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Even voorstellen,...
Met ingang van 1 januari kan ons 
Dorpshuis een nieuw pachters-
echtpaar welkom heten, Gerrard 
en Alie Wubs. Beide jonge vijfti-
gers, wonende te Nieuw-Buinen, 
3 volwassen uitwonende kinde-
ren, enthousiast en vol plannen 
voor de toekomst. Het plan is dat 
ze tijdens de nieuwjaarsreceptie 
en het ommetje voorgesteld wor-
den aan de bevolking door de 
Stichting Dorpshuis. Maar nu in 
deze dorpskrant alvast een klein 
voorproefje in die kennismaking. 
Wie zijn Gerrard en Alie Wubs en 
waarom willen ze het ons hier zo 
graag naar de zin maken?
Gerrard heeft zijn strepen verd-
iend met zijn eigen opgebouwde 
hoveniersbedrijf, WTS uit 
Nieuw-Buinen. Maar om per-
soonlijke gezondheidsredenen 
heeft hij zijn bedrijf onlangs ver-
kocht. Alie werkt 20 uur als afde-
lingssecretaresse in het Refaja. 
En ondersteunde Gerrard met 
zijn bedrijf. Maar dat was niet 
alles. Al 5 jaar zijn Gerrard en 
Alie beheerders van De Rank. 

Een zalencentrum bij de Post-
straatkerk te Stadskanaal.  Het 
verzorgen van feesten, partijen, 
begrafenissen, verjaardagen, 
niets was hen teveel en bijna alles 
was mogelijk en anders wel een 
uitdaging. De horeca is hen dus 
niet vreemd en hebben ze altijd 
veel voldoening uitgehaald. 
Weliswaar werden de koude en 
warme buffeten etc. altijd via een 
cateraar geregeld, Gerrard en 
Alie waren de verantwoordelij-
ke, de organisator en het aan-
spreekpunt. En in overleg was 
vanalles mogelijk. Maar ook 
hier, als gevolg van de Covid, 
viel het steeds zwaarder de boel 
draaiende te houden met een slui-
tende boekhouding. Daarnaast 
zijn ze ook nog verantwoordelijk 
voor enkele dagen beheer van het 
Tussendiep, het voormalige 
dorpshuis aan de Kerklaan te 
Nieuw-Buinen. Hier komt deze 
zomer een eind aan. En eigenlijk 
waren ze door deze omstandig-
heden beide wel toe aan een nieu-
we uitdaging. Lees verder op pag 3

Van tuinieren naar de horeca
Foto: Carolien Cadoni
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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, Donderdag 
9-12 uur & 13-15.30uur
Woensdag 13-15.30 uur

Bereikbaar tijdens 
openingstijden op   

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

 06 83806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@t-mobilethuis.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2021 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 2 februari  2022
Nummer 2 inleveren voor 6 april 2022
Nummer 3 inleveren voor 1 juni 2022
Nummer 4 inleveren voor 11 augustus  2022
Nummer 5 inleveren voor 5 oktober 2022
Nummer 6 inleveren voor 1 december 2022

Website:

www.buinerveen.info

Agenda

5 feb Bingo

26 mrt Toneel

2 Apr Toneel

14 mei Bingo

16 juli Bingo

24 sep Bingo

10 dec Bingo

2023 200 jaar?

Jeugdsoos Buinerveen ´t Hok klaar om 
weer te beginnen! 
Zin om het bestuur te helpen met het 
organiseren van activiteiten? 
Dat kan! Ons team kan altijd wel 
wat hulp gebruiken. 
Neem dan contact op met: 

Bjarne Drent - 06 37316522

Jongeren café '
Buinerveen

T HOK 

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Een jaar geleden hadden ze ook 
al eens de oproep gezien voor een 
nieuwe beheerder van het Dorps-
huis hier te Buinerveen. Maar ze 
waren net te laat om mee te ding-
en in de selectie. En dus gingen 
ze beide verder waar ze mee 
bezig waren. En de Covid perio-
de geeft ook tijd tot nadenken. En 
de kans waar ze vorig jaar net te 
laat voor waren bleef toch kna-
gen. Hoe verrast waren ze dan 
ook dat enkele maanden geleden 
er op Facebook weer een oproep 
voorbij kwam. En nu niet getwij-
feld, maar direct gereageerd. 
Enkele verkennende gesprekken 
over en weer, elkaar aftasten, wat 
wordt er verwacht, wat kan er 
geboden worden, en vooral, wat 
konden Gerrard en Alie gaan 
betekenen voor het Dorpshuis te 
Buinerveen. 
Onlangs zijn ze, naast de huwe-
lijkse verbintenis van jaren gele-
den, een nieuwe verbintenis aang-
egaan. Samen zijn ze een VOF 
gestart om als basis te dienen 
voor hun nieuwe avontuur te 
Buinerveen.
Ze zullen ervaring op moeten 
doen, wat zijn de gewoontes van 
de klanten in Buinerveen, waar is 
behoefte aan. Wat wordt gewaar-
deerd en wat liever niet. Feit is 
dat ze vol energie en ideeën zitten 
en echt van plan zijn om het 
Dorpshuis weer het middelpunt 
te laten zijn van het vrijetijdsle-
ven in Buinerveen, overdag en 
s'avonds, door de week en in het 
weekend. Natuurlijk zijn alle 
beperkingen rondom Covid van 
grote invloed. Maar aan het ent-
housiasme van Gerrard en Alie 
zal het niet liggen. Verenigingen 
ontvangen, feesten en partijen, 
daar hebben ze volop ervaringen 
mee. Helaas hebben ze op zo'n 
korte termijn nog geen echte kok 
tot hun beschikking. Dus de eet-
café functie opstarten zoals 
gewend in de tijd van Xander en 
Marijke heeft even tijd nodig. 
Het goed laten draaien van de 

snack afhaal is ook iets nieuws en 
een uitdaging op zich, maar met 
geboden hulp om hen heen ver-
trouwen ze er op dat dat goed 
gaat komen. Het zal in het begin 
misschien even wennen zijn, van 
beide kanten, en het heeft mis-
schien even tijd nodig, maar aan 
de inzet zal het niet liggen. En 
ook bij hen is het motto: “Bent u 
tevreden zeg het anderen, hebt u 
klachten, zeg het ons”.
Tevens wil Gerrard graag bena-
drukken dat ze erg open staan 
voor jongelui uit het dorp die 
graag mee willen werken in het 
dorpshuis, in het café gedeelte, 
maar ook in de keuken of in de 
bediening. Het weer opbouwen 
van een eigen team en dan samen 
de schouders er onder, dat geeft 
energie en helpt met het bouwen 
aan een gezamenlijke toekomst. 
Voorlopig zal volgend jaar in 
deze winterse Covid periode de 
afhaal open zijn op donder-
dag/vrijdag/zaterdag/zondag. 
Maar mochten er minder beper-
kingen zijn en het zomerse weer 
komt er aan of er is een grotere 
behoefte, dan ziet Gerrard volop 
kansen om het café en het terras 

volop te benutten. Aan de plan-
nen ligt het niet. Tevens zijn ze 
erg enthousiast over de verbou-
wingsplannen van de Stichting 
Dorpshuis en hopen van ganser 
hart dat deze, zodra goedge-
keurd, zo gauw mogelijk uitge-
voerd kunnen worden.
Hun volwassen kinderen zijn 
gewend om ook een handje mee 
te helpen mocht dat gewenst zijn. 
De kans is dus groot dat we in de 
toekomst niet alleen Gerrard en 
Alie zullen ontmoeten, maar in 
drukke tijden ook 1 van de kinde-
ren. Tevens brengen ze een deel 
eigen inventaris mee. Vol trots 
vertelt Gerrard onder andere een 
heuse viskar te bezitten. Voor 
allerlei doelen te gebruiken. En 
zo zitten ze volop ideeën om het 
de bewoners naar de zin te 
maken. Alle maatregelen rond-
om Covid zullen een extra uitda-
ging zijn, maar ze hebben er zin 
in en hopen Buinerveen dat te 
kunnen geven waar de bevolking 
behoefte aan heeft!
De redactie van de dorpskrant 
wenst Gerrard en Alie Wubs heel 
veel succes met hun nieuwe uit-
daging.

Marjan Poelman

Gerrard en Alie wensen jullie 
prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar. 

We verwelkomen jullie graag in 
de Viersprong
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Het was even spannend of het 
door zou gaan. De week van de 
Spokentocht zelf was er nog een 
persconferentie en veel twijfels. 
Maar in goed overleg met alle 
vrijwilligers en de pachters van 
het Dorpshuis uiteindelijk beslo-
ten dat we ervoor zouden gaan. 
En wat was het weer een succes.
Met 25 groepen van maximaal 6 
personen en meerdere groepen 
op de reservelijst zaten we meer 
dan vol. Aan alles was te merken 
dat iedereen weer behoefte had 
aan een dergelijke activiteit en ze 
kwamen stuk voor stuk terug met 
positieve verhalen. 
Zonder spoken bestaat er geen 
spokentocht. Vanwege Corona 
was het dit jaar lastiger om op de 
route genoeg schrikwekkende 
locaties te vullen. Door het in-
korten van de route en de bereid-
heid van dorpsgenoten om op het 
laatste moment nog te besluiten 
te willen helpen als spook in het 
bos, hebben we toch weer een 
mooie gevulde route kunnen 
neerzetten.
Iets waarvoor we alle vrijwil-
ligers en de schaatsvereniging 
weer zeer dankbaar voor zijn! 
Want zonder jullie was dit niet 
gelukt. 
Voorlopig kunnen we weer uit-
kijken naar volgend jaar en 
hopen dat die editie door kan 
gaan zoals we gewend zijn. 

Tot volgend jaar!
De activiteiten commissie

Spokentocht 2021 groot succes
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Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65

Voor wie? 
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maan-
den t/m 4 jaar.

Wanneer?
Op de dinsdag en donderdag van 
08:00 uur – 13:15 uur.
Op de vrijdag van 
08:00 uur – 13:30 uur.
U kunt twee of drie dagdelen 
afnemen naar keuze en over de 
tijden kunnen ook afspraken 
gemaakt worden.

Wat?
Een gevarieerd aanbod aan acti-
viteiten die de ontwikkeling van 
uw peuter stimuleren met behulp 
van het VVE programma Uk en 
Puk.

Waar?
In een lokaal van o.b.s 75, hier-
door kunnen we veel samenwer-
ken met de kleuters, gebruik 
maken van de faciliteiten van de 
basisschool en houden we de 
lijntjes naar de basisschool kort.

Meer informatie? 
Kijk op:
www.peuterkidz.nl
info@peuterkidz.nl
of bel tijdens de openingstijden 
naar onze locatie: 06 13 49 18 65

Nieuws van Toneelvereniging

de Schoakel
Nieuws van toneelvereniging de 
Schoakel
Het mag weer….
Zo begon het vorige stukje in 
deze krant.
Maar het kan niet…. is nu de 
boodschap.
Zo is de anderhalve meter 
maatregel niet te doen bij 
toneelspel en zoals het zich nu 
laat aanzien zal de huidige 
situatie ook niet snel versoepeld 
worden.
Voorlopig zetten we dus een 
streep door de reeds geplande 
data in maart/ april 2022.

We moeten natuurlijk wel de 
tijd krijgen om te repeteren 
alvorens we met eventuele 
nieuwe datums kunnen komen 
volgend voorjaar.
Ondanks alles wensen we 
iedereen alvast fijne feestdagen 
toe!!
Hartelijke groet,
De Schoakel

Geannuleerd

Kan di(e) da(a)t ? ?
In vorige edities van de Dorpskrant Buinerveen is gewag gemaakt van 
het voornemen van Martin Snapper om de voorwerprubriek over te dra-
gen aan iemand met belangstelling voor het voortzetten van dat onderd-
eel van onze dorpskrant. Onder onze lezers (of meelezers) zijn er -zeker 
te weten- kandidaten met (al dan niet verborgen) talent voor het overeind 
houden van deze spullenrubriek. 
De feestdagen komen eraan en door Pelleboer opgeleide voorspellers 
zien een glazen bol vol sneeuw en ijs. Dus hoogtijdagen en ideale 
omstandigheden om de vacature “spul en prul” -al is het terzijde- aan te 
roeren. En al zit er niet direct een kandidaat aan Kerstdiner, oliebollen-
schaal of op de schaats, dan best kans dat er namen worden genoemd die -
op het eerste oog- die voorwerprubriek wel zien zitten. 
Voorbeelden: “Oh, onze buurvrouw, kan die dat?”, “Nu je het over Inge 
hebt, kan die dat?” “Onderschat Jacob niet, kan die dat?” en “Kan die 
dat? Zal haar tijdens de voetbaltraining eens polsen”.
Martin wenst alle lezers fijne feestdagen en belooft in de eerste maanden 
van 2022 met die-kan-dat-suggesties aan de slag te gaan.  
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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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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Nieuws OBS 75

Hoe ontzettend snel is het weer 
gegaan. De kerstvakantie staat 
voor de deur en Sinterklaas heb-
ben we gelukkig op school kun-
nen vieren. Het was een mooi 
feest geworden op obs 75. Hoe 
druk de Sint het ook had, voor 
onze school heeft hij toch weer 
tijd kunnen maken. Zijn paard  
Ozosnel had hij notabene buiten 
op ons (plein)grasveld laten gra-
zen. Hilariteit was er ook toen 
Rommelpiet was langs geweest 
en hij glad vergeten was om de 
paardenpoep van Ozosnel op te 
ruimen. Die verwondering bij de 
kinderen, geweldig! Dat maak je 
toch niet elk jaar mee. Prachtige 
surprises waren er gemaakt in de 
groepen 5 t/m 8. 

Grappige gedichten en natuur-
lijk ook af en toe een sneer. Met 
de juiste toon mag dat, dat hoort 
bij Sinterklaas. Ook het lampi-
onnenfeest met Sint Maarten 
was gezellig. Er waren mooie 
creaties te zien. De lampionnen 
werden door de kinderen tijdens 
de pleinshow aan elkaar getoond 
met een leuk presentje van onze 

AC. December, een heerlijke 
familiemaand. Om dat extra te 
vieren komen de kinderen van 
onze school weer samen met die 
van CKC59 bij u langs met de 
worsten- en suikerbrodenactie! 
Helaas zijn de coronamaat-
regelen verder aangescherpt en 
moeten we o.a. constant afstand 
blijven bewaren. Dat vraagt een 
enorme inzet en begrip van kin-
deren, (groot)ouders en het 
team. Hiervoor bedank ik hen 
enorm, want de school doen we 
en kan ook alleen maar samen. 
Die betrokkenheid van kinderen 
en (groot)ouders bij school 75 
wordt enorm gewaardeerd. Bij 
ziekte van de juffen wordt er 
enorm meegeleefd. Inmiddels is 
juf Marian gelukkig hersteld van 
corona en juf Karin terug uit 
zwangerschapsverlof. Zij zijn 
momenteel druk met groep 7/8 
voor te bereiden op de feestda-
gen en tevens op de midden-
toetsen die er in januari weer aan 
zitten te komen. 
Gelukkig hebben we eerst nog 
een paar weken kerstvakantie 
voor de kinderen om lekker te 
spelen met vriend(innet)jes, te 
Netflixen en te gamen, te genie-
ten van de feestdagen met fami-
lie en naar een nieuw jaar toe te 
groeien. Nog even en het is 2022. 

Vanaf deze plek wens ik u veel 
leesplezier, heel fijne en gezelli-
ge feestdagen toe, een mooie 
jaarwisseling en voor 2022 voor-
al een heel goede gezondheid! 
Wanneer het weer is toegestaan 
zie ik u graag op school 75 of bij 
een van onze vele activiteiten.  
Met hartelijk groet mede namens 
alle teamleden,
David de Jonge 
Schoolleider
 obs 75

Nieuws uit groep ½ door Juf 
Sakina, juf Betty en juf Esther
In groep 1-2 hebben we deze 
week weer een nieuwe letter 
geleerd, namelijk de F van feest. 
De kinderen worden gestimu-
leerd woorden te verzinnen waar-
in de letter F voorkomt. Ook vra-
gen we de kinderen spulletjes 
mee van huis te nemen waarin de 
letter F zit. Deze verzamelen we 
op de lettertafel. Om de woor-
denschat verder te verrijken 
gaan we met de woorden fysiek 
aan de slag. Zoals deze week 
leggen we dan woorden met 
pepernoten. Dit was soms nog 
best lastig. De kinderen doen 
echter heel goed hun best. Daar 
hoort natuurlijk ook bij dat we af 
en toe de pepernootjes moeten 
proeven. 
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De afgelopen weken zijn we ook 
druk met gym geweest. Het 
allerleukste was de pietengym 
over allerlei obstakels en het 
moeten gooien van nepkado-
otjes in een zak of nepschoor-
steen.  De kinderen hebben hun 
gymschoen gezet en heel mooi 
gezongen voor Sinterklaas. Ver-
volgens stopte Sinterklaas de 
Pietendiploma's in de schoen-
tjes! Geweldig!! Om er nog voor 
te zorgen dat Ozosnel weer terug 
komt bij Sinterklaas, hebben we 
buiten een  appeltje en een bakje 
met water neergezet. Dat bleek 
wel gelukt want Ozosnel had na 
het eten van de appel flink 
gepoept. Tjonge wat spannend 
bij elkaar en wat een feestje was 
het vandaag! De afgelopen 
weken zijn we niet alleen met 
letters en woorden bezig 
geweest maar ook allerlei tel-
spelletjes gedaan. We begonnen 
in een werkboekje over Sinter-
klaas. Vervolgens hebben de 
kinderen met juf Betty een Sin-
terklaas gevouwen met 16 vier-
kantjes. 

Ook superleuk was het lampion-
nenfeestje op het plein. De kin-
deren hadden hard gewerkt om 
een mooie lampion te knutselen. 
Met Sint Maarten mochten de 
kinderen op het plein hun lampi-
on showen en kregen ze iets lek-
kers van de AC.

Nieuws uit groep 3-4 door Juf 
Marga
Even weer een berichtje over 
onze leuk groep en wat mooie 
foto's. Sommige activiteiten 
hebben alweer enige tijd geleden 
plaatsgevonden, maar ik wilde 
ze jullie niet onthouden. ? . 
We waren een paar weken terug 
bij overbuurman André Trip op 
bezoek geweest. We hebben 
gevraagd of hij onze skelter 
wilde maken. Ook  hebben we 
toen allerlei herfstspullen ge-
zocht op zijn erf. Het was een 
super leuke middag. Dat was in 
de week van de Kinderboeken-
week, bijna alle kinderen kwa-
men toen verkleed op school. We 
hadden meerdere feestjes in de 
klas, want we vierden de verjaar-
dag van Rosalie, Pim, Jacky en 
Mook in de klas. Op dit moment 
zijn we natuurlijk druk met Sin-
terklaas, Luisterpiet, Chocolade-
piet, babypiet en Ozosnel. We 
hebben afgelopen vrijdag de 
verjaardag gevierd van Ozosnel 
en hem kaartjes gestuurd. Als 
dank kregen we een koektrom-
mel met worteltjes. Yessss!! We 
kijken dagelijks naar het Sinter-
klaasjournaal! Iedere maandag 
en dinsdag is stagiaire Carien bij 
ons in de klas. Ze is tweedejaars 
Pabo-student. Ze blijft tot febru-
ari bij ons in de groep. Verder 
zijn we in beide groepen druk 
bezig met klok kijken. In groep 3 
de hele en halve uren, daar 

komen binnenkort ook de kwar-
tieren bij en in groep 4 starten we 
binnenkort ook met minuten. De 
kinderen zijn druk in de weer 
met de klokjes. 
Met Sint Maarten hebben we 
prachtige lampions geknutseld. 
Op het plein hebben we vast 
flink geoefend voor de avond en 
zijn de kinderen getrakteerd op 
iets lekkers en leuks, dank AC!
Obs 75 deed ook mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt. Een 
gezond ontbijt en een leuke les 
over de beste start van de dag. Zo 
leren kinderen op een feestelijke 
manier hoe belangrijk het is om 
elke dag gezond te ontbijten. We 
hebben genoten van al het lek-
kers! 
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Nieuws uit groep 5/6 door
Juf Kim

Weer een berichtje over de afge-
lopen week. Wat hebben we het 
onwijs gezellig gehad. Vorige 
week hadden we een 'extra' mees-
ter in de school: meester Julian. 
Hij doet de Pabo en de ALO 
(gymmeester) tegelijk. Hij is dus 
heel sportief. Toen hij bij ons in 
de klas was heeft hij ons goed 
geholpen en veel samen met de 
kinderen gewerkt. Op deze dag 
zijn we ook gestart met de reken-
spellen van 'Met Sprongen Voor-
uit'. Gigantisch leuke maar ook 
leerzame spellen. De kinderen 
zijn op deze manier educatief en 
in een leuke werkvorm bezig 
met verschillende rekendoelen.    

Ook hebben we weer heerlijk 
geknutseld: een mozaïek-Piet! 
En natuurlijk aan het eind van  
elke vrijdagmiddag: samen spe-

len met allerlei spelletjes. We 
hebben nu ook domino in de klas 
en daar word  en mooie creaties 
van gemaakt!!!  
Met rekenen is groep 5 druk 
bezig geweest met grote tafel-
sommen. Op de wisbordjes is er 
flink gerekend. Groep 6 heeft 
cijferend leren optellen, weer 
een nieuwe strategie. Best lastig. 
Ook zijn we de afgelopen weken 
druk bezig geweest met de 21e 
eeuwse vaardigheden. We 
gebruiken hiervoor het platform 
Basicly. De kinderen hebben 
gewerkt met binaire getallen, de 
termen hardware en software. 
Ook hebben we afgelopen don-
derdag een eigen datamuur 
gemaakt. Elke donderdag ver-
zorgt meester Stefan de gymles, 
hij is combicoach. Op het pro-
gramma stond bijvoorbeeld 
touwzwaaien en trampoline 
springen. Met meester Stefan is 
het altijd leuk gymmen!
Deze week heeft groep 5/6 met 
Leesvreters, een verslindend 
leesfestijn, de 1e prijs behaald 
met 130 punten. Bij Leesvreters 
gaat het om leesbevordering, 
leesplezier en het leren formule-
ren van een eigen mening. De 
kinderen hebben werkelijk geno-
ten van verschillende boeken 
waaronder: 'de piraten van hier-
naast' en 'de Bullebakbaas'. Elke 
week moesten er boekopdrach-
ten gedaan worden. Ook werden 
de kinderen uitgedaagd met crea-
tieve opdrachten zoals het 
maken van een flyer en het zing-
en van een yel. We hebben het 
project afgesloten met een leuk 

werkboekje mede mogelijk 
gemaakt door Carin Bijl. 
SUPER gedaan groep 5/6 en 
gefeliciteerd met jullie 1e plek!

Nieuws uit groep 7/8 door Juf 
Karin en juf Sakina
Juf Karin is weer terug van 
zwangerschapsverlof en heeft 
afgelopen week haar eerste werk-
week weer gehad. De kinderen 
hebben flink gewerkt. Groep 8 is 
net begonnen met blok 4 van 
rekenen. We hebben het gehad 
over het vermenigvuldigen en 
delen van kommagetallen. Dat is 
best lastig. Ook groep 7 is met 
een nieuw rekenblok gestart. Zij 
zijn aan het optellen en aftrekken 
met kommagetallen. Goed blij-
ven opletten waar de komma 
staat wanneer je het boven elkaar 
zet bijvoorbeeld. Vandaag heb-
ben we de taaltoets gemaakt en 
die is erg goed gegaan!   Top! 
Tevens hebben we een associatie 
spel gespeeld waarbij we een 
grappig verhaal met elkaar 
bedachten.
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Ook kwam een meneer van 
Bureau Halt ons lesgeven. Het 
ging over veilig internetten en de 
andere les ging over groepsin-
vloed. Kinderen leerden dat wan-
neer ze met meer zijn, ze best 
vaak beïnvloed worden door wat 
anderen zeggen en doen. De 
Bureau Halt-meneer leerde ons 
trucs om hier wat mee of juist 
tegen te doen. 

Heel fijn dat juf Karin weer terug 
is van haar zwangerschapsver-
lof. Wel wennen natuurlijk. Ook 
voor juf Sakina die juf Karin 
verving. Zij werkt nu in plaats 
van vijf, twee dagen in de klas. 
Afgelopen tijd stond ook een 
echt schrijversbezoek op de plan-
ning. De schrijver Pieter Kool-
wijk kwam langs. Hij heeft 
onder andere het boek 'Gozert' 

geschreven. Dit boek heeft zelfs 
dit een Gouden Griffel gewon-
nen! Vooraf hadden we maar 
liefst 45 vragen voor de schrijver 
bedacht! Wat waren de kinderen 
enthousiast. Pieter Koolwijk 
heeft leuke en interessante ding-
en verteld en bijna al onze vra-
gen zijn beantwoord :) Ook heb-
ben we een handtekening gekre-
gen. Die krijgt een speciaal plek-
je in de klas. Liam heeft onder-
tussen een mooie spreekbeurt 
gehouden over de natuur     Hij 
heeft veel verteld en had ook 
veel spullen bij zich. Ook zijn we 
begonnen met het uitproberen 
van een nieuwe leesmethode. 
Hoewel het even wennen was, 
hebben de kinderen het goed 
gedaan. Met groep 7 hebben we 
gepraat over het metrieke stelsel. 
Om precies te zijn over een vier-
kante meter. Leuke oefening 
natuurlijk om te kijken hoeveel 
kinderen er eigenlijk passen op 
een vierkante meter? We kwa-
men tot de conclusie dat er best 
veel kinderen in passen. Op dit 
moment zijn de kinderen druk in 
de voorbereidingen voor Sinter-
klaas. De surprises en gedichten 
zijn inmiddels gemaakt. De klas 
is versierd en kerst staat ook 
bijna voor de deurk. Door ziekte 
waren we afgelopen week helaas 
niet helemaal compleet. Hope-

lijk is iedereen straks weer opge-
knapt en zijn we na de vakantie 
weer compleet.
Tot slot een vrolijke Pepernoten-
bingo gespeeld. Met speciale 
dobbelstenen werden rekentafel-
sommen opgenoemd. De kunst 
was om de antwoorden op het 
antwoordenblad te voorzien van 
een pepernoot. Wie onterecht 
Bingo zei (valse Bingo) moest 
een Sinterklaasliedje zingen. 
Fennie won beide keren. Gaaf! 
Het leukste was natuurlijk het 
lekkerste, namelijk het opeten 
van alle pepernoten van de 
Pepernotenbingo. Leuk idee juf, 
bedankt!-)

Namens alle kinderen en het team wensen we u 

Heel Feestdagen en een 2021 !Fijne Gezond 

 

Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van
OBS School 75, 
bezoekt u dan onze website:  
www.obs75nieuwbuinen.nl
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Website

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
 CKC School 59, bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl
of volg ons op twitter:

@ckcschool59

Nieuws CKC School 59

De laatste weken van 2021 zijn 
aangebroken. Wij hopen samen 
toe te kunnen werken naar een 
fijne afsluiting van dit schooljaar. 
Helaas kan de kerstmusical geen 
doorgang vinden. Toch zijn we 
wel druk aan het oefenen, zodat 
we een mooie filmopname van de 
musical kunnen maken.

Vrijdag 3 december was het 
zover: sinterklaas en zijn twee 
pieten kwamen aan op School 59.
's Ochtends waren de pieten 
sinterklaas kwijt geraakt. Met 
een hoogwerker werd er op het 
dak gekeken, maar de sint was 
nergens te vinden. Wat bleek? 
Sinterklaas zat al lang klaar op 
zijn plekje in het speellokaal.
Alle groepen zijn in het speel 
lokaal langs geweest bij de sint 
en zijn pieten. De sint is verrast 
met mooie voorstellingen en hij 
had ook nog de tijd om iets tegen 
de kinderen te zeggen. Alle 
kinderen zijn verrast met een 
mooi cadeau. In de bovenbouw 
zijn prachtigs surprises en 
gedichten gemaakt.

Kerst
Na sinterklaas start kerst. Zoals u 
al heeft kunnen lezen, zijn wij 
inmiddels gestart  met de 
voorbereidingen voor de kerst-
musical/film. Langs deze weg 
willen wij u allemaal fijne 
kerstdagen wensen en een goede 
afsluiting van het jaar 2021.

Sinterklaasviering
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Monter löp ze op huus an. Het 
grieze haor in een hoge peerdes-
teert, het bovenste knoopie van 
de jas lös, een waos van een glim-
lach um de mond en een gezonde 
blos op de wangen. De hakkies 
van heur körte leerzies klikklakt 
over het voetpad. An de arm een 
volle boodschappentas.
Ze hef de leste boodschappen 
haald veur het kerstdiner. De 
kinder komt allebeide op kersta-
ovend naor huus. Wekenlang hef 
ze daor naor uutkeken, ze hebt 
het meestal ja veuls te drok met 
heur vrienden en heur studie.
Ze denkt terug an de tied veur de 
geboorte van de tweeling. Want 
een ander mèense was ze toen. Ze 
kan zuch nou haost niet meer 
veurstellen hoe diep ze toen in de 
put zat. Moederziel allen zat ze in 
heur studentenkamertie in de 
grote stad, verslaafd an de crack 
en de drank. Het rooie haor in 
tonten um de kop, een kapper kun 
ze niet betalen. Onder um het 
magere lief met een veuls te 
dikke buuk een te wiede spieker-
boks met gaten derin.
As ze daor an denkt, möt ze even 
in zuchzölf lachen. Die gaten 
bint nou ja juust in de mode.
Heur va en moe wolden al lang 
niks meer met heur te maken 
hebben, ze was op heur twaalfde 
al een maol van huus vortlopen 
en dat was niet de leste keer. 
Uuteindelijk, ze was zeuventien, 
kwam ze nao veul omzwarvings 
waor ze liever niet meer an denkt, 
in de jeugdhulpverlening terecht. 
Toen leek het beter te gaon, ze 
gung weer naor school en haalde 
veur heur vwo-diploma, zodat ze 
kun studeren.
Achterof was ze nooit echt van 
heur verslaving ofkommen, want 
al in de ontgruningsweek was ze 
al bezweken. Het begun met een 
joint, hiel onschuldig, mar daor-
nao was al gauw het hek van de 

dam. Toen heur va en moe daor 
achter kwamen, wolden ze niks 
meer met heur te maken hebben. 
Ze bleek niet meer te helpen en 
daorbij, zeden ze, kuj een ver-
slaafde dochter mar beter dood-
zwiegen.
Mar die dag veur de kerst vuulde 
ze zuch zo verschirikkelijk een-
zaam, uutkotst deur de stad met 
mèensen as zij niks te maken wil 
hebben. Ze dacht: 'Hier moet ik 
vort. Hier hol ik het niet langer 
vol. Ik gao naor huus en a'k niet 
welkom ben, kiek ik wel wieder. 
Morgen is het ja kerstfeest.'
Ze had nog net genog geld veur 
een enkele reis naor heur geboor-
tedorp in Drenthe.
Diezölfde nommedag vindt ze 
heur verkleumd weerum. Ze löp 
op straot, zomar een kant op. Ze 
markt dat ze buten het dorp 
terecht kommen is, op een land-
weggie an de rand van de Staats-
bos. O, wat is ze mu, verschrik-
kelijk mu. De tweeling in heur 
buuk is onrustig. Stel dat de kin-
der nou komt, hier, in de bos? 
Hoe moet dat dan? Er is ja gienie-
ne die heur helpen wil. Het is 
heur tied nog niet, mar tweeling-
en komt wel vaker wat eerder. 
Waor möt ze in 's hemelsnaam 
hen?

Ze schrikt op van het geluud van 
een kanppende tak. Uut de bos 
langs de weg komp een man in 
een donkere overjas, een das 
strak um de nek, een rutiespet op 
de kop. Schichtig kek ze hum an, 
wat zul hij willen? Ze hef gien 
energie meer um der vandeur te 
gaon.
Achterof is het heur redding west 
dat ze bij heur olders niet wel-
kom was. Het was, deur alles wat 
ze de leste jaoren deurmaakt had-
den, ja nooit goed kommen.
Peter, de boswachter, nam heur 
met naor zien huus.
'Het is ja kerstaovend,'zee hij
Toen hij zag hoe zij der an toe 
was, belde hij metien de dokter. 
Die was er gauw, samen met de 
kraamhulp, die een kraampakket 
en wat babygoed metneumen 
had. Daor is diezölfde nacht heur 
tweeling geboren, Bart en Hilde.
Bart en Hilde, twee schriele pop-
pies. Metien naodat ze geboren 
waren, mussen ze naor het zie-
kenhuus, in de couveuse. Zij mus 
ok met.
Peter kwam elke dag naor het 
ziekenhuus, kieken hoe het met 
heur was. Nao een goeie week 
much ze met hum en de kinder 
naor huus.

 Morgen is het ja kerstfeest
Jennie Lambers-Niers
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Het diertie zit vast tussen de tak-
ken van het bossie. Het rooie 
haor in tonten um het magere 
lief. Het kek heur schichtig an en 
is schrikkerig as ze heur hand 
naor hum uutstek.
As ze het schonkige diertie te 
pakken hef, zöt ze beweging in 
het kattenlief.
‚Kom mar. Ik maak een mooi 
warm plekkie veur je in de 
schuur.’
Morgen is het ja kerstfeest.

Gepubliceerd in het tijdschrift 
Zinnig, uitgegeven door het 
Huus van de Taol/Het Drentse 
Boek 

Slim stoer hef ze het had, verual 
de eerste weken. Mar deur het 
goeie eten en de rust en niet te 
vergeten de meer dan goeie zor-
gen van Peter, kwam ze der weer 
bovenop.
Ze schudt met heur heufd en alt 
de ellende van eerder achter heur.
As ze bij huus is, löp ze achte-
rum. Uut het bezebossie heurt ze 
een piepend mauwen. Zul der 
een kat in het bossie zitten? Eerst 
kan ze niks vinden, mar as ze de 
takken wat uut mekaar bög, zöt 
ze het verwilderde poesie, dat ze 
wel vaker um huus hef zien 
lopen.
Aal as ze hem lokken wol met 
een schötteltie melk, scheut het 
diertie schichtig weg. Dan zette 
ze de melk neer en de volgende 
morgen was het schötteltie leeg. 
Maar vandage blef het diertie stil 
zitten.

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 15.90 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf
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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
Jacob Hospers  
Email van onze beheerder: 
Giny Dokter

gienus@hrcoatings.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@outlook.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
jacobhospers@outlook.com0616554099

viersprong@gmail.com

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Specialist in  diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

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  

Belangrijk

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.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur 

14.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Nieuw Buinen gesloten op:
Donderdag 23 december 2021
Donderdag 30 december 2021
Nieuwjaarsdag

Bibliotheek Borger gesloten op:
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Vrijdag 31 december (Oudjaar)
Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)

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 tm donderdag 
 08.00 - 18.30 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt 
alleen inleveren, lenen en verlengen

* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

Digitaal Café
Op maandag 3 januari en 7 
februari van 14.00-15.30 uur.
Er is een docent aanwezig die u 
leuke en handige tips kan geven 
of die u vragen kunt stellen 
omtrent uw pc, laptop, tablet en 
smartphone. Neem uw eigen 
laptop, tablet of smartphone mee. 
Het Digitaal Café is gratis en ook 
voor niet-bibliotheekleden. Doe 
mee, u bent van harte welkom! 
 

Gratis Boekstartuurtjes 
Op woensdag 12 januari en 9 
februari van 10.00-11.00 uur 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 
We gaan voorlezen, zingen & 
spelen. Boeken lenen mag ook. 
Lid worden is gratis tot 19 jaar. 

Computercursus Klik & Tik 
voor beginners in Nieuw-
Buinen
Wilt u ook nu eens eindelijk die 
computer of tablet onder de knie 
krijgen?
Dat kan met hulp van de Biblio-
theek. In de gemeente Borger-
Odoorn is het mogelijk om ken-
nis te maken met de computer. De 
basismodule bestaat uit 5 lessen 
voor mensen die nauwelijks of 
nog nooit (zelfstandig) met een 
computer of tablet hebben 
gewerkt. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn bijvoorbeeld het 
correct opstarten en afsluiten van 
de computer, typen, teksten aan-
passen, e-mail versturen, zoeken 
op internet, enzovoort. Ons stre-
ven is dat u na 5 lessen van 2 uur 
zelfstandig met een computer of 
tablet om kunt gaan. 
Klik & Tik is een oefenprogram-
ma dat de cursist in de Biblio-
theek van Nieuw-Buinen kan 
doen op de daar aanwezige com-
puters. Ook mag u uw eigen ver-
trouwde laptop of tablet meene-
men. De filmpjes laten zien hoe 
een programma werkt en daarna 
kan de deelnemer zelf gaan oefe-
nen waarbij een docent aanwezig 
is voor vragen en ondersteuning. 

Deze gratis cursus wordt gege-
ven op de woensdagmorgen van 
09:30 tot 11:30 uur. 
De eerstvolgende cursus vindt 
plaats op 12, 19, 26 januari en 2 
en 9 februari 2022. (hier is nog 
plaats voor 2 tot 3 personen) en 
de tweede cursus wordt gegeven 
op 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2022. 
Ook bestaat de mogelijkheid de 
cursus in groepsverband met 
vrienden en/of vriendinnen, club 
of vereniging te volgen. Bent u 
geïnteresseerd dan kunt u langs-
gaan bij de Bibliotheek in 
Nieuw-Buinen of contact opne-
men met Gea Uil tel. 088-
0128235. (deelname op volgorde 
van binnenkomst).
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Verrassingspakketjes/tasjes in 
bibliotheek Borger-Odoorn
Van 1 t/m 30 december hebben 
de bibliotheken Borger, Nieuw-
Buinen en Odoorn weer hun spe-
ciale actie. Bibliotheekleden 
kunnen een verrassingspak-
ket/tasje met drie boeken lenen. 
In de bibliotheek liggen ingepak-
te pakketjes/tasjes met boeken 
klaar, waar je een keuze uit kan 
maken: Romantische uurtjes, 
Spannende momenten en Lekke-
re literatuur.

Altijd welkom in de biblio-
theek!
Ook als je geen lid bent, ben je 
natuurlijk van harte welkom in 
de bibliotheek! Je kunt bijvoor-
beeld de krant of een tijdschrift 
lezen, internetten, even rustig 
werken of gewoon voor de gezel-
ligheid langskomen. En je kunt 
in de bibliotheek gebruikmaken 
van gratis wifi.

De taal leren
Heb je moeite met lezen en 
schrijven en wil je er beter in wor-
den? Of ben je niet in Nederland 
geboren en wil je de Nederlandse 
taal leren? De bibliotheek helpt!
Het Taalhuis in de bibliotheek 
organiseert activiteiten voor alle 
volwassenen. Hiermee leer je 

beter Nederlands leren lezen, 
schrijven, spreken of luisteren. 
Ook zijn er in de bibliotheek een-
voudige boeken en oefenmateri-
aal.
Voor wie?
Het Taalpunt richt zich op men-
sen die problemen hebben met 
lezen en schrijven. Dat kunnen 
bijvoorbeeld mensen zijn die:
De post van de gemeente niet 
kunnen lezen
De kleinkinderen niet kunnen 
voorlezen
Moeten solliciteren, maar niet 
goed kunnen schrijven, of niet 
met de computer overweg kun-
nen
De boodschappen moeten ont-
houden, omdat ze geen bood-
schappenbriefje kunnen schrij-
ven
Ook als je Nederlands als tweede 
taal aan het leren bent, kun je bij 
het Taalpunt in de bibliotheek 
terecht.

Informatiepunt Digitale Over-
heid (IDO)
Tegenwoordig kun je van alles 
regelen via internet. Ook contact 
met de overheid gaat steeds 
vaker digitaal. Veel mensen vin-
den dit lastig. Kun je wel wat 
hulp gebruiken of ken je iemand 
die hulp nodig heeft? Kom langs 
in de bibliotheek. Wij denken 
met je mee en geven je informa-
tie zodat je verder kunt. We kun-
nen ook een afspraak voor je 
maken met een organisatie die je 
verder helpt.

Wat kun je online regelen?
Steeds meer zaken met de over-
heid kun je via internet regelen, 
bijvoorbeeld:
Belastingen en toeslagen
Zorg regelen
Werk zoeken
Rijbewijs verlengen
AOW aanvragen
Verkeersboetes betalen
En nog veel meer....

Je moet dan een DigiD hebben en 
met een computer kunnen 
omgaan. Veel mensen vinden dit 
lastig. We laten je graag zien 
waar je de informatie kan vinden 
en hoe het werkt.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een ver-
eniging die de inwoners verte-
genwoordigt bij diverse (over-
heids) instanties. Plaatselijk 
Belang is niet alleen een aan-
spreekpunt voor alle inwoners 
maar ook voor externe organisa-
ties. Wij behartigen de belangen 
van het dorp en vertegenwoordi-
gen het dorp bij regionaal over-
leg. En verlenen steun aan plaat-
selijke projecten en activiteiten.

Zuiderdiep/Hoofdstraat:
Helaas loopt het allemaal tegen 
wegens verschillende zaken. 
Lichtmasten
De nutsbedrijven moeten met 
hun kabels en leidingen precies 
onder de huidige lichtmasten. 
Met andere woorden: alle masten 
moeten eruit, er dan weer in en 
daarna (bij de reconstructie zelf) 
weer nieuwe masten. Er is een 
nieuw verlichtingsplan gemaakt 
en de materialen zijn in het najaar 
al besteld. Probleem is nu dat 
Enexis/WMD het werk pas in 
januari 2022 kan starten. 
Ontwerp
Ingenieursbureau Hollema uit 
Rolde gaat het ontwerp van de 
reconstructie maken. Input voor 
het bureau zijn de gemeentelijke 
wensen, de wensen vanuit de 
bevolking (gehouden enquête) 
en de inventarisatie wen-
sen/opmerkingen vanuit de 
ondernemers.
Het is vervolgens de bedoeling 
om januari/februari 2022 een 
eerste ontwerp te tonen op een 
inloopbijeenkomst in dorpshuis 
De Viersprong.

Verkeersmiley's:
Binnenkort zult u in ons dorp een 
verkeersmiley zien. De smiley is 
aangeboden door gemeente Bor-
ger-Odoorn. Ook beheer, onder-
houd en verzekering zijn voor 
kosten van de gemeente. Deze 
smiley is voor gebruik in Nieuw-
Buinen en Buinerveen. Uit 
onderzoek is gebleken, dat wan-
neer automobilisten gewezen 
worden op de gereden snelheid, 
dit een positief effect heeft op de 
verkeersveiligheid. 

Speeltuin:
Er wordt gewerkt aan het werven 
van fondsen voor de financiering 
en het schrijven van het plan, om 
dit in te kunnen dienen bij de 
gemeente. Maar eerst moet er een 
omgevingsplan van het Zuidon-
der, waar de speeltuin gereali-
seerd gaat worden, gemaakt wor-
den door Explorius. Dit moet 
ingediend en goedgekeurd wor-
den bij de gemeente. En daarna 
kan de werkgroep weer verder.

't Meras:
De ingang aan de Noorderstraat 
is sinds kort afgesloten voor auto-
verkeer. Door middel van paal-
tjes is het wel mogelijk om met de 
fiets of lopend het bos in te gaan. 
De ingang aan het Noorder-
diep/Molenlaan is aangepast met 
paaltjes.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Fase 1 vordert gestaag. Inmid-
dels zijn 2 recent gebouwde hui-
zen al bewoond en zijn er 3 in 
aanbouw. Op 1 kavel is een staca-
ravan geplaatst, die ook be-
woond wordt. Welkom nieuw 
inwoners!

Fase 2: de toekomstige straat is 
voorzien van een puin- en zand-
laag. De riolering is aangelegd.
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Koffieuurtje:
Met het koffieuurtje gaan we 
eerst stoppen. Er zijn 2 redenen 
hiervoor; er is te weinig belang-
stelling en vanwege Corona kan 
het niet doorgaan.

Website:
Hopelijk hebt u onze nieuwe 
website www.buinerveen.info al 
eens bekeken?  
Hét adres van de nieuwe website 
van Buinerveen/Nieuw Buinen-
West. Met veel enthousiasme en 
inzet door Plaatselijk Belang 
opgezet.
Op deze website komen alle acti-
viteiten in de agenda te staan, die 
in ons dorp georganiseerd wor-
den. Denk er wel om deze aan te 
melden via 

 Ook vind u een pagina met histo-
rische informatie, alle vereni-
gingen staan genoemd onder 
'vrije tijd' en bij toerisme vindt u 
verschillende wandelroutes rond-
om ons dorp.
Bent u ondernemer in Buiner-
veen of Nieuw Buinen-West? 
Voor €10 per jaar kunt u adverte-
ren op onze website! Kijk voor 
meer informatie op de pagina 
aanmelden ondernemers.

Rabobank Clubsupport:
Er zijn 20 personen geweest die 
voor ons doel een stem hebben 
uitgebracht: een speelplek in ons 
dorp, waarvoor een aankoop van 
speeltoestellen en materialen 
nodig zal zijn.
Dat leverde ons een bedrag op 
van € 241,28. Hartelijk dank 
voor het stemmen!

redactie@buinerveen.info

Kerstboom:
Op het plateau bij de ingang van 
ons dorp aan de Buinerstraat 
staat opnieuw de Kerstboom van 
Plaatselijk Belang  te stralen. 
Opgezet door 2 vrijwilligers 
waarvoor dank!
    
Ommetje en Nieuwjaarsinstuif 
16-1-2022:
ONDER VOORBEHOUD van 
Coronamaatregelen wordt een 
Ommetje en/of Nieuwjaarsin-
stuif gehouden op zondag 16 
januari 2022.

Het Ommetje start om 14.00 uur 
bij Dorpshuis De Viersprong. 
Aanmelden via ommetjebuiner-
veen@gmail.com
Dit jaar is de tussenstop bij Boe-
renbedrijf familie Van der Aa, 
Zuiderdiep 42.
De lengte van het Ommetje is 
ongeveer 5 km.

Vanaf 15.30 uur vindt de Nieuw-
jaarsinstuif plaats in/bij Dorps-
huis De Viersprong
Gratis toegang. Gezellige ont-
moeting met elkaar. Met trakta-
ties.
Kennismaking met de nieuwe 
beheerders.

Lidmaatschap:
Aanmelden en opzeggen van het 
lidmaatschap van Plaatselijk 
Belang bij verhuizing of andere 
redenen, kan bij Jan van Noort-
wijk, jvannoortwijk@hetnet.nl .

Het bestuur van Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen west bestaat uit:

Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk
 penningmeester
Dennis Middeljans, lid
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Emailadres: 

plaatselijkbelang@buinerveen.info

mailto:redactie@buinerveen.info
mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
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Meraskikkernieuws
December met de Meraskikkers
December begon eigenlijk al in 
november met de intocht van 
Sinterklaas. Wat een feest! In de 
Dorpskrant staat vast een uitge-
breid verslag van de rondreis 
door ons dorp van Sint en zijn 
gevolg. Vanuit het perspectief 
van een stel Meraskikkers is het 
vast net even anders. 
De voorpret begint al bij het uit-
zoeken van de Sinterklaasmu-
ziek. Natuurlijk hebben we de 
traditionele liedjes, maar ook 
voor het wat modernere repertoi-
re draaien we onze hand niet 
meer om. Gelukkig hebben we 
zelfs een paar avonden kunnen 
oefenen in het Dorpshuis wat het 
samenspel wel ten goede komt. 
De dag zelf konden we een 
vrachtwagen, beschikbaar ge-
steld door Schipper, inrichten 
voor de muzikanten. Groot, want 
tegenwoordig moet er nogal wat 
afstand tussen de muzikanten 
zitten om verantwoord muziek te 
kunnen maken. Uit gezondheids-
overwegingen dan, want verant-
woord muziek maken op afstand 
is voor het gehoor een stuk min-
der geslaagd. Een partijtje stro-
pakken op de kar, stoelen erop, 
versieren met slingers, vlagge-
tjes, ballonnen, spandoeken, 
pakjes en ga zo nog maar even 
door. Goed vastmaken want 
anders waait het eraf tijdens de 
rondrit. Wind zat op 't Meras, dat 
hebben we geweten onderweg.
Sinterklaas en zijn hofhouding 
hadden de boerderij van de fami-
lie Pegge uitgezocht om te star-
ten met hun rijtoer. Omdat de 
vrachtwagen met de Meraskik-
kers nog bij Benno van der Aa 
stond, vertrokken wij in de dichte 
oplegger naar de Tweederdeweg 
Zuid. Vakkundig door Schipper 
langs de kuilen en gaten van de 
Zuiderstraat gestuurd. We weten 
nu dat Meraskikkers ook luid-
keels kunnen zingen. Heeft 

iemand dat gehoord? Wat is het 
trouwens superhandig dat je 
tegenwoordig ook je eigen loca-
tie kunt volgen, zodat je onge-
veer kunt inschatten wanneer de 
dikste kuilen in de weg voorbij 
zullen komen. Daar kregen de 
Meraskikkers nog een super in-
geving. Wanneer dat voor ons 
werkt, dan kunnen we zo ook de 
gezinnen langs de route een beet-
je laten volgen waar we ongeveer 
zijn. We hebben immers tal van 
buurtapps in ons dorp tegen-
woordig? En uit bijna elke buurt 
wel een vertegenwoordiger bin-
nen de Meraskikkers. Locaties 
gedeeld in de verschillende 
groepsapps en je kon nog even 
bij de kachel blijven tot de 
muziek eraan kwam. Dat werkte 
magnifique zo bleek later. 
Vanaf Pegge vertrokken we voor-
op in de optocht. Best wel frisjes 
en wat een wind daar op 't Meras 
zeg! Regelmatig waaide er een 
stuk bladmuziek met een grote 
boog de berm in. Bijzonder rappe 
Pieten vlogen erachter aan en 
brachten het snel terug naar de 
kar. Top samenwerking! En was 
je als Piet even wat verkleurd 
door een loopneus van de 
kou…Brenda had de schmink-
doos naast zich staan dus werkte 
dat dan snel even bij. Van alle 
markten thuis zeg maar. 
Koud, ja, dat was het. Gek 
genoeg kun je daar best tegen 
wanneer je de enthousiaste kin-
deren en hun ouders naar buiten 
ziet snellen als ze muziek aan 
horen komen. Hoor je mu-
ziek…dan is Sinterklaas in de 
buurt was de boodschap. Kwam 
Sinterklaas in zicht, dan gingen 
wij weer verder. Op naar de vol-
gende stop voor Sinterklaas. Zo 
ging het steeds verder tot een wat 
langere stop bij Sander en There-
sa. Heerlijk even opwarmen bij 
het vuur met een kop warme kof-
fie of thee. 

Wie goed heeft opgelet, heeft 
misschien gezien dat we onder-
weg zelfs nog uitgebreid zijn in 
aantal. Zo ontzettend leuk! Een 
beetje 'De rattenvanger van 
Hamelen' maar dan anders. Tij-
dens onze stop kwam Sander 
Meijer ook even kijken. Sander 
speelt al een tijdje saxofoon, kan 
dat ook al best goed en had al 
eens gezegd dat hij wel een keer-
tje mee wilde blazen. “Sander, 
waar is je saxofoon?” “Die staat 
thuis, zal ik 'm even ophalen? 
Maar ik heb geen muziek.” “Heb 
je een kopieerapparaat thuis? 
Kopieer dit dan maar even snel. 
Over 10 minuten vertrekken we 
weer, lukt dat?”
Zie je het voor je? Sander als een 
speer naar huis met de muziek 
van Marjan. Kopiëren, saxofoon 
in de koffer, warm aankleden en 
op de kar mee met de Meraskik-
kers. Moeder trok 'm nog even 
een warme jas aan en alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld 
was, speelde hij als een getrainde 
Meraskikker mee. Mét de belofte 
dat hij volgend jaar de hele ronde 
mee gaat als dat mag. Nou San-
der, van ons mag je zeker! Ook 
leuk voor Lucas die tot nu toe de 
Benjamin van het gezelschap is. 
Na Sinterklaas komt kerst. Én 
een persconferentie waardoor 
het even leek dat kerst dit jaar 
weer niet doorgaat zoals we dat 
muzikaal gehoopt hadden. Cul-
tuur beoefenen mag tussen 5 uur 
's ochtends en 5 uur 's avonds. 
Dorpshuis dicht om 5 uur en geen 
warme plek om te oefenen, die 
ook nog eens groot genoeg is om 
afstand te kunnen houden. Het 
ging bijna lijken op het kerstthe-
ma 'geen plaats in de herberg'. 
Met de gezondheid van de 
Meraskikkers ging het ook niet 
helemaal naar wens. Mogelijk 
toch wat kou gevat op de rondrit 
door het dorp ontdekten we dat 
ordinaire luchtweginfecties 
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

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

A.Sloots

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

blijkbaar ook nog steeds bestaan. 
Ze helpen je blaaskracht fraai om 
zeep. 
Toch zijn we, gehalveerd maar 
met goede moed, naar de kerst-
markt bij Trex in Tweede Exlo-
ërmond geweest. Jan en Els stop-
pen met hun zorgbedrijf en het 
was de laatste keer, dus dat wil-
den we niet missen. Eigenlijk 
zijn zij mede de reden geweest 
dat we op een gegeven moment 
flink aan ons repertoire zijn gaan 
werken omdat we gevraagd wer-
den hun open dag op te leuken 
met muziek. Dat hebben we heel 
wat jaartjes gedaan en later 
kwam daar hun kerstmark bij. 
We kijken met elkaar terug op 
een prachtige tijd vol vrolijke 
muziek en gezelligheid. Jammer 
dat dit nu echt voorbij is. 
Op dit moment bereiden we ons 
voor op de kerstnacht. Een tradi-
tie die we dit jaar (met instem-
ming) voort mogen zetten, 
ondanks alle maatregelen die op 
dit moment nog gelden. Knus bij 
elkaar staan in de kou is er even 
niet bij, maar dat mag de pret niet 
drukken. We hopen dat iedereen 
dan weer gezond en met de long-
en vol lucht op pad kan. In dat 
geval kan alleen vreselijk slecht 
weer ons nog tegenhouden. 
Dus…lijkt het jullie gaaf om in 
de kerstnacht even te kunnen 
genieten van blije kerstmuziek in 
de buitenlucht…geef dat dan aan 
bij een van onze muzikanten of 
via 

We hebben een route in gedach-
ten, maar er is nog ruimte om 
daarin wat aanpassingen te doen. 
Houd onze facebookpagina of 
ons instagram account in de 
gaten voor mededelingen. 
Wij wensen jullie ook via de 
dorpskrant de best mogelijke 
kerstdagen en een liefdevol 
2022!
Namens de Meraskikkers,
Margriet Nascimento

viersprongmusic@gmail.com

mailto:viersprongmusic@gmail.com
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

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 

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 
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. 

gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
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Rondgang Sint en Pieten groot succes

Ook dit winterseizoen vraagt het 
organiseren van evenementen 
onder druk van de Covid wetge-
ving heel veel creativiteit en 
inventiviteit. Zo moest ook Sin-
terklaas zich weer eens flink ach-
ter de oren krabben hoe hij dit 
jaar de kinderen kon ontmoeten. 
Gelukkig was er in 2020 al een 
voorproefje geweest. Toen is er 
op het allerlaatste moment een 
rondrit georganiseerd, zonder 
reclame en er mocht destijds 
geen ruchtbaarheid aan gegeven 
worden. Alleen de schoolgaande 
kinderen mochten worden 
geïnformeerd. Erg klein in opzet, 
maar wel geslaagd. 
Met die gedachte in het achter-
hoofd en niemand uit te willen 
sluiten met toegangscontroles 
heeft Sint weer overleg gehad 
met zijn Pieten. En is er samen 
een vergelijkbare rondrit georga-
niseerd als in 2020. Met dat ver-
schil dat er wel in de dorpskrant 
geadverteerd is, de melding 
volop gedeeld is op Facebook en 
dat het deze keer niet alleen de 
kinderen waren die welkom 
waren langs de route, maar ook 
hun ouders, verzorgers, opa's en 
oma's en alle anderen die Sinter-
klaas en zijn Pieten een warm 
hart toe dragen. Om half 1 stond 
Sinterklaas met maar liefst 10 
Pieten klaar om zijn route te 
beginnen. De karren waren 
ondertussen versierd met mooie 
vlaggetjes, spandoeken en pakjes 
en Sinterklaas zijn zetel werd 
centraal neergezet. Paar pakjes 
stro erbij voor de sfeer en het 
plaatje was compleet. Sint zijn 
zetel was gereed. Voor de Pieten 
waren er brommertjes, een fiets, 
een elektrisch karretje en Sint 
had zijn eigen muziek installatie.
De Meraskikkers mochten dit 
jaar weer meedoen volgens de 
dan geldende regelgeving en 
reden voor de Sint aan op een 
versierde oplegger om alvast de 

komst van Sint aan te kondigen. 
En dat heeft gewerkt. Meraskik-
kers in het gehoor? Sint rijdt 
voor! En zo was het maar net.
Er zijn langs de route herinne-
ringen voor het leven gemaakt. 
Hele gezinnen hadden zich met 
aanhang georganiseerd voor een 
persoonlijk woordje van de Sint. 
Stapels tekeningen heeft de Sint 
mogen ontvangen die allemaal 
mee naar Spanje genomen zijn. 
En hoe mooi was het dat Sint zich 
nog zo veel herinnerde van vorig 
jaar. Afwachtende kinderge-
zichtjes die dan ook nog eens met 
naam en toenaam welkom wer-
den geheten. De Sint was in goe-
den doen en spreidde een gewel-
dig geheugen ten toon. Natuur-
lijk was zijn behulpzame hulp-
piet hem van goede hulp. 
Er zijn zelfs 3 Pieten met de bus 
mee geweest. Een volledig ver-
bouwereerde buschauffeur liet 

zijn bus stoppen voor het dorps-
huis en werd verwend met peper-
noten. 3 Pieten mochten een 
halte meerijden en hebben daar 
met veel plezier gebruik van 
gemaakt.

Zonder de inzet en bijdrage van 
de lokale verenigingen, sponso-
ren en vrijwilligers was dit 
geweldige festijn niet mogelijk 
geweest. Iedereen heel hartelijk 
dank! Geweldig hoe een klein 
dorp groot kan zijn in het organi-
seren van zo'n groot kinderfeest. 
Weliswaar geen knutselmiddag, 
spelletjesmiddag of filmmiddag 
voor alleen de kinderen, maar 
100% persoonlijke aandacht van 
Sint en zijn Pieten voor alle 
dorpsbewoners.

Marjan Poelman
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 20 oktober was 
Andries Middelbos te gast als 
zanger/verhalenverteller in het 
Drents bij de Vrouwen van Nu in 
Buinerveen. Andries is actief bij 
't Huus van de Toal'. De Stichting 
die de Drentse streektaal hoog in 
het vaandel heeft en zorg draagt 
voor het behoud van deze pracht-
ige streektaal.
In het Drents: 
Andries Middelbos is in 1952 
geboren in Tiendeveen. Hie grui-
de op in Drieber under de rook 
van de VAM. Hie leerde eerst 
veur underwiezer en daornao 
veur drama-docent. Hie was 25 
jaor docent an de lerarenoplei-
ding in Rotterdam en gung toen 
weerum naor Drenthe. waor e tot 
zien pensioen in 2018 verbunden 
was an het Alfa-college in Hoog-
eveen. Sinds 2001 woont Andries 
Middelbos op 't Nieveen (Gassel-
t e r n i j v e e n ) .
Hie brengt een aovendvullend 
lusterprogramma met as titel De 
Tied van Striepkorenbroek, Wol-
len Börstrok en Levertraon. Zoas 
de titel al vermoeden lat, giet 
Andries Middelbos in verhalen 
en meziek terug naor zien kinder-
tied.
De avond was er een van herken-
ning en van een brede glimlach. 
De verhalen en liedjes die voor-
bijkwamen hebben allemaal een 
bekend thema zoals  'de schaam-
douche, Amerikaans spek, de 
allereerste keer, levertraan en de 
L e v i  5 0 1 .
    
Op het programma voor woens-
dag 17 november stond: “Van 
Wim naar Willemijn”: Trans-
gender bij de politie. Helaas gooi-
de Corona alweer het roet in het 
eten en ging deze lezing weder-
om niet door.
Woensdag 15 december : Kerst-
avond bij de Chinees restaurant 
De Nieuwe Ster. Ook deze avond 

kan niet doorgaan.
Woensdag 19 januari:
Jaarvergadering en Landwinkel 
Exloo.
Contactmorgen Provinciale 
Agrarische Commissie:
Maandag 22 november 2021 is 
Lenie Pegge, agrarisch contact-
persoon van onze afdeling,  bij 
Boerin Agnes op de boerderij 
g e w e e s t .
Janneke Warringa van de Provin-
ciale Agrarische Commissie 
opende de morgen. Ze vertelde 
dat de lichtjestocht opnieuw 
wordt georganiseerd en dat ze 
voor de verkiezingen nog bij 
Nieuwsuur te gast waren. De  
volgende themadag is op 14 
februari. Het programma volgt 
nog. Ook wordt er een dag naar 
de Floriade georganiseerd, dat 
w o r d t  2 8  o f  2 9  a p r i l .
Daarna kregen we van Boerin 
Agnes in haar ontvangstruimte 
haar levensverhaal. Hoe ze als 
jong meisje in Gasselternijveen 
kwam wonen, waar de passie 
voor de koeien begon. Haar erva-
ringen met Boer zoekt vrouw en 
dat ze toch bij een trekkertrekra-
ce in de buurt de ware Albert ont-
moette. De nieuwbouw van de 
mooie stal en de problemen met 
de regelgeving waardoor de stal 
niet vol met het aantal koeien 

mocht, die ze voor ogen hadden. 
Ze ging niet bij pakken neer zit-
ten en ging naar de gemeente, 
provincie en zelfs naar Den Haag 
voor een oplossing, maar dat 
hielp niet. Nu gaat  ze zelf advo-
caat maken met room, excursies  
geven en ze hebben een melktap. 
Met andere producten recht-
streeks van de boer  verkoopt ze 
dit bij  haar op de boerderij. Wij 
mochten de vijf verschillende 
advocaten proeven. En we heb-
ben een rondleiding gehad. Ze 
gaf ons de  slogan mee “ Wees 
trots op de wereldwijd geroemde 
boerenstand van Nederland”.
Rabo ClubSupport - Rabo-
bank Het Drentse Land



Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 55,50 voor 2022 ) zijn te hoog, kan men bij 
de gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden. 
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van

‘Vrouwen van nu’, bezoekt u dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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 Geesje Middeljans, tel. 06-22950093

Voor alle correspondentie is dit ons emailadres:  
 

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com 

Bij de clubkasactie van de Rabo-
bank hebben we een bedrag 
gescoord van € 180,78.
Hartelijk dank aan de stemmers!

Jaarthema 2022 & 2023; De 
Kunst van Bewegen
Het Jaarthema De Kunst van 
Bewegen, dat in 2022 en in 2023 
centraal staat in de vele activitei-
ten van Vrouwen van Nu, kan op 
twee niveaus worden ingezet: 
individuele vrouwen van nu en 
de vereniging Vrouwen van Nu.
In beweging blijven is belangrijk 
voor leden, zowel fysiek als men-
taal. Je lichaam in conditie hou-
den door lichamelijke inspan-
ning; dat houdt je gezond. Je 
geest blijven prikkelen, nieuws-
gierig blijven naar wat er in je 
leefomgeving gebeurt; dat houdt 
je scherp. Voor de vereniging is 
in beweging blijven belangrijk 
om een plek midden in de samen-
leving in te kunnen blijven 
nemen. Stilstaan is achteruit-
gaan. In de afgelopen 91 jaar 
heeft Vrouwen van Nu dan ook 
altijd meebewogen met maat-
schappelijke ontwikkelingen om 
zodoende aangehaakt te blijven 
bij wat de samenleving vraagt 
van een vrouwenvereniging. In 
deze snel veranderende tijd is dit 
belangrijker dan ooit tevoren.
Vrouwen van Nu zet de komende 
twee jaren de schijnwerpers op 
De Kunst van Bewegen om als 
leden én als vereniging een bij-
drage te blijven leveren aan de 
eigen leefomgeving.

W e r e l d t u i n b o u w-
tentoonstelling Floriade 2022
Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 
is Almere een half jaar lang het 
podium voor de wereldtuin-
bouwtentoonstelling Floriade 
Expo 2022 met als thema 'Gro-
wing Green Cities'. In het 60 hec-
tare grote Floriade-park ontdek 
je groene oplossingen van inno-
vators uit binnen- en buitenland 
die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer maken op het gebied 

van groen, voeding, gezondheid 
en energie. Floriade vindt slechts 
één keer in de 10 jaar plaats, dus 
mis het niet!
Op donderdag 28 april of vrijdag 
29 april 2022 is er een speciale 
dag voor Vrouwen van Nu om 
naar de Floriade in Almere te 
gaan. 

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
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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, ,  06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

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

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

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

Op dit moment zijn verschillende 
bedrijven bezig met het maken 
en realiseren van de vitrinekasten 
voor onze glascollectie. Onze 
projectontwikkelaar en haar 
medewerkers zijn op dit moment 
hier druk mee. Volgens planning 
zal het eind 2021 klaar moeten 
zijn en mogen we aan onze leden 
en allen die geïnteresseerd zijn in 
de rijke glashistorie van ons 
gebied laten zien wat we gereali-
seerd hebben in ons nieuwe 
museum. Dit als onderdeel van 
onze historische vereniging waar 
vele vrijwilligers en bestuursle-
den vele jaren aan hebben 
gewerkt om dit te kunnen realise-
ren. Via de media zullen we u op 
de hoogte houden en zal er tegen 
die tijd ook een feestelijke ope-
ning plaats gaan vinden.
Ook als vereniging hebben wij 
nog een opslagruimte, voorraad-
kamer erbij gekregen en hebben 
al verschillende zaken hiernaar 
toe overgebracht. Ook kunnen 
wij daar als bestuur onze verga-
deringen houden en ook is het te 
gebruiken als werkruimte. We 
zijn er dan ook zeer blij mee en 
kunnen onze papieren en boeken 
op een goede manier bewaren.
De “Buuner”, het derde deel van 
2021 van de Historische Vereni-
ging Nieuw-Buinen, Buinerveen 
is reeds weer in de maak. Ook in 
deze uitgave nemen wij u weer 
mee naar de historie van onze 
dorpen Nieuw-Buinen en Bui-
nerveen met verhalen uit  vervlo-
gen tijden.

Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit en over Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. Laat u verrassen en 
word lid van onze vereniging 
voor 17 euro per jaar.  U ont-
vangt dan ook ons tijdschrift op 
de deurmat. Voor leden die bui-
ten de regio wonen vragen wij 
een extra bijdrage van 7,50 euro 
voor een tegemoetkoming in de 
verzendkosten.
Verder hebben we als vereniging 
weer verschillende voorwerpen 
zoals foto's, glasmateriaal, boe-
ken, enz. mogen ontvangen die 
we  kunnen  toevoegen aan ons 
archief.
Ook hebben wij van een verza-
melaar die op leeftijd is een grote 
verzameling inktpotjes van tus-
sen de 1100 en 1200 stuks over 
kunnen nemen. Inclusief admini-
stratie en geschreven stukken 
wat een mooi beeld geeft over de 
loop der jaren en veranderingen 
op dit gebied.

Dank aan een ieder die op de een 
of andere wijze zich heeft inge-
zet voor de vereniging als ook 
voor het museum. Zonder u kun-
nen we dit niet. Zo kunnen we het 
op deze manier bewaren en in 
stand houden voor de toekomst.
Ook kunt u ons volgen op de face-
book pagina's en op onze website 
waar meer over onze vereniging 
te vinden is. 
Facebook; Oald Buunermond en 
Oald Buunerveen en onze websi-
te; histver-nbb.nl zijn dus te 
bezoeken.

Voor meer informatie over onze 
vereniging en het Glasmuseum 
kunt u contact opnemen met 
Jacco Pranger; secretaris van de 
vereniging.
Tel. 06-21831002 
of 
pranger@nieuwbuinen.com

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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Het  
voorwerp

Dat er bij de voorwerpen in 
gebruik bij 'n hoefsmid of 'n sche-
per veel antwoorden zouden uit-
blijven, daarmee was vooraf reke-
ning gehouden. Edoch dat het 
voorwerp uit de oktobereditie 
heel weinig reactie zou opleve-
ren, was niet onze verwachting. 
En waarom niet? In het versprei-
dingsgebied van onze dorps-
krant, of direct daaraan gren-
zend, zijn maar liefst zeven tot 
tien tuincentra, hoveniers of 
anderszins bekende groenbedrij-
ven gevestigd. En werkzaam. 
Conclusie is wellicht te zwaar 
aangezet, maar geen enkele reac-
tie vanuit die hoek. Niet vanuit de 
groenhoek zelf, noch van werk-
nemers of vaste klanten. En wat 
te denken van onze lezers, alle-
maal woonachtig in een prachti-
ge woonomgeving met volop 
tuinruimte.  Zal vast wel een oor-
zaak hebben en daarom laten we 
het houden op najaar-drukte 
en/of corona-aandachtverdeling.
Hoe dan ook, drie reacties. Eén 
van 'n openhartige grappenma-
ker, één naar aanleiding van het 
breischede-verhaal en één 
serieuze melding op de laatst 
aangeboden hersenkraker:
1:Een telefoontje van een dorps-
genoot die belangstelling toonde 
voor de kruiwagen en even verd-
erop in het gesprek niet ver-
bloemde dat hij ook iets had gele-
zen over 80 hoog, 40 breed en 
een handgreep, alles met verwij-
zing naar het ding dat op de krui-
wagen te zien was; Overigens de 
kruiwagen is niet van eigenaar 
gewisseld.
2: Een gesprekje met een buurt-
genoot die vertelde er niet méér 
over te kunnen zeggen dan dat 
het voorwerp waarschijnlijk een 
technisch hulpmiddel zal zijn. 
Hij gebruikte ons wandelingetje 
(hondenuitlaat) om te achterha-
len of er een verband bestaat tus-

sen de getoonde en beschreven 
breischede (Stevens - 1896) en 
die, van de bezitter mevrouw 
Tineke Boekholt, met de initialen 
G.M. en jaartal 1869;
3: Een emailbericht van Jan Kruit 
uit Nieuw-Buinen, al vrij snel na 
bezorging van De Dorpskrant 
Buinerveen, met een schot in de 
roos.  
Voor wat betreft de mogelijke 
relatie tussen de breischeden, die 
tussen het exemplaar dat wij van 
dhr. Beijering (Valthe en familie-
lid van maker breischede Ste-
vens) mochten lenen en de brei-
schede bij Tineke Boekholt, ver-
wijzen wij graag naar bijgaande 
foto's; van boven naar beneden,  
detail breischede met naam F. 
Stevens en jaartal 1896, beide 
voorwerpen en  detail breischede 
1869 van of voor G.M. En als 
laatste foto waarbij de vraag 
gesteld kan worden of sprake is 
van dezelfde houtbewerker. 
Zoals aangegeven het schot in de 
roos is afgevuurd door Jan Kruit. 
Hij schrijft over de hersenkraker 
van oktober jl., dat het “een soort 
van grondpakker is om kleine 
plantbakjes te vullen en waarin 
bijvoorbeeld na verspenen in de 
plantgaten jonge plantjes van 
bloemen of groenten gezet wor-
den”. Voor de beeldvorming, zie 
foto's; eerst onderzijde grond-
pakker en gevulde plantbakjes, 
met daar onder pakketjes pot-
grond met plantgaten. 
We hebben begrepen dat de 
grondpakker her en der in de 
regio met een iets andere naam in 
gebruik was en wellicht nog is. 
Hoe dan ook hartelijk dank voor 
de uitleen aan ons door de eige-
naar, de in Assen wonende vader 
van Piebe, inwoner van Buiner-
veen.
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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

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, 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 1995. 
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

De nieuwe uitdaging. Kijk goed 
naar de plaatjes nr. 75 voorwerp 
met slinger en nr.76 detail van 
voorwerp;  Zou wel eens van pas 
kunnen komen bij oudjaar. Laat 
ons weten wat u ervan vindt. Een 
berichtje graag uiterlijk zaterdag 
29 januari 2022. Fijne feestdagen 
en een nieuw jaar in voorspoed 
en goede gezondheid!
                                                                                                                                         
Martin Snapper
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Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

 
 
 

  

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2021

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 2021 
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

Nieuws
Het ligt nog steeds in de planning 
om binnenkort onze leden 
werfactie weer op te pakken. Dus 
het kan zijn dat we  bij u 
aanbellen met de vraag of u lid 
wilt worden van onze schaats-
vereniging en zo ja om het dan 
middels automatische incasso te 
doen. (nb. Het klopt dat er het 
afgelopen jaar geen contributie is 
geïnd) Het digitaal verwerken 
kost nogal wat tijd en het zal pas 
volgend jaar ingaan.
Voor wie het niet heeft gezien op 
onze Facebookpagina, heeft 
onze deelname aan de Rabobank 
Clubsupport Actie het mooie 
bedrag van €241,28 opgeleverd. 
Hartelijk dank voor het stem-
men, wij zijn er blij mee!  
En wat we ook via Facebook 
hebben gedeeld zijn foto's van 
hardwerkende vrijwilligers die 
zaterdag 13 november het terras 
achter en naast het gebouw er 
opnieuw in hebben gelegd. Naast 
het druk  bezig zijn onder fraaie 
weersomstandigheden was het 
ook nog eens gezellig. Mannen 
bedankt!! Wij als bestuur hebben 
best lang tegen dit  grote project 
aangehikt. Totdat er afgelopen 
februari (toen er ijs lag)  door een 
groep jongelui is aangeboden ons 
wel te willen helpen hiermee. Zo 
geschiede. We hebben zoveel 
mogelijk zelf voorwerk gedaan 
en overleg gehad met o.a de 
gemeente over het nodige 
materiaal, lokale ondernemers en 
anderen die onze vereniging een 
warm hart toedragen. 

We vinden het fijn dat er zoveel 
betrokkenheid is getoond om 
onze vereniging  op deze manier 
te steunen. We doen dit alles 
natuurlijk in het belang van het 
dorp en z'n  inwoners zodat er 
zomers en in de winter genoten 
kan worden van deze prachtige 
plek aan het water.

Hartelijke groet,
De Schaatsvereniging
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Er kan weer geschaatst worden!
De data van het "vrij schaatsen" voor uw leden zijn bekend.
De data in Kardinge (Groningen) zijn:
Zaterdag 18-12-2021  -  uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)
Zaterdag 29-01-2022   -   

Nog even in het kort de "spelregels".
-       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)
-       de toegang is alleen mogelijk via een ticket
-       licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
-       het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
-       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen

Zeer belangrijk:
In verband met de Covid-19 perikelen zijn hebben wij als organisatie nog geen idee welke maatregelen er op 6 november gelden. Om die reden 
hebben we besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, te handhaven.   Dat betekent dat iedereen die op 6 november komt 
schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken.  De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 
oktober via de site van  www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen  of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen
Het principe: 
GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE.
Dit hanteren we om de vrijwilligers bij de poort uit de wind te houden. 
Zij kunnen er ook niets aan doen en doen alleen hun taak.

16:00 18:00
16:00 18:00  uur
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Vrijdag 5 november 2021.
Een gewone dag. Tenminste voor 
zover een dag  “gewoon” kan  
zijn.  Dat is ook nu en vandaag 
weer niet het geval. Zeker niet 
voor mij…
In de vroege morgen wandel ik, 
zoals altijd vergezeld door onze 
zwarte hond Boera, in het natuur-
gebiedje achter ons huis naar de 
bijenstal een paar honderd meter 
verder. Het frisse, wat waterige,  
zonlicht maakt van de gevallen 
bladeren een bont veelkleurig 
tapijt.  De wit-gelige blaadjes 
van de berk steken in vorm, 
omvang  en kleur scherp af bij de 
vele grotere handvormige en 
meer bruinrode bladeren van de 
esdoorn. Er zijn nogal wat 
esdoorns bij ons. Een goede bij-
enplant dus mijn favoriet. Eiken-
blaadjes zie ik nog minder; de eik 
houdt het blad lang vast; zelfs als 
ze al in herfstkleur zijn.  Deze 
bomen kalen nog niet echt. De 
meeste van hun bladeren hangen 
nog aan hun nu verdroogde en 
fragiele steeltjes en wachten op 
de eerste stevige najaarswind of 
herfststorm. Dan zal in  één keer 
vrijwel alles worden kaal gebla-
zen. Dan bedekt  een dik blader-
pakket de bodem tussen de 
bomen en op de paden. “Een 
peluwtje van mollig mos, een 
kussentje van blaren” schiet mij 
in gedachten en ik neurie de bij-
behorende melodie.
Het is vandaag de mooiste herfst-
ochtend ooit….
Op de trage terugtocht over het 
natte graspad langs de zijsloot 
bedenk  ik dat de herfsttijd als 
een soort “eindtijd” wordt erva-
ren. Op het eerste gezicht lijkt dat 
ook  wel zo. Immers de zomer, 
waarin alle leven in de natuur het 
hoogtepunt heeft bereikt, is voor-
bij. Restanten van dat leven  zien 
we om ons heen omlaag dwarre-
len en  de bodem kleuren. Maar 
ik weet ook en besef dat heel 

Een 24 karaat zuivere herfstochtend
goed, dat dit veelkleurige blad-
pakket toekomst in zich sluit. Als 
de natuur zijn gang mag gaan, als 
wij niet alles netjes opruimen en 
dus dwarsliggen, zullen deze 
zomerrestanten de voedingstof-
fen gaan bieden voor toekomstig 
leven; voor wat de zomers  van 
volgend jaar en van de jaren daar-
na ons weer gaan bieden.  Als de 
natuur zijn gang mag gaan….
De jaarlijkse explosie van vitali-
teit die de natuur ons in de maan-
den april en mei laat meemaken 

wanneer overal alles weer in 
groei en bloei schiet, het jonge 
leven bij vogels ren andere die-
ren zich laat zien en horen; dit 
alles wordt in wezen gevoed door 
wat wij nu, hier in de herfst als 
eindproduct om ons heen zien 
vallen. 
Dood voedt leven. 
Lijkt mij een mooie gedachte 
voor deze tijd van het jaar !

Wim Windt.

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

Bel voor een afspraak: 088 2323300
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Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
 
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten 
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente 
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen 
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.

De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen. 
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond, 
bij het Sociaal Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.

Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je 
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te 
bereiken op (0591) 58 55 54.
  
    

Welkom in de kerk, buurt en dorpsgenoten
Van de protestantse gemeente Nieuw-Buinen, 

Buinerveen en Drouwenermond.

Bent u, ben jij wel eens in de kerk aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen geweest?
Ben je nieuwsgierig hoe het eruitziet, vanbinnen? 
Wat er mogelijk is en wat we daar doen, in de gebouwen? 
Elke woensdagavond, van 19.00-20.00 is de kerk open. Loop gerust binnen. 

Er is gelegenheid in alle rust even te zitten. Je kunt een kaarsje aansteken. 
Er loopt iemand rond die thuis is, hem of haar kun je alles vragen. 
Tussen 19.30 en 19.45 komt er een organist die het orgel tot 20 uur bespeelt. Hem of haar 
kun je vanaf 20 uur vragen over het orgel / kerkmuziek stellen. In de consistorie, recht 
tegenover de ingang, is 'inloop spreekuur'. Hier zit ik en kun je terecht met levens- en 
geloofsvragen, verdriet en eenzaamheid, goede ideeën en .… 
Als de deur open staat kun je gewoon binnen lopen. 
Wanneer ik in gesprek ben, is de deur dicht. 
U maakt zich bekend door even op de deur te kloppen. 
Er hoeft niks, er kan veel
Welkom!        

Namens de kerkenraad, dominee Anneke Wouda
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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.

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
Geert Boekholt

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@t-mobilethuis.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

geert-hilbolling.jouwweb.nl 

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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