinderen van groep 5/6 
hebben meegedaan aan het tref-
baltoernooi. Het toernooi werd 
georganiseerd door de combi 
coaches van de gemeente Borger 
Odoorn. Ondanks dat we niet 
met een prijs naar huis zijn 
gegaan, hebben we wel een fijne 
en sportieve ochtend gehad.

Bezoek op School 59

Op maandag 11 november heb-
ben wij bezoek gehad van Tosca 
Menten. Tosca Menten is kinder-
boekenschrijfster. Ze heeft ons 
een uur lang kostelijk vermaakt 
met al haar leuke grapjes, prach-
tige verhalen en niet te vergeten 
haar schrijftips. Genoeg inspira-
tie voor de kinderen om zelf aan 
de slag te gaan!

Nieuws vanuit de groepen
Groep ½

In groep 1/2 hebben we de afge-
lopen weken 2 nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen. Aanstaan-
de maandag starten we met het 
beweegprogramma: Kleuterpret. 
Onder leiding van een gymjuf en 
meester Stefan gaan de kleuters 
aan de slag met allerlei bewe-
gingsoefeningen. We verheugen 
ons erop.

Groep 3/4/5

In de middenbouw is groep 3 
druk bezig met splitsen. De vader 
van juf Ilse heeft daarvoor 
prachtige splitsborden gemaakt. 
In groep 4 en 5 worden de tafels 
goed geoefend en de tafeldiplo-

ma's stromen binnen. We probe-
ren af en toe leuke nieuwe werk-
vormen uit. Zo zijn we de afgelo-
pen weken druk bezig geweest 
met het samen leren. Het is echt 
genieten hoe de oudsten van de 
groep de jongsten helpen met het 
leren lezen. 

Groep 6/7/8

In de bovenbouw zijn we druk 
bezig met de Grej of the day. Iede-
re maandag en dinsdag krijgen de 
kinderen om kwart voor 12 een 
raadsel mee naar huis waar we 's 
middags samen meer over gaan 
leren. Een voorbeeld van zo'n 
raadsel is: Mijn schoolband 'The 
Quarrymen' was een aanzet voor 
wereldwijd succes. 4 mannen uit 
Liverpool. Na de lunchpauze 
bespreken we het antwoord: The 
Beatles. Zo hebben de kinderen 
in de afgelopen maanden al over 
veel dingen geleerd. Onder ande-
re The Beatles, de blobvis, de 
toren van Pisa en Nelson Mande-
la zijn aan bod gekomen.

http://www.school59.nl
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Nieuws van 
Toneelvereniging 
de Schoakel

Beste Toneelvrienden,
Het valt niet altijd  mee om een 
tekst uit je hoofd te leren én 
daarbij ook nog eens 
handelingen uit te voeren. En 
juist daarom  zijn  onze 
repetitieavonden van groot 
belang. Stukje bij beetje valt het 
op z'n plaats en  ook het krijgen 
van de juiste timing bij de acties  
vereist oefening en herhaling. 
Maar na 5 maandagavonden 
begint het toch al lekker te 
komen. Iedereen is enthousiast 
en doet zijn best. Spontane 
ideeën zijn er over hoe we 
dingen het beste kunnen doen 
om het publiek te verrassen. 
Zo  komt er ws een nieuwe 
naam voor het “blad” en is die 
inspecteur niet een beetje te 
wantrouwig? Tja ,wie is er in 
zijn ogen het meest verdacht?  
Maar wie houd de boel voor de 
gek? En waarom zijn er zoveel 
dozen op het toneel….

Komt het allen  zien op 28 
maart of 4 april 2020

Hartelijke groet, 
Toneelvereniging de  Schoakel

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.
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De zun schient over het schoel-
plein. Der ligt snei, maor het is 
niet echt kold.
Frans stiet in de schare van een 
hoge iekenboom. Hij rilt een bee-
tie, maor duurt veur gien gold de 
zun in te stappen. Want dan ziet 
ze hum. Elke dag stiet e allén an 
de kaant en kiekt naor de kinder 
die saomen speult en plezier 
hebt. Frans kan niet zo best met-
kommen op schoel en wordt dao-
rum altied plaogd.
Mister blaost op zien fluitie en ze 
moet naor binnen. In de gang 
botst een paor jongen opzettelijk 
tegen Frans an, zodat e bekaant 
umvalt.
Mister vrag de kinder um het 
leesboek veur te nimmen. Frans 
hef nog even rust, want hie zit 
achterin de klas. Allennig. Gie-
nien wil naost hum zitten.
As der ien een bladziede lezen 
hef, dan is de volgende an de 
beurt. Halverwege de rieg vuult 
Frans al dat e rood wordt en het 
zwiet prikt op zien rug en in zien 
haor. Kun e zuch maor unzicht-
baor maoken.
Eindelijk möt e deran geleuven 
of e wil of niet. Nao het lezen van 
een halve, gehakkelde bladziede 
zeg mister:'Je hebt goed je best 
gedaan, Frans!'
'Ja, ij hebt mooi lezen, Frans', 
bouwt Geert de mister nao en hie 
stek de doem omhoog. 

Thoes möt e nao een koppie thee 
'maor gauw naor zien kaomer 
gaon um hoeswark te maoken', 
vindt Mamme.
'Och, hoeswark, waorum za'k dat 
doen? Dat is allén veur kinder die 
goed leren kunt', denkt Frans.
Whisky, de hond, löp achter 
Frans an naor boven. Die naom 
hef e kregen, umdat va hum 
kocht hef van Bertus Niezing, de 
caféholder op het darp.

Een vriend 
Uit het boek “Vörst”, van schrijver Ger Veenstra.

Whisky springt bij Frans op 
schoot en likt zien haanden en 
zien wangen. Hij lek de ienige te 
wezen die Frans begriept en war-
kelijk van hum holdt.

Nao een lange, leste schoeldag 
mugt ze eindelijk hen hoes. Vana-
ovend hebt ze nog een kerstvie-
ring en dan is der virtien daogen 
rust. Kerstvekaansie. Frans kan 
zuch der nou al op verheugen.
Under het kerstdiner wordt der 
veurlezen over 'vrede op eerde'. 
Frans wet niet wat e zuch daorbij 
veurstellen möt. In ieder geval 
niet bij 'vrede in de klas'. Hiele-
maol niet as Harm aal prebeert 
um Frans zien keers oet te blao-
zen en het kerststukkie um te 
gooien.
In hoes vrag Mamme: 'Hoe was 
het kerstfeest?' 
'Oh, wel goed!', möt Frans lie-
gen.
'IJ moet ies een schoelkameraod 
neugen in de vekaansie. Dat is 
gezellig. Kuj saomen mooi speu-
len. Daor hej nou de tied veur.' 
Zie mus ies weten!

De volgende mörgen mag Frans 
met Pap de kerstspullen van de 
zolder haolen. Ze wilt saomen de 
boom optugen.
As Frans de tweide bal wil 
ophangen dan lat e hum op de 
grond vallen. De tranen schiet 
hum in de ogen. Dat kan e dus ok 
al niet. 
'Zien pap hef het wel deur en het 
begroot hum. Hij besluut um der 
nog een bal an op te offern. Hie 
lat de eerstvolgende bal ok vallen 
en zeg: 'Nou, dat kan de beste 
gebeuren, dat ziej!'
Frans haolt opgelucht aodem.
Under het optugen heurt ze de 
deurbel gaon. Een man, een 
vrouw en een jongen van Frans 
zien leeftied stapt de kaomer 

binnen.
Zij komt zuch veurstellen. Het 
bint de neie buren. Die vertelt dat 
ze oet Rotterdam komt en naor 
Drenthe verhoesd bint. Dat hebt 
ze daon umdat heur zeun Len-
nard altied zo allennig was en 
plaogd weur, umdat e niet zo 
goed metkommen kan op schoel. 
Zij bint der heilig van overtuugd 
dat daor op het rustige plattel-
aand vast meer begrip veur is. 
Vandaor de verhoezing naor het 
noorden.
Naor Drèentse gewoonte wordt 
de neie buren vortdaolijk vraogd 
of ze koffie wilt.
Pap zeg:'Frans, laot ij Whisky 
even oet? Aans kreg e proble-
men. En misschien wil Lennard 
ok wel met.'
Underwegens ontdekt de jonges 
al gauw dat ze allebeide gek bint 
op technisch lego en direct vrag 
Lennard of Frans de volgende 
mörgen bij hum komp um zien 
spullen te bekieken.

Frans kan de slaop bijna niet vat-
ten. Hij lig maor te woelen in zien 
berre. As e tegen de mörgen ein-
delijk slaopt, dreumt e van robots 
van technisch lego die saomen 
vissen gaot met Frans en Len-
nard. Ze moet unbedaorlijk 
lachen as Frans een leeg cola-
blikkie opvist. Frans hef nog 
nooit zu'n lol had en zeker niet in 
zien slaop.
As e wakker is, zeg e bliede: 'Ik 
laot Whisky wel even oet. Dan 
kiek ik metien of Lennard der al 
oet is. Misschien wil hij wel met.' 
En ja heur, Lennard is al wakker 
en wil ok geern met.

As ze boeten bint, maokt ze snei-
ballen en gooit die in de locht. 
Whisky springt in het rond en 
prebeert ze met zien bek op te 
vangen.
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En wanrakens kreg Frans een 
klont snei in de nek. Haha, dat lat 
e niet op zuch zitten! Daor wordt 
Lennard deur hum bekogeld. De 
beide hebt dikke lol.
Maor dan iniens kek Frans ver-
schrikt um en zeg zacht en dring-
end:'Laow weerum gaon, aans 
wordt het te laot!'
Lennard kek hum veraldereerd 
an en antwoordt:'Joh, het gaat net 
zo mooi! Waarom moeten wij 
nou al weer naar huis?' Maor dan 
volgt e de blik van Frans en zöt in 
de verte een paor jongen ankom-
men.
'Wie zijn dat? Ken je die?'
'Dat bint jongen oet mien klas, 
die pest mij altied!'
'Dat had ik in Rotterdam ook. 
Maar wij zijn ook met z'n tweeën. 
We kunnen ze vast wel aan. Weet 
je wat!  Ik ga achter de bomen 
langs en als ze vervelend worden, 
kom ik eraan. Ze zullen zich een 
breuk schrikken!'
As Frans wieder löp, heurt e al:
'Zo, Franseman, moej van Pappe 
die siep even oetlaoten? Nou, wij 
zult jou wel even oetlaoten!'
Veurdat de twei pesters der op 
verdacht bint, komt Lennard met 
een boel geschreeuw  oet de bos-
sies störmen. De grootste jong 
schrikt en veur hij het wet, den-
dert Lennard in volle vaort tegen 
hum an en kletst hum hard op de 
kop in de snei. 
De aandere sarder is hielmaol 
overdonderd. Hij grep zien kame-
raod bij de jasse, trekt hum in 't 
ende en saomen gaot ze op de 
rekken.
'Zo, die pesten ons niet nog eens. 
Het zal nu wel afgelopen zijn!'
Frans wet niet waor e kieken möt. 
Veur het eerst van zien leven hef 
e een echte vriend, een vriend die 
veur hum instiet. Hij is zo bliede. 
Lennard is het mooiste kerstkedo 
dat e ooit kregen hef. En hie huuft 
het niet iens oet te pakken.

Ger Veenstra

Foto’s spokentocht 2019
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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

De BiebFabriek
Op dinsdag 17 december van 
15.30-17.00 uur is er in de 
bibliotheek een workshop: Maak 
een Kerstkaart met LED-
verlichting. 
Leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
 Toegang is gratis.      
Opgave via
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl 
of bel 088 0128375.  

'Joris' Kerstboom
In de donkere decemberdagen is 
'Joris' Kerstboom de ultieme 
ontmoetingsplaats. We bieden de 
mogelijkheid voor iedereen die 
een ode wil brengen aan 
dierbaren door middel van het 
ophangen van een foto of 
berichtje in onze mooi versierde 
Kerstboom. 
Deze actie loopt van 6 t/m 24 
december en is natuurlijk ook 
voor niet-bibliotheekleden.

Tabletcafé op maandag 6 
januari en 3 februari 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, laptop en smartphone 
kunt u 
1 x per maand op Maandag
terecht in de bibliotheek. 
Toegang is gratis.
Ook voor niet-bibliotheekleden.

Boekstartuurtjes
Op woensdag 8 januari en 12 
februari van 10.00-11.00 uur is 
er een Boekstartuurtje in de 
bibliotheek voor kinderen van 
1,5 tot 4 jaar. Samen gaan we 
voorlezen, zingen, spelletjes 
doen of knutselen. Toegang is 
gratis. Boeken lenen kan ook. 
Jeugdleden zijn gratis lid t/m 18 
jaar. 

Poppentheater Nationale 
Voorleesdagen
Op woensdag 19 februari van 
11.00-12.00 uur geeft Jinky's 
Mikmak een voorstelling in de 
bibliotheek voor peuters en 
kleuter (2 t/m 5 jaar) aan de hand 
van het prentenboek van het jaar: 
Moppereend van Petr Horácek. 
Toegang is gratis na aanmelding 
en bevestiging via
info@biliotheeknieuwbuinen.nl
Vol is vol!

De bibliotheek wenst u alvast 
fijne Feestdagen en een gezond 
2020!
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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  ienus@hrcoatings.nl
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

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

bardewee.drenth@gmail.com

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

0599639516 
0616554099

Van de bestuurstafel
Het is alweer een tijdje geleden 
dat er vanuit het bestuur een 
stukje is geplaatst in de 
dorpskrant .  Door al ler lei  
oorzaken is het stil geweest van 
die kant. Niet dat we stil gezeten 
hebben maar soms ontbreekt tijd 
en inspiratie om iets in de 
dorpskrant te schrijven.
Het bestuur heeft zich de laatste 
tijd vooral bezig gehouden met 
het normale reilen en zeilen van  
het dorpshuis en met het maken 
van plannen voor een eventuele 
verbouwing en de financiering 
daarvan. Allerlei lijstjes met 
mogelijke subsidie verstrekkers 
zijn gemaakt en daarnaast 
moeten we ons verdiepen in het 
opstellen van goed onderlegde en 
onderbouwde verzoeken voor 
het aanvragen van financiële 
ondersteuning. Dit kunnen we 
niet alleen dus zoeken we hulp 
bij div instanties maar mochten 

er dorpsgenoten zijn die ons 
hierbij willen ondersteunen, 
meld je bij ons  ( adressen staan 
in de krant)  en we vergaderen 

eelke 1  dinsdag v.d. maand 
waarbij men ook welkom is.

De meesten van jullie hebben het 
waarschijnlijk wel gemerkt maar 
de keuken is uitgebreid met 
nieuwe frituur en bakplaat en we 
beschikken nu over een pro-
fessionele inloop diepvries. 
Xander en Marijke hebben 
hiervoor ook een bijdrage 
geleverd en het toont de intentie 
om nog jaren met elkaar door te 
gaan.
We zitten alweer in de laatste 
maand van het jaar.  Sinterklaas 
is geweest, Kerst staat voor de 
deur, Nieuwjaar is om de hoek.  
En bij Nieuwjaar hoort het 
gebruikelijke ommetje met 
aansluitend een gezellig samen 
zijn.

Elders in de dorpskrant staat de 
totale info maar ik kan wel al de 
datum vermelden.   Zondag 12 
januari 2020 gaat het allemaal 
gebeuren.

mailto:gienus@hrcoatings.nl
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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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&W en gemeenteraad op 
dorpsbezoek 29-10-2019:
Dit gemeentelijk verslag stond in 
WeekInWeekUit:
Na een warm ontvangst in het 
dorpshuis, begint het dorpsbe-
zoek met een korte wandeling. 
De eerste stop vindt plaats op het 
dorpsplein. Het plein is een grote 
aanwinst voor het dorp. Het aan-
zicht en de verkeerveiligheid zijn 
enorm verbeterd. Hierna voert de 
wandeling langs het sportveld, 
via de ijsbaan naar het bedrijf van 
Middeljans Sport en Reclame. 
Een mooi en veelzijdig bedrijf. 
Na een korte maaltijd in het 
dorpshuis, krijgen de inwoners 
om 19.30 uur de kans om met de 
aanwezigen in gesprek te gaan en 
vragen te stellen. Van deze moge-
lijkheid wordt gretig gebruik 
gemaakt. Er zijn veel vragen 
over het onderhoud van het 
groen, het grijs, de verkeerveilig-
heid, de planning van de recon-
structie van het Zuiderdiep en de 
wens om meer starterswoningen 
te bouwen. Tegen 22.00 uur 
beëindigen burgemeester Jan 
Seton en Ina Habing de zeer ple-
zierige avond en bedanken de 
aanwezigen voor hun aanwezig-
heid. Een zeer geslaagd dorpsbe-
zoek.
Buinerveen/Nieuw-Buinen west 
hebben we weer goed gepromoot 
in positieve zin, maar ook zeker 
in zaken die aandacht nodig heb-
ben. Een PowerPointPresentatie 
waar alle zaken in benoemd wor-
den, is vertoond tijdens de bij-
eenkomst. En deze is tevens naar 
de gemeente gestuurd. Heel fijn 
dat er vele vragen gesteld zijn 
tijdens dit bezoek. Binnenkort 
gaan we naar de gemeente om het 
bezoek te evalueren. De ant-
woorden verschijnen later in de 
dorpskrant.

Huisnummer op paaltje:
De huis-aan-huis flyer is goed 
gelezen, want de aanmeldingen 
voor het huisnummer stroomden 
binnen. Een overweldigende 
belangstelling! We zijn nog in 
overleg over de aanschaf van de 
paaltjes, maar tevens over hoe 
we dit financieel allemaal kun-
nen regelen.

Dorps/Wijkbudget:
Woensdag 11 december zijn we 
uitgenodigd bij gemeente Bor-
ger-Odoorn om meer te horen 
over het Dorps/Wijkbudget.
Ruimte voor initiatieven
Met de dorpsbudgetten willen 
burgemeester en wethouders 
meer ruimte geven aan initiatie-
ven uit de samenleving. De rol 
van de gemeente verandert daar-
bij: dorpsbelangen komen in 
samenspraak met inwoners met 
plannen, de gemeente onder-
steunt hen daarin. Dorpsbelang-
en krijgen veel vrijheid en ver-
trouwen. Geen dorp is immers 
gelijk, en ook de manier waarop 
zij hun werk doen verschilt. Daar 
wil de gemeente het eerste jaar 
ruimte voor geven. Uit een eva-
luatie moet blijken wat goed ging 
en wat beter kan. 
Leefbaarheid versterken
Het afgelopen jaar heeft de 
gemeente veel overlegd met de 
verschillende dorpsbelangen, de 
gemeenteraad en andere partijen. 
Daaruit is een voorstel gekomen 
waar het college van B en W én 
de gemeenteraad begin 2020 een 
besluit over nemen. In dat voor-
stel staat onder meer aan welke 
eisen je als dorpsbelangen moet 

voldoen, en dat je samen met 
inwoners bepaalt waar je het 
dorpsbudget aan besteedt. En dat 
kan van alles zijn. Een bankje of 
speeltoestel bijvoorbeeld, of 
verbindende activiteiten voor 
inwoners. Maar ook een extra 
maaibeurt voor het trapveldje in 
de buurt, of kosten voor een 
AED. Belangrijk is in elk geval 
dat het de leefbaarheid in het 
dorp versterkt.

AED/Hartve i l ig  Borger-
Odoorn UPDATE van de werk-
groep:
Samen op weg naar 1250 burger-
hulpverleners in Borger-Odoorn! 
Om dit te realiseren, organiseert 
Hartveilig Borger-Odoorn een 
week van de reanimatie. 
Van 3 tot en met 8 februari 2020.
In de gehele gemeente is een rea-
nimatiecursus te volgen! 
Om het voor iedereen mogelijk te 
maken, in de directe omgeving 
een reanimatiecursus te volgen, 
zijn er zes locaties in de gemeen-
te Borger-Odoorn geselecteerd. 
De cursussen vinden plaats in 
Borger, Drouwenerveen, Nieuw-
Buinen, Tweede Exloërmond, 
Odoornerveen en Valthermond. 
In deze dorpen worden in de och-
tend, middag en avond cursussen 
georganiseerd. Naast de basis-
cursus worden ook de herha-
lingscursus aangeboden. Op 

http://www.buinerveen.nu
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wel belangstelling hebben om 
even bij elkaar op bezoek te 
komen voor een praatje en een 
kop koffie. Of samen een activi-
teit te gaan ondernemen.
Uit het belevingsonderzoek 
kwam naar voren dat zo'n 39% 
zich wel eens eenzaam voelt in 
ons dorp. Daarom heeft Plaatse-
lijk Belang dit koffieuurtje opge-
zet. Melanie Veenstra van Andes 
ondersteunt dit en is hierbij aan-
wezig.
Inmiddels zijn er al 2 bijeenkom-
sten geweest in ons dorpshuis.
De volgende bijeenkomst gaat op 
woensdagmiddag 15 januari 
plaatsvinden van 14.00-15.00 
uur. Het streven is om dit Kof-
fieuurtje maandelijks te organi-
seren. Stap over de drempel en 
graag zien we u verschijnen.

Computerles:
De eerste activiteit naar aanlei-
ding van het organiseren van het 
koffieuurtje wordt opgestart: 
Computerles in Dorpshuis De 
Viersprong.
De Klik en Tik cursussen bestaan 
uit vijf bijeenkomsten van twee 
uur, waarbij eerst de basis wordt 
behandeld (klikken en zoeken) 
en daarna internet, e-mailen enz. 
en vervolgens kan nog worden 
behandeld sociale netwerken.
Er is een docent aanwezig, die 
deze cursus gaat begeleiden. Er 
wordt in groepen van maximaal 8 
personen (minimaal vier perso-
nen) les gegeven.
Vanuit Biblionet Drenthe wordt 
gezorgd voor laptops en koptele-
foontjes. Eigen laptop of een 
tablet mag ook gebruikt worden.

Aanmelden via Ina Habing 0599-
212353 of 06-55582238 of via 
een briefje met adresgegevens in 
de brievenbus op Zuiderstraat 
14A.

De cursus gaat starten op 
donderdagmiddag 16 januari 
van 14.00-16.00 uur.

deze manier worden nieuwe bur-
gerhulpverleners bereikt en de 
huidige burgerhulpverleners 
worden geholpen om hun certifi-
caat geldig te houden. Aanmel-
den kan vanaf 12 december op de 
nieuwe website www.hartveilig-
bo.nl, die op een verrassende 
wijze om 19.00 uur op het 
gemeentehuis in Exloo wordt 
gelanceerd.

Sport -  en  gezondhe ids -
akkoord:
Op 18 november is er opnieuw 
over het gemeentelijk Sport- en 
gezondheidsakkoord gesproken. 
Nadat er 4 bijeenkomsten in de 
gehele gemeente zijn geweest 
om veel gegevens te verzamelen, 
is er op deze avond geïn-
ventariseerd welke punten echt 
van belang zijn voor onze dor-
pen/verenigingen. Plaatselijk 
Belang heeft aangegeven dat we 
graag een speeltuin in ons dorp 
zien aangelegd. Hopelijk wordt 
dit in het akkoord opgenomen, 
waar van de definitieve vaststel-
ling eind januari wordt gemaakt.
Mocht u belangstelling hebben 
om mee te denken in een werk-
groep Speeltuin, die opgezet gaat 
worden, dan kunt u zich wenden 
tot ons bestuur.

Koffieuurtje:
Dit uurtje is georganiseerd voor 
onze inwoners om elkaar te ont-
moeten. Maar ook om mensen bij 
elkaar te brengen, die bv. ver-
voersproblemen hebben om een 
boodschap te doen of een zieken-
huisbezoek of medicijnen op te 
halen. Ook voor inwoners die 

Haalbaarheidsonderzoek 
Er wordt een haalbaarheidson-
derzoek uitgevoerd voor de aan-
leg van een fietspad Zuider-

estraat/Exloërveen. In 1  Exlo-
ërmond ligt een fietspad die 
“dood” loopt op de Nieuwe Dijk. 
Er zijn gemeentelijke plannen 
om de Nieuwe Dijk af te gaan 
sluiten. Dan kan het verkeer gaan 
toenemen op Exloërveen en de 
Zuiderstraat. Onlangs zijn 
metingen uitgevoerd op beide 
wegen. Die worden meegeno-
men in het onderzoek.

Sinterklaasfeest:
Samen met Schaatsvereniging, 
Voetbalvereniging, Toneelvere-
niging, Spelweek en Dorpshuis 
De Viersprong zijn Sinterklaas 
en de Pieten weer verwelkomd in 
ons dorp. Voor alle kinderen van 
klein tot groot was er een mooi 
feest in de verschillende zalen 
van het dorpshuis. 
Zie op een andere plek in de 
dorpskrant een uitgebreider ver-
slag.

Kerstboom:
Er is een paaltje voor stroom en 
een buis geplaatst op het plateau. 
De kerstboom met LEDverlich-
ting (Fairybell) zal binnenkort 
met behulp van een aantal inwo-
ners geplaatst worden, zodat er 
een mooie binnenkomst in ons 
dorp is tijdens de donkere 
decembermaand.
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of telefonisch via 0599-212353

Ommetje/Nieuwjaarsinstuif:
Het Ommetje wordt  voor de 9e keer georganiseerd.
De organisatie is in handen van de Voetbalvereniging, Schaatsvereniging, 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!
Voor het Ommetje graag aanmelden via ommetjebuinerveen@gmail.com of telefonisch via 0599-212353. 
(Voor het bedrijfsbezoek weten we graag het aantal dat langskomt voor koffie/thee.)

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
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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

Alweer het tweede artikel voor 
de dorpskrant van dit schooljaar. 
Ik zou bijna in clichés vervallen 
door te zeggen dat de tijd vliegt, 
16 schoolweken zitten er alweer 
op! 
Juf Karin is op 7 oktober beval-
len van een gezonde zoon Jesse. 
Onlangs kwamen ze samen naar 
school en hebben we Jesse kun-
nen bewonderen. Wat een prach-
tig ventje! Van de leerlingen ont-
ving juf Karin een aantal leuke 
cadeaus en zij trakteerde leer-
lingen op iets lekkers.
In de afgelopen periode hebben 
we onze o.a. jaarlijkse Open 
Dag, het schooltrefbaltoernooi 
voor groep 5/6 en brandpreven-
tielessen gehad.
De Open Dag is goed bezocht. Ik 
wil nogmaals benadrukken dat 
de Open Dag echt voor iedereen 
te bezoeken is die belangstelling 
heeft in het reilen en zeilen van 
de school. Opa's en oma's, ooms 
en tantes, de buren; kortom 
iedereen is welkom. Volgend 
school is er in november weer 
een Open Dag.
De leerlingen van groep 5/6 
deden mee aan het schooltrefbal-

e
toernooi in 2  Exloërmond. Beide 
teams van OBS 75 deden hun 
uiterste best. Jammer dat we zon-
der prijzen naar school terug-
keerden. De leerlingen en de 
begeleiders en belangstellende 
ouders kijken op een gezellige, 
sportieve ochtend terug.

De brandpreventielessen maken 
bij de leerlingen altijd veel los. 
Gelukkig zijn de aanwezige 
brandweermedewerkers in staat 
om vragen die bij de leerlingen 
leven goed te beantwoorden. Er 
wordt een  gedegen voorlichting 
gegeven en de leerlingen en leer-
krachten hebben de ontruimings-
oefening onder toezicht van de 
brandweer gehouden. Alles keu-
rig gedaan. We zijn weer op de 
hoogte.
Sinterklaas en zijn knechten heb-
ben de school bezocht en mooie 
cadeautjes meegenomen. De 
Pieten zijn altijd in voor grapjes 
en laten de leerlingen enorm van 
hun kunsten genieten. Wat zal 
Sinterklaas moe van ze worden, 
Sint is vast blij wanneer de Pieten 
's avonds na het pakjes bezorgen 
rustig gaan slapen.
De worst- en suikerbrodenver-
koop staat nog op de rol evenals 
het kerstfeest. Naar wat ik heb 
gehoord, zal het kerstfeest een 
speciale invulling krijgen.
In de kerstvakantie, op 30 
december,  doen leerlingen  van 
onze school mee aan het school-
voetbaltoernooi in de Splitting te 
Nieuw Buinen.  U bent van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen. We wensen de leerlingen 
alvast heel veel plezier en suc-
ces!

Ik wens u allen, mede namens 
het team hele fijne Kerstdagen 
en een voorspoedig en vooral  
een gezond 2020!
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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

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl

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

Opgelet

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.



Dorpskrant BuinerveenPagina 26

 

Meraskikkernieuws
Nog nagenietend van de kerst-
markt vanmiddag kijken we ter-
wijl ik dit schrijf nog even terug 
op de afgelopen periode Meras-
kikkeractiviteit. 
2 november was prime time in 
Buinerveen. Griezelig uitgedoste 
spoken maakten het bos onveilig 
en deze keer waren wij ook van 
de partij. Herr Prof. Froschstein 
was op zoek naar de perfecte 
muzikant. Hij probeerde die 
samen te stellen uit de Meraskik-
kers door ze uit elkaar te halen en 
weer in elkaar te zetten wat niet 
echt lukte. Daarvoor had hij de 
hulp nodig van de helden die de 
spokentocht durfden te lopen. 
Helaas hadden de meesten zich 
in het dorpshuis al tegoed gedaan 
aan de vinger van Wibi Soerjadi, 
dus moest Prof. Froschstein op 
zoek naar ander muzikaal talent. 
Gek genoeg vond hij de meesten 
talentloos en liet ze vervolgens 
weer gaan, maar niet nadat het 
enge kind en de bosgeest ze nog 
even de stuipen op het lijf 
gejaagd hadden. Met elkaar heb-
ben we veel plezier beleefd aan 
de griezelavond en zeker net 
zoveel aan de voorbereidingen. 
23 november was het groot feest 
bij de familie Holla in de Hollan-
dialaan. De ouders, in onze ogen 
onvervalste Amsterdammers, 
vierden hun 40-jarig huwelijks-
jubileum bij de kinderen in 
Nieuw-Buinen. En laat dat nu 
een tweeling zijn die die dag ook 
nog eens 35 jaar werd, dus tijd 
voor een feestje. Wij op zoek (en 
gevonden) naar de Johnny Jord-
aan medley, aangevuld met vro-
lijke walsmuziek en wat werd het 
een feest op straat. Walsend door 
de Hollandialaan, polonaise op 
straat, het kon allemaal en dat 
zonder dikke vergunningen en 
handhaving zoals door een van 
de gasten werd opgemerkt!
30 november kwam Sinterklaas 
met zijn gevolg op bezoek. Tra-

ditiegetrouw (want dat is het 
intussen) mochten wij voorop in 
de optocht en de vrolijke sinter-
klaasliedjes kondigden al van 
grote afstand aan dat Sinterklaas 
in aantocht was. Binnen deden de 
Rock medley voor Sint en het 
swingende 'Sinterklaas, wie kent 
hem niet' hun werk. Ook hier 
weer dansende kinderen en Pie-
ten die er een blij feest van maak-
ten. Wij denken nu echt te weten 
wat de lievelings Sinterklaas-
muziek van Sint is!
Samen met Xander en Marijke 
hebben we dit jaar weer de kerst-
markt georganiseerd. Alles was 
klaar voor een buitenevent maar 
toen we het weerbericht voor 
zondag 8 december hoorden, was 
het besluit snel genomen om naar 
binnen te gaan. Maar goed ook 
want het waaide zo hard dat kra-
men en tenten onverantwoord 
zouden gaan bewegen. Dat bete-
kende wel dat we een groot 
beroep moesten doen op de flexi-
biliteit van alle standhouders. 
Wat een toppers! Ze kwamen 
allemaal naar de grote zaal van 
De Viersprong en moesten 
genoegen nemen met minder dan 
de helft van de verwachte ver-
koopruimte. Soepel liep de zaal 
snel vol en vond iedereen z'n 
plekje. Het aanbod was heerlijk, 
prachtig en divers. Met zang van 
het Veenkoar en muziek van de 
Meraskikkers werd het een mid-
dag die zeker geslaagd genoemd 
kan worden. Enkele bezoekers 
vroegen wanneer we weer een 
kerstfeest gaan organiseren 
omdat ze daar voorgaande jaren 
zo van genoten hadden. Mis-
schien een goed idee om dat vol-
gend jaar de zondag voor kerst 
toch weer eens te gaan doen. We 
nemen het mee in onze plannen 
voor volgend jaar.
11 december mogen we als muzi-
kale verrassing een half uurtje 
verzorgen op het kerstfeest van 

de Vrouwen van Nu. Dat wordt 
een programma vol samenzang 
met traditionals en nummers die 
vlot in het gehoor liggen. 14 
december is voor ons weer vaste 
prik: naar de kerstmarkt bij zorg-

e
bedrijf Trex in 2  Exloërmond. 17 
december gaan we met een klei-
ner groepje naar de kerstviering 
van de Katholieke Ouderen Bond 
(KOB) in Musselkanaal. Ook 
daar gaan we samen muziek 
maken en zingen. 
24 december begint ook een tra-
ditie te worden voor de Meras-
kikkers. 's Avonds gaan we vanaf 
een uur of 10 weer het dorp door 
met kerstmuziek. We starten dit 
jaar bij de familie Kuipers aan 
het Zuiderdiep (t.o. school 75) 
Dan vertrekken we naar de Lin-
denlaan om via de Hoofdkade en 
bebouwde kom Zuiderstraat 
rond middernacht bij het Dorps-
huis uit te komen. 
Vanaf deze plek wensen we 
iedereen fijne kerstdagen en Veul 
Zegen veur 2020!

Margriet Nascimento 
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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  

Yoga voor vrouwelijke minima in Nieuw-Buinen, doe je mee?
Er zijn nog plaatsen!
In april was de start van de eerste yogales in nieuw Buinen, ontstaan uit een samenwerking van Home-Start 
Borger-Odoorn en Welzijnsorganisatie Andes.
Er hebben zich toen 10 enthousiaste vrouwelijke deelnemers aangemeld
Home-Start is in 2018 benaderd door Yogalerares Coby Sterenborg die zich graag wilde inzetten voor 
mensen die door welke omstandigheden dan ook gebaat zouden zijn bij deze vorm van ontspanning en 
sociale contacten maar niet de financiële middelen hebben om naar een sportschool of yogaschool te gaan.
Coby kwam met het idee om yogalessen aan te bieden voor deze doelgroep waarbij zij op vrijwillige basis 
de yogalessen wilde geven. Maar dan moest er natuurlijk wel een ruimte gevonden worden die ook kosteloos 
gebruikt kan worden en een instantie die kan helpen yoga materialen te financieren.
Home-Start heeft hier op contact gezocht met Henk Timmer van Welzijnsorganisatie Andes om te kijken wat 
zij samen konden regelen om dit mooie initiatief te organiseren in de gemeente Borger-Odoorn. Henk heeft 
via zijn contact met Stefan Kiestra ,de combi coach Onderwijs en Sport een mooie ruimte gevonden in 
Basisschool 75 in Nieuw Buinen.
Yoga heeft als doel de verbetering van het welzijn, ademhaling en algemene gezondheid. Daarnaast de 
mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten. Iedere les wordt afgesloten met een ontspanningsoefening en 
een kopje thee.

De yogalessen worden iedere donderdag gegeven van 09.30 – 10.30 uur, het is fijn als u om 09.15 uur 
aanwezig bent en gemakkelijk zittende kleding draagt.

Locatie: School 75, Zuiderdiep 3 in Nieuw-Buinen.

Voor meer informatie / aanmeldingen kunt u contact opnemen met 

Coby Sterenborg, telefoonnummer 06-10283854
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Op donderdag 7 november 2019 
omstreeks half acht 's avonds  
stapte ik welgemoed en neuriënd 
op de fiets en reed richting 
Dorpshuis terwijl ik me inwen-
dig verheugde op een avondje 
“lekker zingen” bij het “Veenka-
or”. Al eerder, na later bleek al 
wel 11 jaar geleden, had ik met 
veel plezier bij dit mannenkoor 
gezongen maar ik was toen 
gestopt omdat ik vrijwel iedere 
avond wel een activiteit of ver-
plichting “buiten de deur” had. 
Dat werd me toen te gortig; ik 
wilde meer  's avonds  thuis zijn 
en moest dus  keuzes maken. 
Vandaar….
Nu had ik mij via Gerbrand Plat 
weer aangemeld en dit werd de 
eerste zangavond bij “Veenka-
or”. Althans daar ging ik van uit 
maar in de grote zaal van het 
Dorpshuis stond een gemengd 
gezelschap; niet alleen mannen 
maar prominent vooraan ook een 
aantal vrouwen!  Was het 
“Veenkaor”  gefeminiseerd en 
werden ook vrouwen als lid toe-
gelaten ?  Bij mijn binnenkomst 
werd er al vrolijk gezongen en 
zelfs min of meer gedanst althans 
wat gewiebeld op het ritme van 
het lied. Was dit het nieuwe ” 
Veenkaor “?  Sprak mij wel aan. 
Ik stelde mij voor aan dirigent en 
accordeonisten;  kreeg gelijk een 
boekje in de hand gedrukt en  een 
plaats gewezen bij het manvolk 
waartussen ik  een aantal beken-
den gezichten zag. Gerbrand was 
daar niet bij…
En toen ging het weer los. Heer-
lijk gezongen; meest bekende 
melodieën en ik kon zo meedoen.  
Bleek dat ik te midden van  
“Volkszang” terechtgekomen 
was; deze club zingt altijd de 
eerste donderdag van de maand 
in het Dorpshuis. Wist ik wel 
maar ik had niet goed op dag en 
datum gelet; meende naar het 
“Veenkaor” te gaan maar trof per 

ongeluk “Volkszang” .  Een aang-
ename vergissing…
 Bij de koffiepauzes ontstond aan 
de lange tafel een tweedeling.  
Een beetje zoals heel vroeger op 
dansles: mannen bij mannen aan 
het ene uiteinde; vrouwen bij 
vrouwen aan het andere en daar-
tussen nog veel onbezette stoe-
len…. 
Beste lezer(es); er wordt op u 
gewacht;  er is nog ruimte voor u 
opengelaten ! . Weet dat musice-
ren, en zeker  “lekker zingen”,  
niet alleen maar leuk is om te 
doen;  het draagt ook stevig bij 
aan uw totale gezondheid !  En 
moeilijk is het niet; gewoon zon-
der veel van noten en zo af te 
weten kunt u meezingen. Geen 
enkel probleem !
Mensen die er verstand van heb-
ben zoals Erik Scherder, neuro-
psycholoog , hoogleraar aan de 
VU Amsterdam en de universi-
teit van Groningen; heel  bekend 
van verschillenden televisieop-
tredens en schrijver van het boek 
“Singing in the brain” en  Dick 
Swaab, neurobioloog , hoogle-
raar aan de Universiteit van  
Amsterdam, schrijver van “Wij 
zijn ons brein” en “Ons creatieve 
brein”  hebben daarin geschre-
ven over de unieke samenwer-

king tussen muziek en onze her-
senen.  Zij hebben daarbij aange-
toond dat luisteren naar muziek 
maar vooral het zelf musiceren  
er voor zorgt dat je gemoed, je 
stemming maar vooral ook je 
geestelijke en lichamelijke 
gezondheid op een goede manier 
vanuit de hersenen  worden 
beïnvloed.  Met “lekker zingen” 
is dat zeker het geval want je lijf 
is dan je instrument en je hebt er 
plezier in. Dat werkt  dus dubbel-
op. 
Mijn oproep aan u: sla deze dub-
belslag. Gebruik uw stem en ga 
donderdagavond “ lekker zing-
en” in het Dorpshuis. U draagt 
daarmee bij aan uw gezondheid !  
Het kost vrijwel niets, het levert u 
veel op en het is nog gezellig ook. 
U ontmoet  er leuke mensen. 
Kom bij “Volkszang” dan ook 
aan tafel de ruimte tussen het 
manneneind en het vrouweneind 
opvullen. U past er nog heel goed 
tussen. 
Nogmaals en heel serieus:  denk 
er niet te lang over na en doe het 
!! Ook uw stem telt en mag 
gehoord worden ! 
Kom eens meezingen bij “ Volks-
zang” of (tot op heden strikt  voor 
mannenstemmen) “Veenkaor”. 
                                Wim Windt

Een aangename vergissing…
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

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 
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 16 oktober werd de 
avond door het eendagbestuur 
verzorgd, bestaande uit Jantje 
Poelman, Tineke Boekholt, Luik-
tje van Rhee, Lenie van Noort-
wijk en Grietje Kuik. Monique 
de Graaf uit Valthermond vertelt 
over haar boek “Het foute pad”, 
waarin ze haar leven als drugs-
verslaafde beschrijft. Monique is 
op haar 15e weggelopen en heeft 
in verschillende huizen gezeten, 
is aan de drugs geraakt en toen 
het geld niet meer voorhanden 
was, ook in de prostitutie beland. 
Ze heeft een zeer bewogen leven 
gehad tot haar 24e. Uiteindelijk 
heeft ze het blowen, de heroïne, 
cocaïne en de prostitutie achter 
zich kunnen laten. Nu heeft ze 
een partner en 2 zonen.
Na afloop kon je nog vragen stel-
len; ook waren we nog in de gele-
genheid om haar boek te kopen 
“Het Foute Pad” haar levensver-
haal.

Woensdag 13 november hadden 
we een smaakvolle avond met 
heerlijke rode wijn, zoete witte 
wijn en een verrassend lekkere 
alcoholvrije wijn en een prachti-
ge dieprode warme port.  
Mark Middeljans van MIBUwij-
nen was aanwezig om te vertel-
len over zijn bedrijf en heeft ons 
veel laten proeven. Ook alcohol-
vrije wijn was aanwezig.
Er was wijn uit oude wijnlanden 
Italië, Georgië  en Duitsland, 
maar ook wijn uit nieuwe wijn-
landen zoals Chili, Australië en 

Nieuw Zeeland. We hebben ken-
nis gemaakt met beoordelen van 
de wijn op kleur, geur, smaak en 
afdronk. Alle dames hebben met 
genoegen geproefd van deze 
kwaliteitsdranken en we bedank-
en Mark voor zijn kundige infor-
matie.
Woensdag 11 december vieren 
we Kerstavond met een 4-
gangendiner. De muziek is nog 
een verrassing. Een mooi kerst-
verhaal en een gedicht worden 
voorgelezen.
Woensdag 29 januari: Jaarverga-
dering
Woensdag 19 februari: Erik Hul-
segge, journalist bij Dagblad van 
het Noorden.

Activiteitencommissie:
Woensdag 30 oktober en woens-
dag 6 november zijn we in 2 groe-
pen naar het Vervenershuis in 
Valthermond geweest. De ruimte 
in dit museum is beperkt vandaar 
de splitsing in 2 groepen. Via de 
voordeur sta je meteen in het 

winkeltje, dat geheel in oude stijl 
is ingericht. Een prachtige oude 
toonbank met houten bakken 
voor bv. bruine bonen. Een 
mooie oude weegschaal, flessen 
met Pleegzuster bloedwijn, oude 
blikjes voor koffie, schoenpoets, 
King pepermunt. Doosjes met 
Dreft, Sil, Hofnar sigaren, kaart-
jes met knopen; kortom te veel 
om op te noemen. 
In 1916 gaven de vervener 
Freerk Kamst en zijn vrouw Hen-
derika Beekman de opdracht aan 
de aannemer Kleinenberg om 
een woning annex winkel en kan-
toor te bouwen aan het Zuider-
diep in Valthermond. In het kan-
toor werden de lonen van de veen 
arbeiders uitbetaald. De vrouw 
van Kamst zorgde voor de win-
kel die tevens dienstdeed als een 
zogenaamde "stille knip", een 
illegale kroeg. Tijdens de veen-
brand van 1917 bleef deze 
woning als een van de weinigen 
in Valthermond en omgeving 
gespaard doordat de veenarbei-
ders het pand nat hielden. Tegen-
over het vervenershuis staat een 
monument ter nagedachtenis aan 
de grote veenbrand, waarbij 
zeventien dodelijke slachtoffers, 
tachtig huizen in de as en hon-
derdtwintig mensen dakloos 
werden. Ook het kantoor en opka-
mertje in het Vervenershuis zijn 
opnieuw ingericht. Aukje Wolf 
liet Valthermond heel veel na en 
in het voorste gedeelte van het 
Vervenershuis is een overzicht 
tentoonstelling ingericht over het 
leven en de nalatenschap van 
Aukje.
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (53,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

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 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  

Kerstmarkt:
Op zondag 8 december van 
14.00-18.00 uur op het plein bij 
Dorpshuis “de Viersprong”. Ook 
wij als Vrouwen van Nu doen 
hier aan mee. Bezoek onze stand 
en laat je verrassen door het aan-
bod.
Wandelen met andere afde-
lingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
km ; e-mail: 

Elke deelnemer moet lid zijn van 
Vrouwen van Nu. Introducees 
kunnen niet vaker dan 2 maal 
meelopen.
Wandelen bij de afdeling Echten 
op donderdag 12 december start 
tussen 9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling Pesse op 
donderdag 9 januari start tussen 
9.30 en 10.30 uur.
Wandelen bij afdeling De Wijk 
op donderdag 13 februari start 
tussen 9.30 en 10.30 uur.
Bij de prijs inbegrepen kof-
fie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.

janenlammy@kpnmail.nl

mailto:janenlammy@kpnmail.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’s van feest in 1974, 
genomen op de Hoofdstraat 
in Buinerveen

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

 

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. 

Al weken wordt er druk gewerkt 
door vele vrijwilligers en 
bestuursleden aan het ontwerp 
van de plannen voor ons museum 
binnen het MFA gebouw in 
Nieuw-Buinen. De tekeningen 
zijn inmiddels klaar en liggen ter 
beoordeling en ook de gelden die 
nodig zijn voor deze plannen zijn 
in aanvraag. Langzamerhand 
kunnen we onze plannen gaan 
uitvoeren nadat er nog enkele 
gesprekken hebben plaats 
gevonden met enkele andere 
partijen binnen het MFA gebouw. 
Dan staan we nog voor een grote 
klus om alles schoon te maken en 
over te brengen en in te richten, 
dat zal ook de nodige tijd hebben 
en waar vele vrijwilligers voor 
nodig zijn. We danken dan ook 
de vele vrijwilligers die zich nu 
al hebben ingezet en hebben 
geholpen.
Ook zijn we in gesprek met het 4 
mei comité over de invulling van 
de bevrijding en herdenking van 
4 en 5 mei 2020, dan gedenken 
we dat het 75 jaar geleden is dat 
we werden bevrijd. Er zijn ver-
schillende plannen uitgewerkt, 
moeten nog enkele zaken uitzoe-

ken en regelen, we houden u de 
komende tijd hiervan op de hoog-
te. 

e
Aan het 3  deel van onze nieuwe 
tijdschrift de Buuner wordt 
alweer druk gewerkt en verschil-
lende artikelen/ verhalen hebben 
we mogen ontvangen en krijgen 
een plaatsje in het tijdschrift. Er 
komen weer verschillende arti-
kelen in van onze plaatsen 
Nieuw-Buinen en Buinerveen 
ondersteund met fotomateriaal. 
Ons  tijdschrift de Buuner zal  
drie keer per jaar in kleur ver-
schijnen  en er komen verhalen 
en artikelen in; uit en over 
Nieuw-Buinen en Buinerveen. 
Laat u verrassen en wordt lid van 
onze vereniging voor 17 euro per 
jaar en u ontvangt dan ook ons 
tijdschrift op de deurmat.
Ook hebben we als vereniging 
weer verschillende voorwerpen 
zoals foto's, glasmateriaal, boe-
ken, enz. mogen ontvangen, die 
we  kunnen  toevoegen aan ons 
archief.
Ook dank aan een ieder die op de 
een of andere wijze zich heeft 
ingezet voor de vereniging als 
ook voor het museum. Zonder u 

kunnen we dit niet. Zo kunnen 
we het op deze manier bewaren 
en in stand houden voor de toe-
komst.
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



Dorpskrant BuinerveenPagina 34

Het  
voorwerp

De hersenkrakersfoto in de 
Dorpskrant van oktober 2019 
(Jaargang 27, Nummer 5) heeft 
heel wat teweeggebracht.
Práchtig zoveel reacties en een 
verscheidenheid aan ideeën. Het 
meest verrassende van de lezers-
berichten bestaat uit het doorge-
ven van namen van gebruiksarti-
kelen die afhankelijk zijn van 
netstroom. Naast verrassend ook 
wel begrijpelijk, immers het stek-
kercontact is in de foto heel pro-
minent aanwezig. Reden genoeg 
ook om te beginnen met een 
opsomming van de bijna-goed-
/goed-bedacht-/had-gekund-
ideeën:
Ÿ een strijk- of persapparaat 
voor het strak vormgeven van 
manchetten, boorden of kragen;
Ÿ een broekenpers;
Ÿ een elektrische voetenver-
warmer
Ÿ een omvormer, in auto of cam-
per te gebruiken om laagspan-
ning (12 Volt) om te zeten naar 
220 Volt;
Ÿ een van de eerste uitvoeringen 
van een sealapparaat;
Ÿ een strijkapparaat dat een 
klein en vochtig kledingstuk 
kreukvrij kan drogen;
Ÿ in slagerij of bij kaaswinkel in 
gebruik om verpakking van 
levensmiddelen luchtdicht af te 
sluiten.
Het correcte verhaal kwam van 
Mike de Bakker uit Nieuw-
Buinen. Daar er op zijn reactie én 
toelichting helemaal niets valt af 
te dingen, volgt hieronder zijn 
oplossing en een resumé van zijn 
toelichting. Het gaat hier om een 
GLANSPERS om een foto na 
ontwikkelen en afdrukken extra 
glans te geven. Een donkere-
kamer-fotograaf noemt het een 
apparaat om fotografische 
afdrukken op papier van spiegel-
glans te voorzien. 

Dan, wat de lezer óók nog tegoed 
heeft: zodra de show met de 
lange wijde japon en het ophaal-
koord tot in de puntjes is voorbe-
reid, dan zal daarvan in deze 
Dorpskrant Buinerveen tijdig en 
duidelijk een bericht over dag, 
datum, tijdstip en plaats over dit 
inmiddels lang slepende voor-
werp zwart op wit worden gezet.
Tenslotte de nieuwe hersenkra-
ker. Valt waarschijnlijk onder de 
noemer van “Wat is dat nou 
weer?” Graag goed naar kijken, 
erover nadenken en daarna rea-
geren. Iets over de grootte en 
kleur van dit dingetje: hoog 10 
cm.; breed 2,5 cm.; diep 4 cm., 
meestal zwart van kleur. Zie de 
foto's.  Wij zijn nieuwsgierig 
naar uw mening, stuur die naar, 
of praat die door met de hoofdre-
dacteur van Dorpskrant Buiner-
veen en doe dat s.v.p. vóór 1 
februari 2020 (zie blz. 2 van de 
dorpskrant onder “Datum vol-
gende edities”). 

 Martin Snapper

Daarvoor gebruikt(e) men speci-
aal fotopapier: glanspapier. De 
glanspers bestaat uit een alumini-
um kast waarin de door 220 Volt 
gevoede verwarmingselementen 
zitten. En daarin de verchroomde 
glansplaat, waarop na ontwikke-
len en spoelen (in de donkere 
kamer) de natte foto met de 
beeldzijde wordt aangelegd. Dan 
wordt de pers gesloten, eventuele 
luchtbelletjes worden eerst nog 
“weggedrukt” of “weggestre-
ken”. Daarna gaat de spanning 
op de glanspers en wordt daar-
mee het verwarmingsproces in 
gang gezet. Als de foto droog is 
en losgeraakt van de chroom-
plaat, dan is het glanzen glan-
zend verlopen.
Hierboven werd bij de bijna-
goed-ideeën op uiteenlopende 
toepassingsmogelijkheden inge-
gaan. De voorstelling van zaken 
zoals Mike de Bakker die gaf, 
geeft hopelijk ook genoegzaam 
aan waarom die verscheidenheid 
aan varianten is ingestuurd. Blijft 
overeind dat Mike met de enige 
echte waarheid op de proppen is 
gekomen. Ook onze professione-
le fotograaf, Hans Zijlmans uit 
Oosterhout, is het daarmee hele-
maal eens. Deze vakman beves-
tigt ook het begrip glanspapier, 
maar geeft daarnaast aan dat het 
in fotoland barietpapier heet: 
afdrukpapier met een laagje bari-
umsulfaat.   
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Ook dit jaar heeft VVN afdeling 
Borger-Odoorn de fietsen 
gekeurd van de 16 basisscholen 
en van het Esdal college in deze 
gemeente. 
Van de basisscholen werden de 
fietsen van groep vijf tot en met 
acht gekeurd. Van het Esdal 
college de eerste klas. 
In totaal werden 800 fietsen 
gekeurd. Slechts 512 fietsen 
werden goedgekeurd. Aan de 
hand van 15 punten werden de 
fietsen getoetst. 
De top 5 van gebreken zijn: 
1. Handvatten 
2. Zijreflectie 
3. Achterlicht 
4. Bel 
5. Koplamp 

Twee weken voor de keuring 
ontvingen de ouders de folder 
'Een veilige fiets'. Hierin staan de 
controle punten beschreven. 
'We constateren dat er dit jaar 
zowel absoluut als relatief 
minder goedgekeurde fietsen 
zijn dan in 2018', vertelt Gerard 
Prins, voorzitter van de afdeling. 
Een van de redenen is het toene-
mend aantal mountainbikes 
onder de scholieren. 'We zien bij 
dit soort fietsen vaak ontbreken-
de verlichting en zijreflectie. Er 
wordt wel mee op de openbare 
weg gereden en moeten daarom 
wel voldoen aan het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990). 
Vaak wordt het als niet 'cool' 
gezien vertellen ons de scholie-
ren. Terwijl de zichtbaarheid 
toch cruciaal is voor (jonge) 
fietsers met name in deze tijd van 
het jaar', vervolgt Gerard Prins 
zijn betoog. 
Hij doet een beroep op de ouders. 
'Ga met je kind de folder met 
controle punten bij langs. Blijkt 
er iets niet te kloppen, dan kan 
dat verholpen worden en rijdt 
jouw kind op een veilige en goed 
zichtbare fiets'. 
Uit onderzoek blijkt dat de helft 
van de fietsers geen goede 
verlichting voert. Dat leidt tot 
zo'n twintig doden en vierhon-
derd zwaargewonden per jaar. 

De fietsers blijken zich wel 
bewust te zijn van de defecte of 
ontbrekende verlichting. Toch 
maken de fietsers zich weinig 
zorgen. Ze denken als ik de auto 
kan zien, ziet de auto mij ook 
wel. Maar zelfs in een dorp met 
goede straatverlichting is dat niet 
zo. Een fietser zonder licht valt 
weg tegen de achtergrond en 
wordt door de automobilist niet 
gezien. 
'Gelukkig zien alle scholen in 
onze gemeente de noodzaak van 
deze keuring en verlenen ze alle 
medewerking hiervoor', beëin-
digd de voorzitter van het 
enthousiaste team vrijwilligers 
die zich in hebben gezet voor 
deze keuring positief deze 
evaluatie. 

Fietsenkeuring 2019
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Schaats / visnieuws

 
 
 

 

 

 

Sportnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2020

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 2020 
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

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

Zaterdag 28-12-2019 17:00 tot 19:00 
Zaterdag 22-02-2020 16:00 tot 18:00

Het is alweer december en zo 
meteen is het weer januari... 
februari....
En ook nu zijn we weer in 
afwachting van koning winter. 
Zal het deze winter ook gaan 
vriezen, zodat we de schaatsen 
onder kunnen binden?  Het zou 
toch wel fijn zijn om met elkaar 
weer rondjes op de baan te 
schaatsen, te glijden of te sleeën 
en daarna gezellig warme 
chocomelk te drinken? 
We gaan het zien. 
Intussen hebben we 15 november 
jl onze jaarvergadering ge-
houden. Jammer genoeg was het 
niet echt druk wat betreft 
opkomst, doch wel productief. 
Dit was ook de laatste verga-
dering voor Gert Jan Wubbels als 
bestuurslid. Gert Jan bij deze 
nogmaals bedankt voor je 
jarenlange inzet!  

Ook is hier de bekendmaking 
gedaan van de viscompetitie.
Heren:    

e e
1  dhr E. Grelling, -2  dhr. Chr 

e.Schonewille -  3  dhr K. Ketelaar
e eDames : 1  mw. A. Trip - 2  mw.L. 

e
Ketelaar -  3  mw. M.Poelman

e eJeugd:     1  Lucas Trip -  2  Twan 
e

Weggemans -3  Esmee Vlieghuis
Allen van harte gefeliciteerd!! 
En we hopen jullie natuurlijk 
volgend jaar weer te zien!

De komende tijd gaan we weer 
verder met de aanleg van de 
kinderschaatsbaan. Het stuk 
terrein moet gelaserd worden en 
dan kunnen we zien wat er 
afgevlakt en afgeschraapt moet 
worden .  Ma te r i a l en  z i jn  
aanwezig, maar de tijd ontbreekt 
zo hier en daar nog wel eens.  
Want intussen zijn we ook bezig 
geweest met oa het uitzetten van 
de route van de spokentocht van 

jl en hebben we onze inbreng 
gehad in de organisatie van de 
intocht van Sinterklaas. We 
zitten niet stil wat dat betreft.

Voor nu wensen we iedereen 
alvast fijne Kerstdagen en alle 
goeds voor het jaar 2020!!
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Nieuws van sv O.K.K.

In Buinerveen (school75) word gegeven:

MIX-IT       dinsdagmorgen  van 9 uur tot 10 uur.

MIT-IT is een les zoals de naam al zegt een mix tussen aerobic en dans.
Lekker een uurtje sporten en bewegen op leuke muziek.
Mocht je interesse hebben kom dan een keer kijken en meedoen.

Over de nieuwe groep op vrijdagmorgen. Daar zijn er nog niet genoeg 
deelnemers voor. Dus mochten er nog dames zijn die op de 
vrijdagmorgen een uurtje willen sporten, geef je dan op bij 
onze penningmeester Annet de Vries 
via email:  of via het contactformulier 
van de website van sv O.K.K.

Voor vragen en verdere informatie kun je bellen met: 
Wilma Hendriks, telefoon: 0599 619137

willemenannet@ziggo.nl

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

mailto:willemenannet@ziggo.nl
http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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Activiteiten VV Buinerveen
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.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

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

MAAK KENNIS MET ONZE ZORGBUTLER!
  U BLIJFT BAAS IN EIGEN HUIS

  BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER

Uw zorgbutler

  BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD

  PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

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

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

A.Sloots
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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 
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

Arjan Katerberg

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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Statiegeldactie 

2020!
Zaterdag 4 januari 2020 

'T HOK Buinerveen

4 januari 2020 10 uur 

Buinerveen Nieuw-Buinen 

2020

Bestuur jeugdsoos 'T HOK Buinerveen.

is het weer zover! De jaarlijkse statiegeldactie 

van jeugdsoos in . Van het opgehaalde geld 

organiseren wij activiteiten voor de jeugd.   We hebben het afgelopen 

jaar onder andere de volgende activiteiten georganiseerd.

1. Kanoën.

2. Bowlen.

3. Een Escaperoom gespeeld.

4. 2 bingo's georganiseerd.

5. Een aantal bosspellen kunnen spelen.

6. Een BBQ georganiseerd 'ook voor de groep 6 kinderen'.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan! 

Op zaterdag kunt u ons vanaf verwachten bij uw 

huis! Wij komen dan lege petflessen en bierkratten ophalen, helpt u ons 

een handje mee door alvast wat op te sparen? Weet u van tevoren dat u 

niet thuis zal zijn, zet het bij de voordeur en we vinden het wel!

Onze route is dit jaar  en tot en met de 

Kastanjelaan!

Helpt u mee zodat wij in  weer veel leuke dingen kunnen 

organiseren?   Tot dan!


