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Afgelopen zomer, op 22 septem-
ber, vierde Gerrit Kuik zijn 80e 
verjaardag. Zijn dochter Heleen 
en kleindochter Eline hadden een 
verrassingsfeest georganiseerd 
en zij hadden de Meraskikkers 
uitgenodigd om een serenade te 
brengen. En van het een kwam 
het ander. Gerrit, geboren in 
1942 op Zuiderstraat 21 is een 
rasechte Merasker en was 
natuurlijk een geweldig onder-
werp om eens een afspraak te 
maken voor een kort interview 
hoe hij zijn jeugd en leven op 
Buinerveen had ervaren en hoe 
het er vroeger aan toe ging.
Geert Hilbolling als onze eigen 
dorpsfotograaf en ondergeteken-
de togen op een steenkoude 
zaterdagochtend naar Zuider-
straat 14b om het levensverhaal 
van Gerrit Kuik op te tekenen. 
Hoe ging dat nu vroeger op Bui-
nerveen, hoe leefde je als jonge-

ling, welk vertier was er?
In 1942 werd Gerrit geboren in 
het huis wat thans nog staat op 
Zuiderstraat 21. Zijn grootouders 
woonden op 19 en zijn ouders op 
21. Het gezin Kuik kende 5 doch-
ters en 1 zoon, Gerrit. Toen Gerrit 
6 jaar was ging hij naar de lagere 
school 75. Hij vond het maar 
niks, school. Maar moest er ver-
plicht 8 jaar aanwezig zijn. Hij 
hield van kattenkwaad en was 
graag een beetje ondeugend en 
hij hield van muziek. Ze hadden 
op school een plagend lied 
gemaakt over hun meester. 
“Rooie Jan op zien bromfiets”. 
Een leraar die uit 2e Exloërmond 
kwam en soms zijn handen vol 
had aan de klas. In die tijd zat elk 
klaslokaal van School 75 bom-
vol. Ook zaterdagsmorgens 
moest je naar school. 
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Agenda

11 jan Vrouwencafé
21 jan    Playbackshow 
 8 mrt Vrouwencafé
2023     200 jaar?
10 jun   Toneel
17 jun   Toneel

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.

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2022 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 1 februari 2023
Nummer 2  inleveren voor  5 april 2023
Nummer 3  inleveren voor  1 juni 2023
Nummer 4  inleveren voor  16 augustus 2023
Nummer 5  inleveren voor  4 oktober 2023
Nummer 6  inleveren voor  1 december 2023

Verschijning: eind van de betreffende maand

 brammes@t-mobilethuis.nl

 www. dorpskrant-buinerveen.nl

Wij willen alle bewoners van het Zuiderdiep in 
Nieuw-Buinen bedanken voor al het lekkers.

De koeken, de kerststol en de beschuit met muisjes 
bij de geboorte van de kinderen in de buurt.

Wij wensen iedereen fijne dagen en een goed 2023.
Namens de ploeg infra van Alsema BV Zuidlaren.

mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
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Hallo allemaal! 
Op vrijdag 16 december hebben 
we weer een activiteit voor 
jullie, we gaan pizzaretten. Het 
is voor groep 7/8 en klas 1/2 bij 
de jeugdsoos in Buinerveen en 
duurt van half 8 tot half 10. 
Het plan is dat we met zijn allen 
pizza gaan eten, maar om een 
beetje een beeld te hebben van 
wie er allemaal komen is het de 
bedoeling dat je je vooraf 
opgeeft. Het kost €3,00 per 
persoon en jij of een van je 
ouders kunnen je voor 12 
december opgeven bij een van 
ons. Kortom kom in je mooiste 
kleren en eet gezellig mee met 
ons kerstdiner. 

Groetjes het soos jeugdbestuur,
Robin, Sofie en Carleen

Jongeren Café 't Hok komt 
7 januari 2023 vanaf 10:00 uur 

bij u langs om lege flessen 
en bierkratten op te halen. 

Bent u niet thuis? 
Dan kunt u de flessen/kratten

bij uw huis neerzetten.

De opbrengst wordt gebruikt 
voor leuke activiteiten 

voor de jeugd. 

Onze route is Buinerveen en Nieuw-Buinen 
tot aan de Mondenweg.
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Afgelopen zaterdag 19 novem-
ber was het zover, Sinterklaas en 
zijn pieten kwamen weer naar 
Buinerveen. Ondanks het lande-
lijke pietentekort had de Sint 
toch maar liefst 14 pieten meege-
nomen naar ons mooie dorp. 
Omstreeks 13 uur vertrokken de 
Sint, zijn pieten en de Meraskik-
kers vanaf de Zuiderstraat om 
een rondrit te maken door het 
dorp. De pieten verspreid over 
Puch's, een gator, een quad en de 
kar van de Sint. Daar vooraan de 
Meraskikkers die met Sinter-
klaasliedjes ervoor zorgden dat 
de mensen uit hun huizen kwa-
men. Heel veel mensen kwamen 
hun huis uit zodra ze de Meras-
kikkers hoorden, ook kwamen 
mensen van alle kanten aangere-
den die door de pieten flink ver-
wend werden met pepernoten. Er 
zijn menig kinder- en volwassen-
handen gevuld met pepernoten 
op deze manier. Toen de Sint op 
de kruising aanbeland was klom 
zelfs een van de pieten op het dak 
van ons dorpshuis. Ook ging een 
groepje pieten mee met de lijn-
bus en werd bij het uitstappen de 
buschauffeur verwend met een 
handje pepernoten. Aangekomen 
bij de Mondenweg werd een klei-
ne pauze gehouden waarbij de 

meeste pieten zeiden dat het in 
Spanje toch echt warmer is. Na 
de pauze werden de voertuigen 
weer gestart en kon de tocht wor-
den vervolgd. Dit keer terug over 
het Zuiderdiep om nog extra 
pepernoten uit te delen, er zullen 
heel wat mensen zijn geweest die 
's avonds met verbazing thuis-
kwamen en de hal of de brieven-
bus bekeken. De Sint had name-
lijk ook zijn kattenkwaad pieten 
meegenomen, deze zochten naar 
manieren om kattenkwaad uit te 
halen en dit is ze naar eigen zeg-
gen ook aardig gelukt. Bij het 
viaduct van Drouwenerveen 
heeft zelfs nog een bezorger van 
de Jumbo een handje pepernoten 
gekregen. En op het viaduct werd 

Sintintocht Buinerveen 

er ook nog even druk gezwaaid 
naar het voorbijgaande verkeer. 
Menig auto heeft dan ook getoe-
terd naar de pieten. Net als voor-
gaande jaren kon de Sint zich ook 
dit jaar nog heel veel herinneren 
van voorgaande jaren, dit zelfs 
zonder in zijn grote boek te kij-
ken! 1 ding is zeker, de beste man 
heeft nog geen last van dementie. 
Er waren weer heel veel teke-
ningen gemaakt die de Sint blij in 
ontvangst nam en mee naar Span-
je heeft genomen om in zijn kas-
teel op te hangen.  Al met al was 
het een zeer geslaagde middag en 
de Sint wil dan ook zijn dank 
uitspreken naar alle mensen die 
dit  mede mogelijk hebben 
gemaakt en gastvrij zijn geweest! 
Dit wordt zeer gewaardeerd! De 
Sint heeft ook beloofd Buiner-
veen volgend jaar zeker weer een 
bezoek te zullen brengen. 
Nu zult u zo meteen denken of 
misschien al wel gemerkt hebben 
dat het geschreven is door 
iemand anders dan normaal, dit 
komt omdat onze vaste schrijf-
ster ten tijde van de intocht pittig 
ziek op bed lag. Daarom heb ik 
het voor deze ene keer overgeno-
men, ik heb het ten slotte van 
dichtbij meegemaakt.

Carleen Trip
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Op zeer korte termijn en met 
volle inzet hebben Karin Loerak-
ker en Jeannet Elting nog als de 
brandweer samen met de beheer-
ders een Kerstmarkt opgezet in 
ons Dorpshuis. Het prikken van 
een datum was nog even lastig 
aangezien er in de omgeving al 
heel veel georganiseerd wordt in 
deze periode. Maar de gekozen 
zondag 11 december was bij uit-
stek geschikt om ook Buinerveen 
zijn eigen kerstmarkt te laten 
beleven. Voor en door het dorp, 
diverse verenigingen waren aan-
wezig.
Zaterdagmorgen moest in allerijl 
nog het toneel leeggehaald wor-
den. Vanwege de verbouwing 
van ons Dorpshuis stond de hele 
kastvoorraad op het toneel uitge-
stald. Vervolgens tafels sjouwen, 
stoelen verplaatsen, toneel ver-
sieren voor de Meraskikkers; een 

paar handen maken licht werk. 
Elke standhouder kreeg zijn 
plek. En wat was er zondag een 
publiek. Er werden verse wafels 
gebakken, diverse taart verkocht, 
lekker voor bij de koffie. Suiker-
spinnen gedraaid, kerstspulletjes 
konden gekocht worden, potten 
vol honing zijn van eigenaar ver-
wisseld en er kon geknutseld en 
gefröbeld worden. Te veel om op 
te noemen. Complimenten voor 

de organisatie dat in zo'n korte 
tijd zulke diverse aanbieders zijn 
neergezet. De Meraskikkers 
brachten stemmige kerstmuziek. 
En het bakken van de wafels gaf 
die typische decembergeur. 
Kortom, er kan teruggekeken 
worden op een geweldig evene-
ment waar tijd was om met een 
ieder een praatje te maken, die 
ene dorpsgenoot te leren kennen 
of samen even langs de kraam-
pjes te neuzen en te genieten van 
al wat geboden werd.

Marjan Poelman

Kerstmarkt 2022 groot succes
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Nieuws CKC School 59

Op paddenstoelen excursie 
met de boswachter…..
We zijn in oktober naar het bos in 
Exloo geweest voor een natuur-
wandeling. We zijn gestart met 
een zoekspelletje. De boswach-
ter liet ons 1 minuut kijken naar 
allerlei natuurlijke materialen op 
een kleedje. Daarna ging het 
kleedje dicht en mochten we het 
bos in om te zoeken wat we op 
het kleedje hadden gezien. Best 
lastig hoor om alles te onthou-
den. Daarna gingen we op pad-
denstoelen speurtocht. We kre-
gen een spiegeltje, paddenstoe-
len zoekkaart en een potje met 
vergrootglas mee. En wat was 
iedereen super enthousiast en 
wat hebben we veel verschillen-
de paddenstoelen gezien. Het 
elfenbankje, eekhoorntjesbrood, 
de berkenzwam, maar hele bij-
zondere zoals koraalzwam en het 
geweizwammetje. We hebben 
een superfijne middag gehad met 
elkaar!

Sinterklaasfeest
Maandagochtend 5 december 
hebben Sinterklaas en zijn pieten 
een bezoek gebracht aan School 
59. De pieten hadden het niet 
helemaal goed begrepen en ze 
stonden per ongeluk bij nummer 
95. Gelukkig hadden Koen en 
Ankie uit groep 8 een goed idee. 
Zij belden hun vader en die kon 
de Sint en de Pieten wel ophalen 
met de trein. Zo kwam het toch 
nog goed!! De Sint is in alle groe-
pen op bezoek geweest. De peu-
ters en kleuters hebben voor de 
Sint gezongen en gedanst. De 
middenbouw heeft opgetreden 
voor de Sint. In de bovenbouw 
zijn prachtige surprises gemaakt 
en mooie gedichten geschreven. 
Om 12 uur was het feest voorbij 
en gingen de kinderen naar huis.

Peuteropvang
Wij werken bij de peuteropvang 
met Uk en Puk. Met deze metho-
de werken we aan verschillende 
thema's over het hele schooljaar. 
Elk schooljaar komen er 6 the-
ma's voorbij. Zoals: Wat heb jij 
aan vandaag, knuffels en eet sma-
kelijk. Een thema duurt 4 tot 6 
weken. Tijdens deze weken wer-
ken we aan verschillende doelen 
o.a.  begrippen groot-klein, 
warm-koud. Dit verschilt per 
thema. 
Lijkt u het leuk om eens een kijk-
je te komen nemen op de groep? 
Woensdag 14 december en 
woensdag 18 januari is er een 
meespeelochtend. Kom dan 
samen met uw peuter gezellig 
spelen vanaf 8:30 t/m 10:30 uur.

Wat hebben wij de afgelopen periode al weer veel gezellige activiteiten gedaan en beleefd. 
Een paar van deze activiteiten hebben we voor jullie uitgelicht.
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Eind oktober werd weer de alom 
bekende  spoken toch t  van 
Buinerveen op de agenda gezet. 
De nieuwe activiteitencom-
missie in de vorm van Eline van 
Dijk en Silke Martens hebben 
t i j d e n s  h e t  P l e i n f e e s t  i n 
september al flink gelobbyd om 
in deze editie zoveel mogelijk 
spoken in het Merasbos te 
krijgen. En dat is hen zeker 
gelukt. Maar liefst 50 spoken 
zorgden voor volop griezel- en 
schrikpraktijken. Rond de 150 
deelnemers werden met een klein 
lantaarntje in groepjes van 
ongeveer 6 man elke 10 minuten 
het bos in gestuurd. Complete 
griezelacts kwamen voorbij. 
Maar ook aloude schrikeffecten 
van de spook die achter een 
boom vandaan springt waren 
voorbereid. Iedereen heeft zijn 
uiterste best gedaan om weer een 
fantastische spokentocht neer te 
zetten. De organisatie wil graag 
alle vrijwilligers, alle spoken en 
de schaatsvereniging bedanken 
voor het mogelijk maken van dit 
geweldige evenement. Zonder 
jullie is het niet mogelijk zoiets te 
organiseren. Dat dan uiteindelijk 
alle groepen volgeboekt zijn is de 
kers op de taart. Heel erg bedankt 
allemaal en op naar volgend jaar!

Marjan  Poelman

Spokentocht 2022 groot succes
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Nieuws OBS 75
Beste lezer(s),
De feestelijke maand december 
is weer aangebroken. Na de 
herfstvakantie start de lichtjespe-
riode met het Sint Maartenfeest. 
Dit jaar hebben we de naamdag 
van de onbaatzuchtige Sint Mar-
tinus gezellig samen gevierd op 
school met de opa's, oma's en 
andere ouderen van Nieuw-
Buinen en Buinerveen. Kinderen 
hadden vooraf geflyerd om 
zoveel mogelijk mensen te berei-
ken. Er was die ochtend van de 
11e november een pracht van een 
opkomst. Naast ouderen waren 
ook veel enthousiaste ouders 
aanwezig. De prachtige lampion-
nen werden bewonderd en met 
plezier geluisterd naar de vele 
Sint Maartenliedjes. Zowel de 
kleuters als de oudsten verheug-
den zich enorm om die avond 
langs de deuren te gaan. Hoewel 
spannend (immers donker in de 
avond) toch ook heel nieuwsgie-
rig naar wat ze zouden gaan krij-
gen na het zingen van hun liedjes. 
Over de lampionnenavond zelf, 
hebben we nog een prachtverhaal 
voor u van een paar jongens uit 
6/7/8. 

Verder weten al velen van u dat 
we sinds kort een nieuwe Face-
bookpagina hebben onder de 
naam 'School 75'
(https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100085078817435). 
Ook is een nieuwe Instagrampa-
gina opgezet onder de naam 
'school75_nieuwbuinen’
(https://www.instagram.com/sch
ool75_nieuwbuinen?r=nametag 

ve Activiteiten Commissie de 
versiering voor het Sinterklaas-
feest vervangen voor die van de 
aanstaande kerstdagen. Het feest 
van het licht komt eraan en in alle 
klassen staan mooi versierde 
kerstbomen. De sfeer rondom al 
deze feestdagen blijft elke keer 
magisch. De verwondering bij de 
kinderen, de gezelligheid in de 
klassen, de verhalen die de kern 
vormen van deze vieringen. 
Inspirerende momenten van 
saamhorigheid en eensgezind-
heid. 

Hieronder wederom enkele ver-
halen uit de klassen. Ik wens u 
heel veel leesplezier toe, fijne en 
plezierige kerstdagen samen en 
voor 2023 een bovenal gezond 
nieuw jaar toegewenst! Graag tot 
ziens voor of na de kerstdagen op 
School 75! 

Namens alle kinderen en het 
gehele team,
hartelijke groet, 

David de Jonge  
Directeur

Word vooral lid wanneer u niets 
wilt missen van wat in en om de 
school gebeurt. Ook uitnodiging-
en voor activiteiten om behalve 
ouders en kinderen ook de andere 
bewoners te betrekken worden 
hier gepubliceerd. Natuurlijk zal 
dit bij een aantal van u de vraag 
doen rijzen hoe het dan zit met 
onze nieuwe website. Want die is 
inmiddels gebouwd en ingericht. 
Omdat deze zich nog in de testfa-
se bevindt, is er nog niets open-
baar gemaakt. We hopen dit 
uiterlijk aan het begin van het 
nieuwe jaar te kunnen doen. De 
nieuwe website zal een informa-
tieve functie hebben over onze 
school, ons onderwijs en ons 
team. Nieuws, actualiteiten en 
achtergrondinformatie blijven 
op onze Facebook- en Instagram-
pagina's gepubliceerd. Welkom 
daar en word vooral lid, zeg het 
voort, zeg het voort.

Terug naar de klassen waar 
inmiddels met Sint Nicolaas een 
geweldig feest is gevierd. Een 
pracht van een intocht. Met een 
spannende aanloop door alle 
verhalen uit de Sinterklaasjour-
naals die aan 5 december vooraf 
waren gegaan. Het Heerlijke 
Avondje is gekomen. Geweldig. 
Inmiddels heeft onze Zeer Actie-

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

https://www.opoborgerodoorn.nl/index.php/obs75-nieuw-buinen/
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Nieuws uit groep 1/2/3
Na lang wachten was het dan 
eindelijk zover. Een échte bos-
wachter kwam op bezoek, bos-
wachter Hans. Hij had allerlei 
dingen uit het bos meegenomen, 
zoals een vos, een das en een 
boomstam met het holletje van 
de specht. Ook had hij verschil-
lende herfstspullen bij zich, zoals 
een tamme kastanje, een beuken-
blad. Het was allemaal heel her-
kenbaar, want veel van deze spul-
len hadden we al in de klas op 
onze herfsttafel liggen. Natuur-
lijk zijn we ook even met onze 
zelfgemaakte verrekijker het bos 
in geweest, achter de school. 
Daar vonden we allerlei padden-
stoelen, kastanjes, dennenappels. 
Vossen, herten en wilde paarden 
hebben we (gelukkig) niet ge-
zien. Enkel een spinnetje. De 
kinderen hebben genoten, zoals 
ook te zien is op de foto's. 

Als afsluiting van de Kinderboe-
kenweek hebben we op de laatste 
vrijdag een 'Lazy Leesdag' geor-
ganiseerd. Alle kinderen kwa-
men in pyjama, onesie, huispak 
of joggingbroek naar school. Zij 
mochten ook een kussentje en 
dekentje meenemen. En natuur-
lijk een eigen leesboek van thuis 
om op school te kunnen lezen! 
Veel kinderen kwamen in deze 
kleding naar school met een boek 
mee van thuis. Liggend op een 
dekentje en in pyjama hebben ze 
gezellig samen gelezen of wer-
den voorgelezen. Het was een 
groot succes en zeker voor herha-
ling vatbaar! 

Niet alleen tijdens dit lezen, dage-
lijks werken we in groep 1 en 2 
met letters. We hebben natuurlijk 
de letter B van boswachter 
geleerd. In deze tijd rondom Sin-
terklaas hebben we de letter S 
geleerd. Ook kennen de kinderen 
inmiddels de betekenis van veel 
woorden die met de betreffende 
letters geschreven worden of die 
in het thema gevat zijn. Tijdens 

het thema van de boswachter 
hebben de kinderen kennis 
gemaakt met de woorden 'de jaar-
ringen, de schors, een kluit, een 
bekeuring en het afval'. Momen-
teel rondom het thema Sinter-
klaas en de letter S, hebben de 
kinderen de woorden 'de staf, het 
schuimpje, de stoomboot en de 
Sint' geleerd. Hierbij stempelen 
kinderen met letterstempels de 
woorden na die onder de betref-
fende afbeelding staan vermeld. 
Verder zijn we in groep 1/2 ook al 
bezig met rekenen. We gooien 
bijvoorbeeld met een of twee 
dobbelstenen. En tellen vervol-
gens het aantal ogen op de steen. 
Sommige kinderen herkennen de 
dobbelsteen structuur al. Zij hoe-
ven niet meer te tellen. Heel erg 
knap van ze! Ook leren we voor-
werpen tellen. Handig, want 
iedereen mocht bij het lampion 

versieren voor Sint Maarten kie-
zen uit 5 pomponnetjes en 5 glit-
terstenen. Hoewel het tellen niet 
bij iedereen lukte, werden het 
prachtige versieringen. 
Verder maken de kinderen in de 
bouwhoek mooie bouwwerken. 
Hierbij kunnen ze bouwen in het 
thema van de week (een huis 
voor Sinterklaas bijvoorbeeld), 
bouwen naar eigen fantasie of 
bouwen met de voorbeeldkaar-
ten die in de bouwhoek aan de 
muur hangen.

Sommige kinderen vertellen 
dagelijks thuis wat ze hebben 
gedaan, maar er zijn ook kinde-
ren die thuis niet zoveel vertel-
len. Soms is dat omdat ze veel 
meegemaakt hebben op school. 
Dan moeten alle prikkels eerst 
een plekje krijgen voordat ze 
erover kunnen vertellen. 

In groep 3 zijn we aan het einde 
van kern 4 van Veilig Leren 
Lezen. De kinderen kennen al 
heel wat letters. Iedere keer wan-
neer een kern is uitgelezen krij-
gen ze het werkboekje van de 
kern mee naar huis. Leuk om dit 
samen te bekijken en te lezen. 
De letters die we leren lezen, 
leren we ook meteen schrijven. 
Dit bevordert het leesproces. 
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Af en toe krijgen de kinderen een 
bladzijde met woorden mee naar 
huis. Dit is om thuis nog eens 
extra te oefenen. Dagelijks een 
kwartiertje lezen is vanaf groep 3 
erg belangrijk. We geven dan 
uiteraard uitleg mee naar huis en 
zetten dat op ons ouderplatform 
Parro. Met daarin instructie hoe 
je dit samen lezen het beste thuis 
kunt doen. Voor alle kinderen is 
dit samen lezen en extra oefenen 
erg belangrijk. En niet alleen 
wanneer het leren lezen nog niet 
zo vlot verloopt. 

Met rekenen zijn we in groep 3 
ook begonnen met het vierde 
blok. We zijn vooral bezig met 
het splitsen van de cijfers tot en 
met 10 en het optellen en aftrek-
ken tot en met 10 met behulp van 
bus sommen. Een bussom is een 
plaatje van een bus waar kinde-
ren in of uitstappen. De som is 
dus in een plaatje gevat om de 
kinderen eerst te helpen begrij-
pen wat het betekent wanneer 
'erbij komt of eraf gaat'. Eind 
groep 3 en begin groep 4 veran-
deren deze sommen dan in de 
abstracte plus- en minsommen.

 

Ook wanneer bij rekenen het 
blok is afgerond, krijgen de kin-
deren deze werkboekjes mee 
naar huis. 

Tijdens het nationaal voorlees-
ontbijt hebben we met elkaar een 
heerlijk ontbijt gegeten. Er was 
volop keuze en er werd flink 
gesmuld. Dit ontbijt was een 
goede start van de dag. 
Tijdens de Sintmaartenshow 
hebben we op het plein liedjes 
gezongen en onze lampionnen 
laten zien. Aan iedereen die naar 
ons feest was gekomen. Er waren 
enorm veel mensen, veel ouders 
en ook opa's en oma's. Daarna 
kregen alle kinderen een zakje 
met lekkers. Daarna hebben de 
kinderen lekker buiten gespeeld. 
Kloslopen is opeens erg favoriet! 
Ook hadden een aantal kinderen 
de McDonald's nagebouwd in 
het klimtoestel op het plein of 
naast het schuurtje. Natuurlijk 
'kopen' wij juffen en meester ook 
iets bij de obers van deze McDo-
nalds. 

Tot slot van deze leuke dag zijn 
een aantal kinderen begonnen 
met het maken van een woord-
zoeker. De kinderen waren 
enorm enthousiast

Verder doen we al een tijdje mee 
aan het fruitproject. Soms is er 
nog fruit over van de dag ervoor. 
Dan genieten we daar op de laat-
ste dag van de week nog eens 
extra van. 

In groep 3 zijn inmiddels de let-
ters a en u geleerd. Hebben ze 
woorden met deze letters gelezen 
en zelf woorden gemaakt. Ook 
hebben de kinderen in het kader 
'rekenen met Sinterklaas' in de 
klas samen kruidnoten gebak-
ken. De kinderen namen daar-
voor zelf een beslagkom mee 
naar school. Zodat iedereen zijn 
eigen beslag kon mengen. Vieze 
handen, een enorme gezelligheid 
en super lekkere kruidnootjes als 
gevolg. 

Inmiddels zijn we in groep 3 al 
bezig met tellen tot 30! Waarbij 
we tijdens de gym een 'Pietenra-
ce' deden waarbij ook weer pak-
jes moesten worden geteld. 
Belangrijk dat de pieten goed 
weten hoeveel pakjes ze door de 
schoorsteen gooien. 
Naast het rekenen doen we in 
groep 3 ook al echte dicteetjes. 
Hierbij worden de letters die ze 
kennen getoetst en moeten ze een 
aantal worden schrijven waar-
mee ze geoefend hebben. Ook 
lezen ze in tweetallen woordrijt-
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jes. Ze proberen dat zo snel moge-
lijk te doen (racelezen) om snel-
heid in het lezen en vertalen van 
de letters van symbool naar klank 
te krijgen. Kinderen krijgen 
zulke woordrijtjes ook mee naar 
huis. Het is dan de bedoeling dat 
het kind thuis (samen) in 1 
minuut zo veel mogelijk woor-
den probeert te lezen. Want extra 
oefening is niet verkeerd en zien 
en horen ouders meteen wat het 
kind al kan en geleerd heeft.

Nieuws uit groep 4/5
Tijdens het nationaal schoolont-
bijt hebben we gezellig samen 
gegeten. Er was voor ieder wat 
lekkers: broodjes, crackers, yog-
hurt, met diverse soorten beleg 
en drinken. Ondertussen was het 
lekker kletsen en genieten. 
Iedere fruitpauze kijken we 
natuurlijk naar het Sinterklaas-
journaal. Zelfs hebben we ieder 
al de nieuwe pakjesboot nage-
maakt. Heerlijk samen geknut-
seld. Samen met de kinderen van 
groep 3 hebben we een leuke 
Pietengymles bij juf Karin 
gehad. Daar hielp Mick Elting 
ook bij omdat hij een snuffelsta-
ge moest lopen. We klauterden, 
klommen en gooiden, zelfs met 
echte pakjes! Natuurlijk moest 
wel het juiste aantal pakjes wor-
den gegooid, dus tellen maar!

In groep 4 zijn we nu al een aantal 
keer bezig geweest met 'herhaald 
optellen'. Dit is een aanloopje 
naar de rekentafels waarmee 
straks gestart gaat worden. 
Natuurlijk leer je herhaald optel-
len het beste met échte kruidno-
ten. Na de les mochten alle kruid-
noten worden opgegeten, smul-
len maar! 

Groep 5 heeft ook gesmuld van 
de kruidnoten. Zij waren flink in 
de weer met keer- en deelsom-
men. 
Af en toe hebben we al een dag 

regen of zelfs storm gehad. De 
kinderen spelen dan net zo lief 
binnen. Lekker bouwen met 
Knex, Kapla, even kleuren of een 
dominobaan maken. Hier wordt 
erg van genoten. 
Via de bibliotheek lezen we nu 
boeken uit het project 'Toneelle-
zen'. Daarvoor hebben we 2 krat-
ten in de klas met toneelboeken. 
De kinderen kunnen zo in twee-
tallen een boek lezen door een rol 
van een personage aan te nemen. 
Super leuk want de kinderen zijn 
razend enthousiast. Ze leven zich 
hierbij flink in en proberen 
ondertussen allerlei verschillen-
de stemmen uit.
Mook en Rosalie zijn ondertus-
sen jarig geweest, 7 en 8 jaar 
alweer! We hebben de verjaardag 
gezellig gevierd en we zijn heer-
lijk getrakteerd!
Inmiddels is onze Meester 
Robert al een paar maanden in 
onze klas. Hij komt van de Pabo 
en wil graag meester worden. 
Wanneer hij in de klas is, geeft hij 
ook een les aan de kinderen. De 
ene keer een reken- en de andere 
keer een taalles. 

Nieuws uit groep 6/7/8
Inmiddels hebben we de finale 
van onze voorleeswedstrijd 
gehouden! Uit groep 6/7/8 deden 

zes kinderen mee: Novy, Latiefa, 
Juul, Milou, Liam en Isa. Zij heb-
ben in de weken ervoor hard geoe-
fend. Vervolgens mochten ze dit 
laten zien en horen. Hierbij 
waren alle kinderen van de 
school uitgenodigd om in de gym-
zaal te komen luisteren naar deze 
fantastische voorlezers. Ook was 
er een echte jury aanwezig die de 
kinderen beoordeelden. Alle 
voorlezers hebben het ontzettend 
goed gedaan. Er kon er natuurlijk 
maar één winnen. Omdat alle 
voorlezers zo goed voorlazen 
was het best moeilijk voor de 
jury om een winnaar te kiezen. 
Na lang wikken en wegen 
besloot de jury dat Juul de voor-
leeswedstrijd heeft gewonnen! 
Zij mag door naar de regionale 
voorleeswedstrijd. Alle voorle-
zers ontvingen een prachtige 
oorkonde! Verder vonden we het 
enorm knap dat er door het 
publiek (waaronder de kleuters) 
zo lang en goed werd geluisterd! 
Het was een zeer geslaagde dag!

Voorafgaand aan de voorlees-
wedstrijd hadden we eerst lekker 
samen ontbeten! Er was van alles 
lekkers: yoghurt met chocovlok-
ken, lekkere broodjes met kaas of 
boterhamworst, komkommer, 
tomaat, crackers, (chocolade) 
melk, yoghi drink en nog veel 
meer. Het was fijn even tijd te 
hebben om samen te kletsen en te 
eten. 
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We hadden we ons enorm ver-
heugd op het schrijversbezoek. 
Helaas was onze schrijfster, Tine-
ke Honingh, ziek. Super balen, 
natuurlijk, want nu konden we er 
niet heen. Dit vonden we erg jam-
mer! Inmiddels wordt gekeken 
naar een nieuwe datum. Dank 
aan alle ouders die wilden rijden 
(en door de zieke schrijfster niet 
hoefden).

We hebben in de tussentijd weer 
hard gewerkt. Allerlei toetsen 
van taal, rekenen en spelling 
(grootdictees) zijn gemaakt. 
Voorafgaand aan een grootdictee 
maken de kinderen eerst een sig-
naaldictee. Zo kunnen we (juf en 
kinderen) zien hoe de kennis van 
de spelling ervoor staat. Daarna 
krijgen ze ook een oefenblad mee 
naar huis. 
Behalve de kernvakken hebben 
we ook Engels in groep 6/7/8. 
Ook bij Engels is inmiddels een 
thema afgerond en een toets 
gemaakt. Datzelfde geldt voor 
ons geschiedenisblok. Natuurlijk 
spreiden we de toetsen over de 
week en over de dag. Tussendoor 
doen we beweegspelletjes om 
energie op te wekken en daarna 
weer geconcentreerd aan de slag 
te gaan. Bij deze beweegspelle-
tjes gebruiken we ook muziek. 
Een zo'n spel heet de 'supermarkt 
disco' waarbij de kinderen stap-
pen op de maat van de muziek en 
'denkbeeldige producten uit de 
hoge en lage schappen moeten 
pakken'. Een grapjes liedje, we 
noemen het 'boodschappen 
doen'. Ook gingen de kinderen 
los op het liedje 'let's go turbo'. 
Deden ze de flamingo dans en 
zelfs een echte Nieuw-Zeelandse 
Haka. Natuurlijk danst de juf en 
af en toe meester David, ook 
mee!

Behalve toetsen zijn we ook druk 
met Sinterklaas geweest. Lootjes 
trekken en surprises bedenken. 
Oefenen met gedichten schrijven 
en hebben we daarnaast een Sin-

terklaasknutsel gemaakt. Ook 
kijken we in onze klas natuurlijk 
naar het Sinterklaasjournaal. 
Hoewel de oudste kinderen van 
de school, zijn ze razend enthou-
siast en kijken elke dag uit naar 
dit programma rondom de Sint. 

Het verhaal: een bijzondere lam-
pion met Sint Maarten 
Opgetekend door juf Marian
Het is de avond van 11 november 
en in Buinerveen en Nieuw Bui-
nen. Er beweegt een grote licht-
jesboog door het dorp. Het zijn 3 
jongens met een skelter. Met daar-
achter 2 karren waarop een licht-
jesboog was gesnoerd. Senn, 
Lenny en Owen uit groep 6/7/8 
hebben samen een bijzondere 
klus geklaard. Hiervan moeten 
we meer weten en vragen de jong-
ens naar hun verhaal. 
Senn bleek voor deze rijdende 
lampion zijn lichtjesverzameling 
uit zijn kast te hebben gehaald. 
Waarna Owen had bedacht dat de 
skelter een mooie basis kon zijn. 
Om vervolgens samen met 
Lenny een plan te bedenken om 
het een en ander vast te sjorren. 
Allereerst wordt de skelter 
schoongemaakt. Daarna beplak-
ken ze hem met reflecterende 
oranje tape. Een handige vader 
bevestigt daarna enkele elektrici-
teitsbuizen op de kar. De rest van 
de klussen doen de jongens zelf. 
O ja, natuurlijk krijgen ze nog 
wat hulp van de handige vader. 
Onder andere bij het bepalen van 
de lengte van de snoeren zodat de 
verlichting niet omvalt wanneer 
ze op 11 november de bocht in of 

juist uitrijden. Daarna gaan de 
jongens aan de slag met tape om 
de buizen, bedrading en batterij 
houders vast te zetten. Na een 
proefritje raken enkele batterijen 
zoek. Het bleek een hele klus om 
alle batterijen weer terug te vin-
den. Vervolgens worden de bat-
terijen en kerstverlichting met 
tyraps vastgezet. De disco bollen 
komen daarna en krijgen dubbel-
zijdige tape, zodat het goed vast 
zit. Bij elkaar heeft het hele pro-
ject ongeveer 5 uur geduurd 
voordat de 3 knutselaars klaar 
waren met hun rijdende mega-
lampion. Toen was écht alles 
klaar voor de mooie lampionnen-
avond. Was het allemaal de moei-
te waard voor deze tocht? Vol-
gens de jongens absoluut. Hoe-
wel het bouwen veel tijd kostte 
en ook om daarna alle lichtjes 
aan te krijgen, wilden alle toe-
schouwers wel even een praatje 
met de jongens maken. En het 
toetje? De jongens bleken door 
hun prachtige combinatie niet 
alleen veel aandacht te krijgen 
maar ook veel meer snoep op te 
halen door de bewondering voor 
hun creatie. Een andere meeval-
ler bleek dat door te rijden en niet 
te lopen, de jongens door veel 
meer straten konden gaan. Hun 
conclusie; drie heel tevreden en 
trotse jongens met nog grotere 
plannen voor volgend jaar Sint 
Maarten 2023. 

Wij wensen u héél prettige feest-
dagen en een gelukkig nieuw-
jaar!
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

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

http://www.school59.nl
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Hier even weer nieuws vanuit De 
Viersprong. Zo, dat was het dan. 
Ons jaar in Buinerveen zit er 
bijna op.
Zoals we in de vorige dorpskrant 
al hadden aangegeven gaan we 
per 31-12-2022 stoppen met het 
beheer van De Viersprong.
Inmiddels heeft het bestuur 
gelukkig een nieuwe beheerder 
gevonden, die per 1 januari het 
van ons overneemt.
Met een gerust hart dragen we de 
verschillende activiteiten aan 
hem over. En wensen hem veel 
succes! In de gezellige decem-
bermaand hebben we nog een 
aantal activiteiten gepland, we 
noemen ze hiernaast nog even.

De dorpsmaaltijd in november 
was een groot succes, de dames 
van de organisatie zijn alweer in 
overleg voor een vervolg, daar 
hoort u ter zijne tijd meer over. 
Ook bij de intocht van Sinter-
klaas was, hoewel wat koud, 
door velen langs de kant van de 
weg begroet, vele pepernoten 
uitgedeeld en liedjes gespeeld 
door de Meraskikkers, al met al 
weer een heel dorpsfeest.

We zien u graag bij 1 van onze 
activiteiten, voor de afhaal, of 
een bezoek aan het café.

Gerrard en Alie Wubs

Hallo allemaal

Vrijdag  9 dec   Kerstbingo + Voetbal op TV
Zondag  11 dec  Kerstmarkt van 14.00 -17.00 uur
Donderdag  22 dec  Kerstconcert Tremolino's
Zaterdag  24 dec  Café open tot De Meraskikkers 
    terug zijn van het kerstliederen spelen 
1e en 2e Kerstdag   gesloten
Zaterdag  31 dec  geopend tot 19.00 uur
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Romy Jane Beauty

Romy Lutjes

Allround Schoonheidsspecialiste

Allround Kapster

Pedicure

Zuiderstraat 11 , Buinerveen

0621592823

Bij Romy Jane Beauty kunt u terecht voor meerdere behandelingen.

Knippen | Gezichtsbehandelingen | Wenkbrauwen | Wimpers | Pedicure

Ontspanning is de basis voor een gezonde lichaam en geest 

Voel jij je moe en gespannen? 
Zit je niet lekker in je vel? 
Pieker je veel en maak je je snel zorgen?

In mijn praktijk geef ik Voetreflextherapie, 
Tuinatherapie en Qigong.
 
Ik ben gespecialiseerd in overgangsverschijnselen.

Heb je interesse of wil je meer weten? 
Neem dan contact op via 0630504658

petra@innerlijkestap.nl
www.innerlijkestap.nl 

De behandelingen worden in de aanvullende verzekering door 
zorgverzekeraars vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekering.

Noorderstraat 19a
9524 PB Buinerveen

De website: We zijn in de lucht!  
www.200jaarnieuw-buinen.nl
Via de site informeren we je over 
de ontwikkelingen. Ook zijn via 
de site verschillende aandenkens 
te bestellen, waaronder de skyli-
ne van het dorp, een telefoonhou-
der, een mok met opdruk en nog 
meer. Het is beslist een kijkje 
waard.

Bunermondse vlag
De kinderen van de scholen in 
het dorp hebben heel fanatiek 
gewerkt aan het ontwerp van een 
Bunermondse vlag. Een jury 
heeft zich erover gebogen en een 
keuze gemaakt. We kunnen nog 
niet verder in detail treden, maar 
wel weten we al dat het een vro-
lijke, kleurrijke vlag wordt. 
We houden de spanning er nog 
even in.

Promotie verenigingen/
stichtingen
Alle verenigingen en stichtingen 
in Nieuw-Buinen en Buinerveen 
worden van harte uitgenodigd 
zich middels een filmpje van 
maximaal één minuut te presen-
teren. De presentatie van alle 
aangeleverde filmpjes vindt 
plaats op de openingsavond op 
31 mei. De uitnodiging voor het 
maken van een filmpje wordt 
binnenkort verstuurd. Op de web-
site plaatsen we een filmpje ter 
inspiratie, houd de website dus 
goed in de gaten. Kun je niet 
wachten tot de uitnodiging? 
Stuur dan alvast het filmpje naar: 
2 0 0 j a a r n i e u w b u i-
nen@gmail.com.

Flyer
Houd de brievenbus goed in de 
gaten! Want binnenkort wordt er 
een flyer huis-aan-huis bezorgd. 
Op deze flyer presenteren we het 
programma in detail incl. tijd-
schema.

200 jaar Nieuw-Buinen 
komt steeds dichterbij!

mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
http://www.200jaarnieuw-buinen.nl/
mailto:200jaarnieuwbuinen@gmail.com
mailto:200jaarnieuwbuinen@gmail.com
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Vanaf 1 januari 2023 verandert 
de afvalinzameling in onze 
gemeente. De grijze container 
wordt vanaf dan één keer per zes 
weken geleegd. Dat is nu nog één 
keer per drie weken. Ook de inza-
melroutes veranderen.

Waarom wordt de grijze con-
tainer minder vaak geleegd? 
In 2025 wil de gemeente de hoe-
veelheid restafval per inwoner 
hebben verminderd tot 30 kilo. 
Want: hoe minder restafval, hoe 
beter voor het milieu. Restafval 
wordt namelijk verbrand. En hoe 
minder we verbranden, hoe lager 
de CO2-uitstoot. 

Zit uw container sneller vol? 
Als u afval hebt dat niet meer in 
de grijze container past, dan kunt 
u dat kwijt in een ondergrondse 
verzamelcontainer. U heeft hier-
voor uw afvalpas nodig. Met de 
pas registreert de gemeente hoe 
vaak u de container gebruikt. U 
betaalt 2 euro per zak restafval; 
het maakt niet uit hoe groot die 
zak is. Een overzicht van alle 
ondergrondse verzamelcontai-
ners vindt u op www.borger-
o d o o r n . n l / o n d e rg r o n d s e -
verzamelcontainers

Hoe zorgt u voor minder res-
tafval? 
U kunt uw restafval verminderen 
door uw afval nog beter te schei-
den. Afval dat u goed scheidt 
krijgt door recycling een tweede 
leven als grondstof voor nieuwe 
producten. Doe daarom uw 
PMD, GFT, glas, papier en tex-
tiel in de juiste bak. Op www.af-
valscheidingswijzer.nl ziet u 
welk afval in welke bak hoort. 
Ophaaldagen grijze container en 
PMD-container veranderen
Uw grijze container en uw con-
tainer voor PMD-afval zet u 
vanaf januari op een andere dag 
langs de weg dan u nu gewend 

bent. In december ontvangt u een 
brief van de gemeente met alle 
informatie over de verandering-
en in de afvalinzameling. Daarin 
staat ook wat uw ophaaldagen 
worden volgend jaar. 
Weten wanneer uw container 
wordt geleegd? Gebruik de 
AfvalWijzer!
Op de website www.mijnafval-
wijzer.nl ziet u op welke datum 
wij uw afval inzamelen. Ook 
kunt u uw afvalgegevens bekij-
ken. AfvalWijzer heeft een app 
voor uw smartphone of tablet. 
Hiermee heeft u uw persoonlijke 
afvalinformatie altijd bij de 
hand!

Hoe werkt het?
Ga naar de Google Play Store, de 
Appstore of de Windows Store, 
zoek op 'afvalwijzer' en downlo-
ad de app van Addcomm;
Of ga naar de website www.mij-
nafvalwijzer.nl. 
Vul uw postcode en huisnummer 
in. U krijgt een overzicht van de 
dagen waarop uw container 
wordt geleegd;
Stel waarschuwingsberichten in. 
U krijgt dan een dag voor de 
leging een bericht welke contai-
ner u de volgende dag bij de weg 
moet zetten;
Downloaden of printen? Klik op 
de PDF-knop op de website om 
de afvalkalender op te slaan of te 
printen.

De afvalinzameling in Borger-Odoorn verandert 

http://www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers
http://www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers
http://www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
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Meraskikkernieuws
Nu het buiten koud(er) is, zoeken 
we met elkaar graag de warmte 
binnen op. Maar niet alle dagen! 
Zaterdag 19 november kwam 
Sinterklaas met zijn grote schare 
Pieten naar ons dorp en wij moch-
ten met onze muziek weer voor-
op tijdens de tocht. Iets waar we 
ieder jaar ons weer op verheu-
gen. Een ijskoude wind blies die 
dag over het veld, vergezeld van 
een gezellig, o zo welkom zonne-
tje dus we wisten dat het koud 
zou worden. 
De organisatie had weer een bij-
zonder praktisch vervoermiddel 
met prima vering voor ons gere-
geld. Misschien waren we daar-
mee nog wel meer verwend dan 
Sinterklaas. 
Nadat we deze Sinterklaaswaar-
dig versierd hadden, konden we 
op weg naar het vertrekpunt bij 
Pegge. Met de kleden dicht is dat 
iedere keer best een spannend 
ritje waar niet iedere Meraskik-
ker-maag blij mee is. Ook daar 
hebben we intussen een oplos-
sing voor: Dan ga je maar mee in 
de trekker, ook leuk!

Al vanaf het vertrek zat de stem-
ming er goed in. Meteen de eerste 
stop bij Timmermans gaf al een 
groot publiek. Dat beloofde wat 
voor de rest van de lange tocht. 
Zou je eerst misschien nog denk-
en dat we nu wel weer een feestje 
in het dorpshuis zouden kunnen 
organiseren, dan ben je snel op 
andere gedachten wanneer je alle 
enthousiaste mensen langs de 
kant van de weg ziet. Het lijkt 
wel een feest van ontmoeting, 
verbroedering, samen zijn. Niet 
alleen jong, maar ook ouder en 
oud stond langs de straat te wach-
ten op Sinterklaas. Wat een blije 
gezichten en vrolijkheid. Wat ons 
betreft een grote pluim voor de 
organisatie die op deze manier 
een fijne portie blijdschap een 
pret in ons dorp brengt. Sinter-

klaas is duidelijk niet alleen een 
kinderfeest. Mooi man! Wanneer 
je daaraan mee mag werken 
neem je wel een beetje kou voor 
lief. Overigens waren we dit jaar 
aardig goed voorbereid op die 
kou. Dan maar een keer niet onze 
leuke vesten zichtbaar op de kar, 
maar vooral warme kleding en 
dekentjes en natuurlijk een koel-
box met… Er waren nogal wat 
mensen die zich afvroegen wat 
voor drankjes er in die box zou-
den zitten. Het waren: warme 
kruiken voor onderweg. Daar 
werd eerst nog wel een beetje om 
gelachen, maar na een paar uur-
tjes in de kou goud waard wan-
neer je je ijskoude vingers bijna 
niet meer kunt bewegen. Zeker 
weten dat die koelbox volgend 
jaar weer meegaat. Misschien 
verpakt als kacheltje dan past 'ie 
beter in het decor…

Alle respect voor Sinterklaas, 
toch al behoorlijk op leeftijd, die 
zonder onvertogen woord de kou 
doorstond en menig hart(je) ver-
warmde met zijn oprechte 
belangstelling. Na 3,5 uur toeren 
en een slot aubade voor Sint en 
zijn gevolg waren we het er met 
elkaar over eens: Wat ons betreft 
volgend jaar op herhaling! 

Wanneer deze dorpskrant bij 
jullie op de mat ligt, is ook de 
kerstmarkt alweer geweest. Voor 
ons een middagje muziek maken 
en kleine zelfgemaakte kerstca-
deautjes van onze crea-kikkers 
verkopen bij de speciale Meras-
kikkertafel. Bij het oefenen van 
de kerstmuziek liet een van onze 
muzikanten zich ontvallen: “Ik 
krijg ineens helemaal een Trex-
gevoel” Bijzonder dat meer van 
ons dat hadden. Wat is dat Trex-
gevoel? Klinkt een beetje als 
kerstgevoel en dat is het ook. 
Jarenlang waren we begin 
december gast-orkest bij de 

kerstmarkt van Zorgbedrijf Trex 
in Tweede Exloërmond. We ging-
en al een beetje bij elkaar horen. 
Het zorgbedrijf is vorig jaar 
gestopt maar grappig genoeg 
geeft onze kerstmuziek ons dus 
een onbewuste herinnering aan 
Trex en Jan en Els Trip en mede-
werkers. 

Kerstnacht voor de Meraskik-
kers is ook een traditie geworden 
de afgelopen jaren. Zelfs in Coro-
natijd wisten we een variant te 
vinden om toch iets van ons te 
laten horen in de kerstnacht. Dit 
jaar kunnen we weer zonder 
beperkingen door het dorp. We 
hebben een programma, maar 
deze is nog te wijzigen op basis 
van verzoekjes. We starten rond 
22.00 uur en willen rond midder-
nacht, net als voorgaande jaren, 
afsluiten bij het Dorpshuis op het 
plein. Heb je een verzoek om 
ergens die avond langs te komen 
in Buinerveen of Nieuw-Buinen 
tot de Mondenweg, laat dat dan 
weten aan een van ons dan gaan 
we kijken of dat in te passen is. 
Wij wensen jullie in ieder geval 
hele fijne kerstdagen en een lief-
devol 2023!   

Margriet Nascimento
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(Adem) Coach & Trainer
Bram van Diepen

Persoonlijke ontwikkeling om krachtiger 
in je eigen schoenen te gaan staan.

Neem een kijkje op de website of 
boek een gratis kennismakingsgesprek 
om meer te weten te komen.

www.stapinjeeigenschoenen.nl
06 83 33 96 32
Zuiderstraat 41 

Buinerveen

Gruunlaand
Bed & Breakfast, 
Retreat Center en Creatieve Broedplaats

Een plek waar mensen elkaar vinden, 
inspireren en met elkaar in verbinding staan. 
We organiseren workshops & retreats 
en stellen onze ruimte open voor evenementen. 
Kom jij een kijkje nemen op onze prachtige plek?

www.Gruunlaand.nl
06 28 89 73 28
Zuiderstraat 41 

Buinerveen

Ons verhaal:

Het is onze droom om mensen te 
helpen in hun ontwikkeling en 
een plek te creëren waar mensen 
zich thuis voelen en tot zichzelf 
kunnen komen. Een plek waar 
mensen elkaar vinden en met 
elkaar in verbinding staan om als 
mens te groeien. 

In november 2020 werden wij 
(Anouk en Bram) verliefd op een 
boerderij in Buinerveen, waar 
deze droom misschien wel 
werkelijkheid kon worden. 
Vol enthousiasme en passie zijn 
wij het avontuur aangegaan en in 
april 2021 hebben wij onze 
intrede gedaan in de prachtige 
plek die door Cor en Ineke Sonke 
met veel toewijding is opge-
bouwd. 

Tijd om stap voor stap deze 
droom werkelijkheid te maken 
en de komende paar jaar te 
bouwen aan deze magische plek. 
In het voorjaar van 2022 werd de 
oude stal verbouwd om een Bed 
& Breakfast te realiseren. 
En met een eerste weekend 
retreat, bruiloft en verschillende 
coaching activiteiten, ademwerk 
& trainingen maken zij een start 
met deze droom op hun plek 
Gruunlaand. 
Ben jij nieuwsgierig naar ons 
verhaal of onze plek? Kom dan 
gerust een keer een kijkje nemen.

Anouk & Bram

Ps. Mocht je (in de toekomst) op 
zoek zijn naar een mooie ruimte 
voor bijvoorbeeld een teambuil-
ding dag, evenement of retreat 
dan is onze ruimte te huren. Op 
de achtergrond kunnen wij 
helpen bij het faciliteren van 
jouw dag of weekend en het eten 
bereiden zoals gewenst.

http://www.school59.nl
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Door:Jennie Lambers-Niers

Dizze kerstnacht ligt Jan en Joke 
lekker te slaopen. Veur zij naor 
berre gungen, hebt ze nog even 
naor de buienradar keken. Die 
leut zien dat der morgenvrog, as 
ze naor de karke gaot, een dik pak 
snei lig.
'Wij zet de wekker mar wat eer-
der as anders, Joke,' zeg Jan, 'dan 
biw vrog genog um lopend naor 
de karke te gaon. As de andern 
van het koor der ok mar reken-
schap met holdt.’
'Het bint allemaol volwassen 
mèensen, och natuurlijk wel.'
Zorgelijk kek hij heur an. Hij hef 
slim uutkeken naor de kark-
dienst. Met Kerst is der aaid een 
feestelijke dienst, niet in de leste 
plaots umdat het karkkoor zingt. 
ze hebt een stuk of wat Christmas 
Carols instudeerd. Mooie lied-
ties, mar wel lastig vindt Jan, 
alles is in het Engels. En hij hef 
nog niet vake in het Engels zung-
en. Hij verstiet der ok niks van, 
hij hef dat vrogger op school 
nooit leerd, mar de dirigent hef 
uutlegd waoras het over giet. In 
de liturgieboekies veur de kark-
dienst stiet de Nederlandse verta-
ling, zodat elk begriepen kan wat 
het koor zingt.
Jan hef der flink op oefend, mar 
hij blef het moeilijk vinden.
'As de koorleden niet op tied 
bent, kuw niet goed inzingen, 
daor biw wel een half uurtie veur 
neudig. Nog even de punties op 
de i zetten.’
'Maak ie joe nou mar niet zo 
drok, Jan Praotie, het komp vast 
wel goed.' Het is dudelijk: Joke 
wil slaopen…
Dan giet de tillefoon. Joke is, 
zoas aaltied as der 'snachts wat 

bezunders is, metien wakker. Op 
de wekker zöt ze dat het kwart 
veur drie is. Zij schrikt zuch te 
pletter: zul der wat met ien van de 
kinder weden? As zij de tillefoon 
opnemp heurt zij een mannen-
stem: 'Dit is een oproep van Bur-
gernet. De politie verzoekt u 
dringend uit te kijken naar een 
72-jarige man. Hij is in verwarde 
toestand vertrokken uit een 
woning aan de Jan van Putten-
straat. Signalement: een gezet 
postuur en een kalend hoofd. Hij 
is gekleed in een blauwe pyjama 
en heeft geen schoeisel aan. Ik 
herhaal het bericht: de politie 
verzoekt u dringend om uit te 
kijken….’
Joke hef genog heurd. Zij schöf 
de gerdienen wat opzied en kek 
de straot in. Alles is rustig, der is 
niks te zien as een dik pak snei. 
Zij hef heur plicht daon en kan 
wel weer slaopen gaon.
Jan is ok wakker worden.
'Was der  t i l lefoon,  Joke? '
'Een oproep van Burgernet. In de 
Jan van Puttenstraot is iene vort-
lopen. Een man van 72 jaor die in 
de war is. Zal wel dement weden. 
Het schient een dikke vent te 
w e d e n .  G e z e t ,  z e d e n  z e .
'Dat möt Rieks weden, ie weet 
wel, Rieks van Gea. Ik gao der 
metien uut, de plietsies helpen 
zuken. Dat is ja mien burger-
plicht. Wat zal Gea ongerust 
weden!’
'Zuj dat wel doen Jan? Het is ja zo 
kold en der lig al een hiele bult 
snei. As ze hem niet vinden kunt, 
stuurt ze vast wel een helikopter 
of speurhonden.
Mar Jan lat zuch niet tegenhol-
den. Hij nemp zien burgerplicht 
serieus, veural nou het giet um 
een bekende van hum. Zij hebt 

zuch niet veur niks anmeld bij 
Burgernet. As de plietsie de 
muite nimt um heur midden in de 
nacht op te bellen, moej dat 
serieus nemen.
'Ik snap niet daj dat kunt, Joke! In 
de kerstnacht lekker slaopen 
intied dat buten worens in de 
kolde snei die arme Rieks in de 
pyjama rond löp te dwelen.'
Meer as drie uur ploetert Jan deur 
de snei. De hiele buurt kamt hij 
uut, mar nargens is Rieks te vin-
den. In de snei staot allèn de grote 
voetstappen van Jan, wieder is 
alles nog maagdelijk wit. Hier en 
daor bint al goenend wakker, 
achter sommige slaopkamerra-
men brandt licht.
'Ik gao mar ies weer op huus an, 
bin ja hartstikke mu en ver-
kleumd worden,' mompelt Jan in 
humzölf, 'ik hoop, Rieks, dat ze 
joe gauw vindt.’
Dan schöt hum te binnen dat 
Rieks aaid veul jeu de boules 
speuld hef. Hij was jaoren lid van 
de verieniging is zölfs een jaor of 
wat veurzitter west. Jan is nog aal 
lid. Elke dunderdagnommedag 
giet hij naor het veldtie an de 
Notaris  Hammerstraot .  Ze 
begunt aaid in de kantine met een 
kop koffie met wat lekkers der-
bij. Kunt ze rustig even bijprao-
ten. As Rieks an de beurt was um 
wat lekkers met te nemen, haalde 
hij steevast gevulde koeken bij 
bakker Steenhuis. 'Die bakt ze 
nog zölf', zee Rieks dan trots. Het 
begrootte Jan slim toen dudelijk 
weurd dat Rieks het spel niet 
meer begriepen kun en der met 
stoppen mus. Stel dat hij naor de 
kantine gaon is….
Bij de jeu de boulesbaan is alles 
rustig. Gien Rieks te zien. In de 
snei is gien voetstap te ontdek-
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ken. Toch is Jan der nog niet 
gerust op. Stel, dat Rieks der wal 
is, mar dat zien voetstappen 
alweer volsneid bint.
Veur de zekerheid kek Jan deur 
de roeten van de kantine naor 
binnen. Alles zöt der net zo uut as 
anders. 'En wat mag dit wel bete-
kenen? Denkt u hier uw slag te 
slaan?’ Jan schrikt zich kepot. 
Achter hum stiet opiens een 
pl iets ieagente.  Een s tevig 
vrouwmens is het, de handen in 
de zied.

'Ik, eh, ik wol allèn… eh …'
Van veraldereerdheid wet hij 
gien zinnig woord uut te breng-
en. Streng kek de agente hum an. 
Komen we nu met de waarheid? 
Was u niet van plan om te kijken 
hoe u kunt inbreken in de kanti-
ne? Komt u maar mee naar het 
bureau.’
De agente belt met het bureau. Ze 
hef een heterdaadje. Of ze een 
wagen sturen kunt.
Jan wil de situatie uutleggen, mar 
hij mag niks meer zeggen. 'Eerst 
naor het bureau,' commandeert 
ze. Op het bureau kreg de stienk-
olde Jan te heuren waorum hij 
oppakt is: der is de leste maonden 
veul inbreuken in sportkantines. 
Daorum wordt der extra surveil-
leerd. Dan kreg hij èindelijk de 
gelegenheid zien kant van het 
verhaol te vertellen. Hij vertelt 
over Rieks en over het tillefoon-
tie van Burgernet en waorum hij 
's morgens zo hiel vrog bij de 
kantine van de jeu de boulesclub 
naor binnen stund te kieken.
Hij hef geluk, ze geleuft hum. Hij 
mag gaon. Lopend. De plietsie is 
gien taxidienst.
Klappertandend komp Jan in 
huus. Eerst mak hij zuch een hot-
coldrex en daornao schöf hij bij 
Joke under de dekens.
Harregat, wat hef hij een kolde 
voeten. Der zit ja niks gien 
gevuul meer in. Gelukkig is de 
vrouw lekker warm.
Joke wordt half wakker: 'Bi'j der 

weer? Niks vunden zeker? Tien 
minuten naodaj vortgaon waren, 
was der al een nei bericht van 
Burgernet: De actie was oflopen, 
de plietsies hebt Rieks al gauw 
vunden. Wat bi'j ja kold! Kroep 
nog mar even lekker tegen mij 
an, dan worj vanzölf weer lekker 
warm.’ Zij slap metien wieder. 
Maor Jan kan de slaop niet te 
pakken kriegen.

Hij is slim bliede, dat Rieks weer 
veilig bij zien Gea is, mar blef 
klappertanden. 
Pas nao uren wulen wordt hij 
warm en valt hij in slaop, het 
zwiet veur de kop.
Die Eerste Kerstdag giet Joke 
allèn naor de karke.

Hypnotherapie en coaching
volwassenen en kinderen

 In te zetten bij:
 • Angsten en fobieën  • Migraine en hoofdpijn
 • Afvallen   • Pijnbestrijding
 • Beter slapen   • Stoppen met roken
 • Burn-out en stress  • Zelfvertrouwen

Zuiderdiep 20  www.feel-fine.nl
9521 AT Nieuw-Buinen  info@feel-fine.nl
 0619050605

Feel-Fine

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

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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Van de bestuurstafel
Het jaar is alweer bijna ten einde 
als jullie dit lezen.
De verbouwing van het dorps-
huis is in volle gang.  Na het slo-
pen door de vrijwilligers is bouw-
bedrijf Vedder en Installateur 
Boer door gegaan met de op-
bouw. Daar waar mogelijk heb-
ben wij samen met de vrijwilli-
gers zelf werkzaamheden gedaan 
uiteraard om de kosten te druk-
ken. Binnenkort zullen jullie het 
resultaat kunnen aanschouwen.  
Tijdens het ommetje van 15 janu-
ari zou dit mogelijk moeten zijn.
Eind december nemen we ook 
afscheid van Alie en Gerrard 
Wubs. Zij hebben aangegeven 
niet verder te willen met de 
exploitatie van het dorpshuis 
zoals ook te lezen was in de vori-
ge editie van deze krant.
Gelukkig zijn we erin geslaagd 

een nieuwe exploitant te vinden.  
Raymond Schipper zal met in-
gang van 1 januari 2023 de 
exploitatie overnemen. Bij de 
exploitatie zal hij naast het huidi-
ge personeel ook ondersteunt 
worden door zijn ouders. Ray-
mond in geen onbekende op Bui-
nerveen. In de achter ons liggen-
de jaren heeft hij regelmatig 
geholpen in het dorpshuis bij 
feesten en partijen. Daarnaast 
voetbalt hij ook op Buinerveen.  

Wij hebben de overtuiging met 
Raymond een goede keuze te 
hebben gemaakt.  
Wij wensen jullie Fijne Feestda-
gen en Tot ziens in 2023.  
Eerste activiteit:
HET OMMETJE op
15 januari 2023.

Bestuurde Stichting Dorpshuis 
Buinerveen

22 november j.l. hebben we een 
stamppot buffet gehouden in het 
dorpshuis.
Onder geweldige belangstelling 
(75 personen) hebben 3 vrijwilli-
gers dit georganiseerd, Carianne, 
Alie en Ina hebben dit op zich 
genomen.  Daarbij ondersteund 
door de jongste sponsor van Bui-
nerveen Lucas Trip (aardappe-
len)  en de sponsor voor de uien 
Jacob Hospers.

Stamppot Buffet 22 november
Carianne die o.a. het aardappel 
schillen (15Kg) op zich had geno-
men heeft haar partner met over-
tuiging en met een lach op het 
gezicht gezegd: ZO DEZE 
M A A N D  G E E N  A A R D -
APPELEN MEER .
Ik zelf hoef voorlopig geen spek-
kies meer te bakken  ( 60 bakjes 
spekkies).
De reacties die we hebben ont-
vangen waren allemaal positief 

zo van “volgende week weer”
“het was heerlijk”   en nog vele 
lovende  woorden.  
De gezelligheid spatte ervan af in 
de zaal.   
Gezien het succes denken we 
erover om ook in 2023 regelma-
tig iets dergelijks te organiseren.
Deze keer hadden we stamppot 
maar we kunnen ook denken aan 
een Italiaanse avond met allerlei 
pasta en pizza gerechten of moge-
lijk iets in de trend van oosterse 
invloeden. Iets om over na te 
denken. 
Uiteraard staan we ook open 
voor andere ideeën en hulp.
Jullie weten ons te vinden.

Tot in 2023.
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Tremolino
Tremolino repeteert elke woensdagmorgen van 
10.00-12.00 uur in het Dorpshuis Buinerveen.

Inl.:    olga.spijkerman@planet.nl
mob:  06-21585576

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn

Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK 

Borger.

gehandicaptplatformbo@home.nl

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. 

mailto:olga.spijkerman@planet.nl
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In de Buuner nr. 3 van 2022 
schreef oud Merasker Jan Weits 
het volgende: 
'Zo rond 1730 vestigden zich de 
eerste bewoners op het Moeras. 
Exact is dat niet meer te achter-
ha len  omdat  e r  nog  geen 
gemeente Borger en dus ook 
geen bevolkingsregister was. 
Wel is bekend dat er in 1732 een 
meisje is geboren op het Buiner-
moeras. Ze is ingeschreven in 
1732 in het geboorteregister van 
de Hervormde Kerk van Borger, 
met de naam Trientje Jansen. 
Hieruit kunnen we concluderen 
dat er vóór 1732 al mensen woon-
den op het Moeras' 
We nemen jullie mee naar het 
jaar 1732…
Het voorjaar kwam vroeg dat 
jaar. Het Buinermeras ontwaakte 
uit een lange winterslaap. Veen-
pluis en gras wisselden elkaar af 
tussen diepe poelen en modderi-
ge laagten. Daartussen slinger-
den de twee beekjes die lang-
zaam weer binnen hun oevers 
traden. Nog steeds geen gebied 
waar je graag langere tijd wilde 
wonen, maar in de zomer een 
prima plek om het vee van het 
hoger gelegen zandgebied te 
laten grazen. Daar moest dan wel 
op gepast worden, want het zou 
zonde zijn om een os of een 
schaap te verliezen aan het verra-
derlijke moeras. Meestal werd 
het vee dan ook gehoed door een 
herder. Iemand die graag alleen 
op het veld met de dieren zijn tijd 
doorbracht. Niet iedereen had 
trek in dat Buinermeras. Zo ging-
en er verhalen rond dat de witte 
wieven daar de baas waren. Het 
kon maar zo gebeuren dat die je 
te pakken kregen en dan kwam je 
nooit meer thuis. Ze joegen je 
diep in het Moeras en niemand 
hoorde daarna meer iets van je. 
Dat gold niet voor Johannes. 
Johannes hield meer van de die-
ren dan van de mensen. Hij hield 

Kerst 1732 op 't Meras
van rust, van de geluiden van de 
natuur en was graag met de die-
ren in het moeras. Al jong had 
zijn vader hem met een paar gei-
ten die kant op gestuurd. De hele 
zomer verbleef hij dan op 't 
Meras, zoals ze dat zeiden. Hij 
bouwde van wat takken en plag-
gen samen met pap een hutje dat 
hem beschutte tegen wind en 
regen. Dan ging pap weer naar 
huis en bleef Johannes alleen 
achter met de dieren. Hij maakte 
vrienden met de jonge vosjes 
maar dat vertelde hij niet! Dan 
wist hij zeker dat er van die jagers 
uit Borger zouden komen om ze 
als een gemakkelijke prooi te 
doden voor de pels. Nee hoor, 
Johannes hield dat mooi voor 
zichzelf. Soms moest hij natuur-
lijk wel een eend of een gans pak-
ken om te kunnen eten. Het liefst 
at hij wat het veld te bieden had, 
met de pap die hij maakte van de 
geitenmelk en het graan dat moe 
hem mee had gegeven. 
Ach, pap en moe, wat miste hij 
ze. Een paar jaar geleden waren 
ze allebei kort na elkaar overle-
den door een rare ziekte die veel 
Borgerders had getroffen. Johan-
nes was op 't Meras geweest en 
was gelukkig gespaard gebleven. 
Veel kinderen hadden broertjes 
of zusjes verloren of soms ook 
een of zelfs beide ouders. Johan-
nes was alleen met het vee over-
gebleven, dat nu van hem was. 
Afgelopen winter had hij op de 
hoger gelegen zandgebieden 
doorgebracht met zijn vee maar 
deze winter wilde hij op 't Meras 
blijven. De stilte en de eenzaam-
heid bevielen hem zoveel beter. 
Het begon erop te lijken dat 
Johannes zijn jaren zou slijten als 
kluizenaar op 't Meras. Dit voor-
jaar ging hij hard werken aan een 
betere hut, zodat hij met zijn vee 
ook 's winters niet meer naar het 
zand terug hoefde. Hij had een 
prima stuk weide gevonden op 

een wat hoger stuk in 't Meras. 
Dat bleef meestal droog en lag 
toch nog wel wat in de buurt van 
Borger voor het geval hij wat 
voorraden nodig had. 
Borger…Johannes mijmerde 
wat weg in gedachten. Borger, 
daar woonde Martje. Martje was 
een blozend meidje van net 18 
jaren oud met prachtige rode 
krullen die ze meestal verstopte 
onder een gestreept mutsje. Net 
als Johannes had ze haar beide 
ouders verloren. Ze had niemand 
meer die zich om haar bekom-
merde en woonde in het armen 
weeshuis. Martje…vorig jaar 
had hij een geit geleverd aan het 
armen weeshuis en daar had hij 
Martje gezien. Hij was van plan 
geweest zo snel als kon weer te 
vertrekken, maar Martje had 
verlegen naar hem gelachen en 
zijn hart had een slag over gesla-
gen. Johannes...wegwezen! Te 
laat. Martje was eigenlijk best 
een aardig mens moest hij toege-
ven. Ze had hem wat water gege-
ven en even met hem gepraat. 
Sinds die dag was ze niet meer uit 
zijn gedachten geweest. Mar-
tje…zou Martje ook aan hem 
denken? Vast niet. Een kluize-
naar van zijn leeftijd, hij was 
immers dit jaar de 30 al gepas-
seerd, moest wijzer wezen! Wat 
had hij dat wichtje nou te bieden? 
Een schamele hut op 't Meras? 
Nee, dat moest hij maar uit zijn 
hoofd zetten. Morgen ging hij 
weer naar Borger om een paar 
geiten te verkopen op de markt 
en dan bleef hij daar een hele 
poos vandaan. Dat was hem wel 
duidelijk. 
Hoe anders zou het die dag gaan 
lopen. De zon was nog maar net 
op en Johannes vertrok te voet 
met zijn 2 geiten over de hoger 
gelegen paden naar Borger. Een 
enkele keer moest hij toch nog 
door het water waden, maar na 
een paar uur was hij op de markt. 
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Wat was dat voor een rumoer? 
“Rooie, lelijke rooie!” Een horde 
opgeschoten jeugd achtervolgde 
een meisje met rode krullen dat 
angstig om zich heen keek naar 
een uitweg. Maar…dat was Mar-
tje! Johannes bedacht zich niet, 
sprong tussen de schreeuwende 
schelmen en plukte Martje van 
de straat. “Kom maar meidje, 
hier is het veilig. Vort jullie scha-
vuiten. Durf je wel, zo'n hulpe-
loos meidje.” Martje snikte het 
uit, klampte zich aan Johannes 
vast en smeekte hem om haar 
mee te nemen. “Jij woont toch op 
't Meras? Neem me mee hier van-
daan. Hier is geen plaats voor 
mij. Keien tikken en de hoon van 
de Borgerders zijn mijn lot. Dat 
heb je net zelf gezien. Toe, neem 
me mee…”
Meenemen? Naar 't Meras? Dat 
kon toch zo maar niet. Maar Mar-
tje hield vol. Toen zag hij het bun-
deltje dat ze bij zich droeg. Haar 
hele schamele bezit paste in de 
ene doek. Martje had die ochtend 
haar plannen om te vertrekken 
doorgezet. Ze hoopte dat Johan-
nes op de markt zou zijn om haar 
mee te kunnen nemen. Onder 
haar tengere uiterlijk schuilde 
een krachtige jonge vrouw die 

het heft in eigen handen nam die 
dag. Johannes kon zijn geluk niet 
op. Hij hoefde geen mensen om 
zich heen maar Martje? Martje 
was een heel ander verhaal. Wat 
had hij gedaan om dit geluk te 
verdienen? Toen hij zijn geiten 
had verkocht, vertrokken ze 
samen richting het hutje op 't 
Meras. Niemand die er raar 
vanop keek, niemand die er wat 
tegenin bracht. 
Die zomer zorgden Martje en 
Johannes samen voor de dieren. 
De kudde breidde zich uit. De 
jonge geitjes werden snel groter 
en zelfs een koe was toegevoegd 
aan de veestapel. Het kleine hutje 
maakte plaats voor een wat gro-
ter exemplaar en er werd een 
winters ta l  voor  de  d ieren 
gebouwd. Maar niet allemaal, 
een paar geiten en de koe moes-
ten voor warmte zorgen in de hut 
van Johannes en Martje. Toen het 
herfst werd en al snel daarna de 
winter, waren Martje en Johan-
nes er klaar voor. Er was vol-
doende hout om op te koken en 
bij te warmen. Ze hadden een dak 
boven hun hoofd, voldoende te 
eten, dieren waar ze van hielden 
en natuurlijk elkaar. 
In de zomer had Martje Johannes 

verteld dat ze deze winter zelf 
een kindje zouden krijgen. 
Johannes had zo'n blij gevoel 
gekregen toen Martje dat vertel-
de. Een kindje…wie had dat ooit 
kunnen denken. Johannes zelf 
zeker niet. En nu was het bijna 
zover, dat kon je wel zien aan 
Martje. Ze was bol en rond en het 
lopen ging niet zo makkelijk 
meer. Johannes maakte zich wel 
wat zorgen. Moesten ze niet toch 
maar naar Borger gaan? Maar 
Martje wilde daar niets van 
weten. “Hier zijn we gelukkig 
Johannes. Ik wil dat ons kindje 
hier geboren wordt.” Johannes 
had zo zijn bedenkingen maar 
Martje was onvermurwbaar. Zo 
moest het en niet anders! Johan-
nes hoopte maar dat het krijgen 
van een kindje net zo eenvoudig 
was als het vangen van jonge 
geitjes. Dan zouden ze het wel 
redden met zijn tweeën. 
En zo werd het eind december, de 
dagen werden steeds korter. Nog 
even en dan was het kerstmis. 
Het feest van de geboorte van het 
kindje Jezus. Niemand had 
plaats gehad voor Jozef en Maria 
toen ze uit Nazareth waren ver-
trokken omdat ze naar Bethle-
hem moesten gaan. Een stal, dat 
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was nog de enige plek die over 
was om te overnachten. Iedereen 
deed altijd of dat heel erg was, 
maar stiekem vond Johannes dat 
zo gek nog niet. Rustig slapen 
tussen herkauwende koeien, een 
ezel, wat schapen. Dat was toch 
een stuk beter dan in zo'n drukke 
herberg? Hij zou het wel weten 
wanneer hij zelf een slaapplaats 
moest zoeken. Poe. Maar toch 
een prachtig verhaal, dat kerst-
verhaal. Vroeger las moe dat 
altijd voor uit de grote bijbel met 
kerst. Moe kon lezen en had dat 
ook aan Johannes geleerd. Mis-
schien moesten Martje en hij die 
traditie ook maar eens voort gaan 
zetten hier op 't Meras. 
23 december 1732 Ongemerkt 
was het gaan sneeuwen. De wind 
trok aan en Johannes keek 
bezorgd naar de lucht. Dat kon 
wel eens een sneeuwstorm wor-
den. Morgen was het kerstavond 
en er waren nogal wat mensen 
onderweg. Die zaten vast niet te 
wachten op zo'n storm. Als de 
baby van Martje nou maar warm 
bleef zitten deze dagen, want zo 
zou hij niet snel een baker kun-
nen vinden. Hopelijk waren de 
jongens van stramme Hendrik op 
tijd thuisgekomen met hun 
hazen. Zo tegen kerst zag hij ze 
altijd rondlopen door 't Meras op 
zoek naar een extra maaltje voor 
kerst. Wanneer die nu nog in het 
veld waren, dan moesten ze haast 
maken om op tijd thuis te komen. 
Hij had het dan wel niet zo op met 
die jongens, maar vastzitten in 't 
Meras wenste je niemand toe!
24 december. De storm gierde 
om de hut van Johannes en Mar-
tje en intussen zaten alle kieren 
vol met sneeuw. Gelukkig maar, 
want die sneeuw hield vervol-
gens de koude wind wel buiten. 
De dieren in de schuur stonden 
dicht op elkaar herkauwend te 
dampen, daar hoefde Johannes 
de komende uren niet meer naar 
om kijken. Hij maakte zich zor-
gen om Martje. Ze zat met zo'n 
vertrokken gezichtje bij het vuur 

alsof ze pijn had. “Wat is er Mar-
tje?” Een diep zucht volgde. “Ik 
denk dat ons kindje vandaag 
geboren gaat worden Johannes. 
We kunnen niemand halen met 
dit weer. Hoe moet dat nou?” 
Gebonk op de deur maakte dat 
Johannes het antwoord schuldig 
bleef. 
Geschrokken opende hij de deur 
en direct viel iets met een plof op 
de grond. Het leek wel een bult 
sneeuw die bewoog. Het was 
'iemand'! Wie zou nu op kerst-
avond in dit barre weer nog rond-
lopen op 't Meras? Johannes zeul-
de 'iemand' naar het vuur en lang-
zaam kwam er wat meer bewe-
ging in de bult mens. Veel tijd om 
daar aandacht aan te besteden 
had Johannes niet. Martje kreun-
de en de tranen biggelden over 
haar wangen. “Johannes, help!” 
De uren die volgden waren de 
spannendste uren die Johannes 
ooit beleefd had. Hij bad hardop: 
“O Heer, alstublieft, laat Martje 
hier goed doorheen komen. Help 
ons! Laat dit kindje toch gezond 
geboren worden! Is er dan nie-
mand die ons kan helpen?” Alsof 
gebeden verhoord worden, stond 
ineens de kruidenkerel in de hut. 
Hij bleek de bult 'iemand' te zijn 
en was weer redelijk opgewarmd 
en bijgekomen. Op weg naar 
Borger maar onderweg ver-
dwaald op 't Meras was hij uitge-
put bij de hut van Johannes en 
Martje uitgekomen. Hij had 
vaker een aanstaande moeder 
geholpen en zei Johannes dat hij 
een paar schone doeken moest 
gaan pakken. Die had Martje 
gelukkig al een tijdje geleden 
klaar gelegd voor als de baby zou 
komen. 
Terwijl de kruidenkerel Martje 
bijstond, vloog de deur alweer 
open. “Johannes, mogen we hier 
schuilen? We halen Borger niet 
meer vannacht!” “Sssst, deur 
dicht en ga zitten” zei Johannes. 
Het waren de marskramer en zijn 
zoon die, overvallen door de 
sneeuwstorm, gelukkig de hut 

van Johannes en Martje hadden 
gevonden. In korte tijd verander-
de de rustige hut in een drukke 
pleisterplaats zo leek het wel. 
“Martje!” Een zacht gejammer 
gevolgd door luid gehuil vulde 
de hut. “O, Martje” Johannes zag 
dat de kruidenkerel een baby in 
doeken wikkelde en Martje lag 
stil achterover in de bedstee. 
“Martje?” Martje opende haar 
ogen en keek Johannes liefdevol 
aan. “We hebben een meisje 
Johannes. Ons eigen kerstkindje. 
Trientje moet ze heten, net als 
mijn moeder. Vind je dat goed?” 
Die nacht bleef iedereen wakker 
op 't Meras. Martje lag met Trien-
tje in de bedstee, de kruidenkerel 
had een plekje gevonden vlak bij 
het vuur, net als de marskramer 
en zijn zoon. De geiten en de koe 
keken met lome blikken toe en 
Johannes zat naast de bedstee op 
een stoel. Zijn blik op Martje en 
hun kerstkindje Trientje. Zoveel 
geluk, hij kon het nog niet bevat-
ten. Het voelde alsof hij uit zijn 
vel zou barsten van vreugde. 
Vorig jaar had hij hier alleen nog 
maar van kunnen dromen en 
nu…nu waren zijn dromen 
zomaar uitgekomen. Martje en 
hij hadden nu hun eigen kerstver-
haal. Met een beetje fantasie kon 
je de kruidenkerel en de marskra-
mer wel de wijzen uit het oosten 
noemen. De herders, dat waren 
ze natuurlijk zelf. Een ezel had-
den ze niet maar wel een koe en 
geiten. Zouden Jozef en Maria 
net zo gelukkig zijn geweest als 
Martje en hij?
Zalig kerstfeest!         

Margriet Nascimento 



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
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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

reserveren.
Uiteraard kun je in de app ook 
instellingen beheren. Zo kun je je 
gebruikersnaam, wachtwoord of 
e-mailadres aanpassen en kun je 
aangeven of je wel of geen 
nieuwbrieven wilt ontvangen.
De app zoekt alleen in de collec-
tie van de Drentse bibliotheken. 
Zoeken buiten de provincie kan 
via de catalogus op de website. 

2023
De medewerkers van de biblio-
theek wensen je een gezond 2023 
met uiteraard veel leesplezier, 
want lezen is dromen met je ogen 
open! We zien je graag weer in 
het nieuwe jaar.

Digitaal Spreekuur
Op maandag 2 januari en 6 febru-
ari 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 of smartphone. 
Neem uw eigen laptop, tablet of 
smartphone mee. Het Digitaal 
Spreekuur is gratis en ook voor 
niet-bibliotheekleden. Doe mee, 
u bent van harte welkom! 
Kleintje Bieb: Plaatjes & Praa-
tjes in bibliotheek Nieuw-
Buinen 
Kom met je kleintje (1,5 – 4 jaar) 
naar dit gratis uurtje op woens-
dag 11 januari en 8 februari van 
10.00-11.00 uur 
We gaan samen voorlezen, zing-
en, spelletjes doen of knutselen. 
Ook voor niet-bibliotheekleden. 
Kinderen mogen altijd boeken 
lenen. Heeft je peuter nog geen 
bibliotheekpasje? Lid worden is 
gratis, dus doen!  

De nationale voorleesdagen 
van 25 januari t/m 4 februari
Het prentenboek van het jaar is 
'Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje' van Joukje Akveld en 
Jan Jutte.
Maximiliaan Modderman is 
alleen thuis en organiseert een 
feest voor zijn speelgoedbeesten. 

Met taart! Het wordt een wild 
feest. En een vies feest. Wat zul-
len mama en papa zeggen als ze 
thuiskomen?
Voorstelling voor peuters en kleu-
ters (2 t/m 5 jaar) door Poppen-
theater Jinky's Mikmak, geïn-
spireerd op dit prentenboek. 

Kom naar de voorstelling in 
bibliotheek Nieuw-Buinen op 
dinsdag 7 februari van 11.00-
12.00 uur.
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl 
Toegang is gratis na aanmelding 
én bevestiging via de mail.

Bibliotheek Wise
Regel met de app Bibliotheek 
Wise je bibliotheekzaken wan-
neer je maar wilt. Verlengen, 
zoeken in de catalogus en reser-
veren; het kan er allemaal. Je 
vindt er ook persoonlijke lees-, 
kijk- en luistertips.
Bibliotheek Wise: Hoe werkt 
het? Download de app voor je 
tablet of telefoon. Bij het starten 
van de app wordt vervolgens 
gevraagd een bibliotheek te kie-
zen. Je vindt een lijst, maar je 
kunt ook zoeken op postcode of 
plaats. Na het inloggen (met de 
gegevens die je ook op een pc 
gebruikt) kun je zien welke titels 
je thuis hebt liggen, maar je kunt 
ook titels verlengen, zoeken of 

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

mailto:info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een vereniging die de inwoners vertegenwoordigt 
bij diverse (overheid-) instanties. Plaatselijk Belang is niet alleen een 
aanspreekpunt voor alle inwoners maar ook voor externe organisaties. 
Wij behartigen de belangen van het dorp en vertegenwoordigen het 
dorp bij regionaal overleg. En verlenen steun aan plaatselijke 
projecten en activiteiten.

Optrommelen en 
5-Sterrendorp:
Voor het Optrommelen is ons 
dorp in stukjes straat verdeeld en 
daarbij is het gelukt om bij vele 
Optrommels een contactpersoon 
te vinden uit dit stukje straat. Er 
zijn 30 Optrommels verdeeld 
over 444 huishoudens. In elke 
Optrommel zaten vragenformu-
lieren en daarvan kwamen er 347 
ingevuld terug. Een score van 
78%!! Daarvoor hartelijk dank 
want met deze informatie kunnen 
wij weer verder. Alle formulieren 
zijn door opbouwwerker Annytt-
sje Pruim bekeken; zij helpt van-
uit de BOKD en CMO/STAMM 
mee om deze gegevens te ver-
werken en een plan op te stellen.
Hoogst in de top 5 van thema's 
(aantal keren in de top 5 per 
Optrommel/stukje straat)
1. Verkeer en veiligheid
2. Wonen
3. Zorg
4. Jongeren en kinderen
5. Ouderen
Verkeer en veiligheid: te hard 
rijden, onveiligheid, gebrek aan 
wandel/fietsruimte. Wens tot 
handhaving en verkeersremmen-
de maatregelen.
Wonen: bouwen voor jongere 
inwoners, levensloopbestendig, 
seniorenwoningen, betaalbaar.
Zorg: zorgen voor elkaar. Wordt 
niet vaak concreet genoemd in de 
uitwerkingen, maar gaat in de 
richting van elkaar helpen met 
kleine klussen, winkelen, reizen. 
Jongeren en kinderen: ervoor 
zorgen dat ze in het dorp kunnen 
blijven, speelplaatsen, activitei-
ten, school behouden

Ouderen: woningen, activitei-
ten, hulp (bieden) 25 procent van 
de inwoners wil meewerken, nu 
of in de toekomst.
Tijdens het uitdelen van de 
Optrommels is een Sterrenteam 
bestaande uit 10 inwoners uit ons 
dorp gevormd. Zij zijn aan de 
slag gegaan, samen met opbouw-
werker Annyttsje Pruim, om de 
uitkomsten van vragenlijsten te 
verwerken.
De Sterrenteamleden zijn: Alice 
van Iersel, Andre Kamp, Ger 
Wals, Gideon Loerakker, Lieke 
Laanstra, Maria de Boer, Marijke 
Kardol, Marlous Jocker, Marys-
ka Kremer, Ina Habing.
De uitkomsten in 1 zin verwoord:
Ons dorp: 
Fijn, vrij en landelijk wonen, met 
of zonder kinderen, in verbin-
ding - maar zonder verplichting, 
met een actief verenigingsleven.
Er zijn veel ideeën ingeleverd. 
Niet alles wat iedereen heeft 
aangegeven, kan aan de orde 
komen. Iedereen die iets wil 
bereiken, en bereid is, er zelf iets 
voor te doen, kan zich melden bij 
Plaatselijk Belang. Opvallend 
genoemd onderwerp is “Buur-
tapp en buurtfeestje”. Prima ini-
tiatief! Deze zullen toch zelf door 
de buurt opgezet moeten worden 
en daarin zal Plaatselijk Belang 
geen actie uitvoeren.
Op 30 november is de terugkop-
peling aan de inwoners geweest 
en is er aan tafels over 6 thema's 
gesproken: 

1. Verkeer 
2. Ons Dorpshuis 
3. Voorzieningen en activitei-
ten 4. Energietransitie 
5. Wonen voor jong en oud 
6. Gebruik bos, ’t Meras /gym-
    lokaal School 75 
Er zijn verschillende werk-
groepjes gevormd, die verder 
mee willen denken. Op woens-
dag 1 februari worden organi-
saties en gemeente uitgeno-
digd, waarmee via gesprekken 
gehoord kan worden wat er 
mogelijk is, waaraan gewerkt 
moet worden, wat de bijdrage 
van de organisaties kan zijn, 
enz. De werkgroepleden en het 
sterrenteam zijn sowieso aan-
wezig, maar ook andere inwo-
ners zijn op deze avond wel-
kom. Aanvang 19.30 uur in 
dorpshuis De Viersprong.

Zuiderdiep/Hoofdstraat:
Fa. Alsema heeft meer tijd 
nodig om het werk voor de 
nutsbedrijven WMD Drinkwa-
ter B.V. en Enexis uit te voeren 
en dit zal ook nog in 2023 
plaatsvinden.
Er staan paaltjes om proefsleu-
ven te maken om te zien wat er 
mogelijk nog in de grond zit. 
Een paar inwoners denken mee 
over de invulling van het groen 
op de Hoofdkade/Hoofdstraat 
en in de groenvakken langs de 
straat. Er moet wel rekening 
gehouden worden met o.a. 
verkeersveiligheid en besten-
digheid tegen strooizout. 
De kapvergunningen zijn aan-
gevraagd door de gemeente en 
in de eerste maanden van 2023 
worden de bomen gekapt. 
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Er komen nieuwe bomen terug; 
zeer waarschijnlijk andere soor-
ten tussen de eiken in. De nest-
kastjes, die eigendom zijn van 
Plaatselijk Belang, worden van 
de te kappen bomen verwijderd.

Verkeer Smiley:
Samen met Dorpsbelangen 
Nieuw-Buinen heeft Plaatselijk 
Belang een Verkeer Smiley in 
eigendom. In de komende maan-
den hangt de Smiley op verschil-
lende plekken in ons dorp.
Begin december hangt deze op 
het Noorderdiep, waar de weg nu 
is ingericht voor een snelheid van 
30 km. 

Speeltuin:
Geweldig nieuws!!! Het plan en 
aanvraag voor de realisatie van 
een nieuwe speeltuin in het Zuid-
onder is door het college akkoord 
bevonden middels een college-
besluit. Dit betekent dat de 
gemeente medewerking ver-
leend aan dit initiatief en een 
e e n m a l i g e  s u b s i d i e  v a n 
€ 10.000,- beschikbaar stelt.
De werkgroep is nu druk bezig 
met het aanvragen van subsidies 
bij verschillende fondsen. Het 
zou fantastisch zijn als we voor 
de zomer 2023 een speeltuin in 
kunnen richten.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
In het Zuidonder is het een drukte 
van belang. In fase 1 zijn bijna 
alle woningen gebouwd en 
bewoond. In fase 2 zijn de eerste 
plaatsen uitgegraven en zijn veel 
bouwactiviteiten.
Fase 3 bestaat uit 12 bouwplaat-
sen, waarvan er 2 zijn verkocht, 
op 1 plaats na alle onder optie. 
Ook de 2x 2-onder-een-kap-
woningen zijn onder optie.
Fase 4 bestaat uit het boerenerf 
van 6 koopwoningen en 2x 3 
koopwoningen. 
De speeltuin komt tussen het 
rijtje van 6 woningen en fase 3.

Ommetje/Nieuwjaarsinstuif:
Zondag 15 januari wordt het jaar-
lijks Ommetje, na 2 jaren van 
afwezigheid door Corona, weer 
gelopen met een tussenstop bij 
familie van der Aa aan het Zui-
derdiep. Daar kunnen we het 
veebedrijf bekijken en wordt er 
koffie/thee geschonken. We star-
ten om 14 uur en de route is onge-
veer 5 km lang. De route wordt 
aangegeven d.m.v. bordjes en is 
uitgezet door Wim Bruil.
Vervolgens vindt de Nieuwjaars-
instuif plaats in Dorpshuis De 

Viersprong vanaf 16 uur. Iedere 
inwoner is welkom en wordt ont-
vangen met een drankje. Tevens 
kunnen we genieten van snert en 
soep. 

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 staan alle activi-
teiten in de agenda, die in ons 
dorp georganiseerd worden. 
Denk er wel om de activiteiten 
aan  t e  me lden  v ia  r edac-
tie@buinerveen.info  Ook vindt 
u een pagina met historische 
informatie, alle verenigingen 
staan genoemd onder 'vrije tijd' 
en bij toerisme vindt u verschil-
lende wandelroutes rondom 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.

Website:

www.buinerveen.info
Ook adverteren mogelijk

http://www.buinerveen.info
http://www.buinerveen.info
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Jaarvergadering:
Op woensdag 22 februari houden 
we onze jaarvergadering samen 
met Stichting Dorpshuis De Vier-
sprong. Zet deze datum alvast in 
de agenda. 
Aanvang om 19.30 uur.

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, penning-
meester
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Vacature lid

Emailadres: 
plaatselijkbelang@buinerveen.info
www.buinerveen.info

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Iris Smid ik ben 20 jaar en woon in Buinerveen. Sinds 
september ben ik mijn passie voor nagels gaan uitbreiden met het 
openen van mijn eigen nagelsalon. Je bent bij mij aan het juiste adres 
voor de perfecte nagels! Van een mooie elegante kleur op de eigen 
nagels tot aan een prachtige set gelnagels met een mooie lengte. 

Wil jij nou een prachtige set nagels waarmee je kunt shinen? Maak dan 
snel een afspraak via de onderstaande gegevens en misschien zie ik jou 
binnenkort in mijn Salon! 
Liefs, Iris 

Salon ZenSatioNail
Iris Smid
Zuiderdiep 57
9521AB Nieuw-Buinen
06-21861459
salonzensationail@gmail.com

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
http://www.buinerveen.info
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Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

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

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

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

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla
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Vervolg van pag 1
De vrije tijd werd veel in de vel-
den rondom Buinerveen doorge-
bracht. Zaterdags ging Gerrit met 
zijn vrienden naar de “Ballast 
Put”. En volgestort gat tussen 
Exloo en Buinen. Een put die ooit 
was ontstaan omdat het zand 
gebruikt was voor de aanleg van 
de spoorlijn die ook tussen Bui-
nen en Exloo liep. Later volge-
stort met vuil en nu nog steeds 
een kenmerkende bult in het land-
schap tegen de Hondsrug. De 
kwajongens namen 's morgens 
een plak 'stoet' mee en wat te 
drinken en konden zich de hele 
dag vermaken in het veld. Sala-
manders en hagedissen vangen. 
Die werden vervolgens mee naar 
huis genomen en jonge Gerrit 
deed zijn best ze in leven te hou-
den. Uitgezocht werd wat ze 
aten: vliegjes, spinnen. Kortom, 
kleine beestjes. Maar als dan de 
salamander vrijgelaten werd om 
zich vol te kunnen vreten aan de 
verzamelde maaltijd, dan was het 
'woesh' en het beestje was ver-
dwenen. Lopend gingen ze de 
velden in. Om het 'Klain Daipie' 
over te steken werd een waad-
plaats gezocht, de broekspijpen 
omhoog gedaan en door het 
water gewaad om weer verder te 
kunnen. Uiteindelijk leerden de 
jongens zichzelf zo zwemmen. 
Alhoewel Gerrit verboden was 
zich bij en in het water te begeven 
gingen de jongens soms na 
schooltijd natuurlijk wel eens 
een duik nemen in de wijk tegen-
over school; broek uit en duiken. 
Toen Pa Kuik op een gegeven 
moment Gerrit zwemles wilde 
geven, een opgeblazen fietsband 
uitdeelde om om de nek te doen 
als veiligheid en hem sommeerde 
voorzichtig zich in de onderwal 
van de wijk te laten zakken, zakte 
Gerrit in het water en zwom in 
één vloeiende beweging naar de 
overkant. Pa Kuik kwam er dus al 
snel achter dat ie te laat was. Hij 
kon al zwemmen. En woest dat ie 
was. Want hij had natuurlijk zijn 

orders zich niet in het water te 
begeven nooit opgevolgd.
Ook was er in die jaren vijftig al 
een jaarlijks Paasvuur. Met een 
wipkar (een houten kar die kan 
kiepen) ging een grote club 
dorpsvrienden vele zaterdagen 
langs de huizen om takken te 
verzamelen. En de boeren brach-
ten ze natuurlijk ook wel zelf. 
Wekenlang waren ze bezig om zo 
veel mogelijk takken naar de 
plek achter de boerderij van Jan 
Darwinkel te brengen (Zuider-
straat 17). Velen hadden in die 
tijd nog een eigen stuk vervening 
achter het huis zo ook de familie 
Darwinkel en er was dus een laag-
te waar het veen uit was, ideaal 
voor het paasvuur. En vaak zat 
ernaast ook een gat dat vol water 
stond om eventueel als bluswater 
te dienen. De jongens brachten 
de takken daar naartoe. Daarna 
gingen de ouders de bult samen 
opzetten. Die waren immers wel 
wat langer dan de jeugd en kon-
den dat beter optasten dan zij.
Oudejaarsdag stond 's avonds 
ook weer in het teken van een 
aloude traditie: 'slepen'. Iedereen 
die toen zijn  wipkar of andere 
machines of wat ook maar buiten 
had laten staan en niet opgeruimd 
had, die kon een bezoekje ont-
vangen van de jeugd. Alles werd 
richting Café Kroeze (het huidi-
ge Dorpshuis) gesleept en aldaar 
neer gezet of verderop bij de 
school. Het mooiste was boven 
op de serre van het café. In die 
tijd was er een veldwachter Vrie-
ling. Deze kon erg goed met de 
jeugd omgaan maar kende ook 
zeker hun ondeugd. Al fietsend 
door het dorp ontging hem niks. 
Toen de jeugd dus ook weer eens 
volop bezig was op oudjaars-
avond om de verzamelde buit 
met touwen boven op de serre te 
takelen kwam hij voorbij.”Zul je 
dat wel doen jongens? Daor krieg 
je trammelant van. Met die tou-
wen gait het deur de raomen en 
dan worden je aolluu kwaod, dat 
gait geld kosten! En doe Ap Poel-

man, van dat dak òf!” Ja, hij 
kende de jeugd bij naam en toe-
naam. Hij hielp zelfs mee duwen 
als de wipkar ook nog richting de 
school moest. Er was respect. 
Een latere veldwachter was min-
der geliefd. 
Gerrit had ook interesse in 
muziek. Op de lagere school toon-
de hij al interesse in accordeon-
muziek. Waarschijnlijk ooit eens 
ergens gezien en dat leek hem 
wel wat. Op les bij Bertus Schip-
per in de Lindenlaan. En dat ging 
prima. Op gehoor. Totdat er van 
noten gespeeld moest worden. 
Gerrit heeft nooit goed van noten 
kunnen spelen. Als hij de melo-
die doorhad dan maakte hij de 
mooiste improvisaties. Maar 
toen hij met een zelfgeschreven 
muziekstuk naar huis gestuurd 
werd en dat moest instuderen 
kwam er niks van terecht. Dat 
ging gewoon niet, noten lezen en 
spelen tegelijk. Ook kwam er 
nog eens een piston, een blaasin-
strument. Er was les in de Kerk 
laan. Maar daar waren pa en moe 
Kuik uiteindelijk niet zo blij 
mee. Oefenend op de slaapkamer 
gaf dat getoeter toch wel een 
hoop herrie in huis. Ze waren dan 
ook blij dat de piston uiteindelijk 
weggedaan werd en de accorde-
on bleef.
Buinerveen kende in die tijd nog 
heel veel boeren. Gerrit was in 
zijn vrije tijd ook geregeld bij een 
van hen te vinden. Er was altijd 
wel een klusje te doen. Het paard 
terugrijden van het land naar de 
schuur. Dat klinkt overigens 
gewichtiger dan het was. Het 
werkpaard wist prima waar deze 
thuishoorde en kon bijna blinde-
lings naar de boerderij teruglo-
pen en bleef dan zelf keurig bij 
het juiste hek staan wachten. 
Als je 14 was, had je 8 jaar lagere 
school achter de rug en was het 
tijd voor een vervolg. Omdat 
Gerrit mooi tekenen kon had de 
school besloten dat hij maar 
schilder worden moest. Tijdens 
e e n  k e n n i s m a k i n g  o p  d e 
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ambachtsschool moesten er 
papieren ingevuld worden en 
dingen getekend worden. Dat 
vond Gerrit maar niks. Hij wou 
helemaal geen schilder worden 
en heeft dus ook niks ingevuld en 
blanco papieren ingeleverd. En 
toen het volgende schooljaar 
begon werden veel jongens in de 
buurt opgeroepen om naar school 
te gaan. Gerrit niet. Het huis was 
even te klein. Dan moest ie maar 
aan het werk, thuiszitten was 
absoluut geen optie. Hij kwam 
die zomer aan het werk bij Gerrit 
Brandsma, Zuiderdiep 20. Onder 
andere om bossen met graan op 
de zolder te smijten. Deze wer-
den daar opgeslagen om later 
gedorst te worden. Hij vertelt dat 
hij zich altijd verbaasd heeft dat 
die boerderij nooit opgebrand is. 
Brandsma was een verwoed 
roker en om zijn peuk uit te krij-
gen spuugde hij in zijn hand, 
drukte daarin de peuk uit en 
maakte zijn hand vervolgens 
schoon aan het stro en gooide 
daar weer een nieuwe bos boven-
op. Ongelooflijk dat dat al die 
jaren goed gegaan is.
Natuurlijk was dit baantje een 
tijdelijke oplossing en Gerrit 
wilde graag timmerman worden 
en kwam als leerjongen aan het 
werk bij Hendrik Stiepel, een 
timmerman op Drouwenerveen. 
Daar heeft hij ontzettend veel 
geleerd. Zijn eerste klus als 14 
jarige was een boerderij in de 
sanering van Borger (Strengen-
weg). 5 dagen per week werken 
en ook nog de zaterdagochtend. 
Zijn vader vond een weekloon 
van 5 gulden per week zat voor 
jonge Gerrit. Zijn eerste loonen-
velopje na 1 week bevatte echter 
10 gulden. Stiepel had het goed 
met hem voor en waardeerde zijn 
kunnen en inzet en zag zijn 
talent. Als er geen werk op klus 
was dan werd er wel in de werk-
plaats iets geleerd. Ramen 
maken met een pen en gat verbin-
ding. Het echte timmerambacht 
werd hem daar bijgebracht en hij 

heeft dat altijd met veel plezier 
gedaan.
Op de vraag wat er dan in de vrije 
tijd gedaan werd, vertelt Gerrit 
dat hij vogeltjes had, kanaries en 
zebravinkjes. En er was dansles 
in Drouwenerveen. Gerrit had 
ook tamme muizen. Meest wit, 
maar er zat wel eens een grijze 
tussen. Tijdens een van die lessen 
nam Gerrit een paar muizen mee 
in zijn zak. Toen er volop gedanst 
werd liet hij ze los op de dans-
vloer. Omdat het tamme muizen 
waren liepen ze niet weg maar 
bleven nieuwsgierig zitten kij-
ken. Totdat het publiek doorhad 
dat er muizen op de dansvloer 
zaten. Iedereen vloog gillend de 
zaal uit. Gerrit werd in de kraag 
gegrepen om de muizen op te 
ruimen en werd de zaal uitgezet. 
Hij was niet meer welkom. Hij 
zal toen een jaar of 18 geweest 
zijn.
Daarnaast ging de jeugd elke 
zondag dansen bij Van Emmen in 
Gasselte, tot 11 uur 's avonds. 
Weer later werden de wekelijkse 
werkdagen een half uur langer en 
was je vrij op zaterdag. Toen ging 
je beunhazen om een zakcent bij 

te verdienen naast je dagelijks 
werk. Ondertussen riep ook de 
dienstplicht en Gerrit werd opge-
roepen en gelegerd te Ossen-
drecht. Dat hij vervolgens een 
half jaar naar Nieuw Guinea 
moest was wel even slikken. Ver-
knocht aan het Meras, zijn fami-
lie en zijn werk was een half jaar 
van huis niet zo maar iets. Na 
terugkomst stond er een prachti-
ge welkom-thuis- boog thuis op 
de oprit. En waar Gerrit stiekem 
hoopte een nieuwe fiets te krij-
gen, bleek dat Tinus Eding een 
inzamelingsactie gestart was in 
de buurt samen met de 5 zusters 
van Gerrit. Hij heeft toen een 
bromfiets gekregen bij thuis-
komst. Heel bijzonder om te ver-
nemen dat in die tijd zo ontzet-
tend meegeleefd werd in de 
buurt. Het was natuurlijk ook 
niet niks, begin zestiger jaren, dat 
een jonge vent, amper verder 
geweest dan Borger of Gasselte, 
altijd hard werkend en ondeugd 
uithalend zomaar een half jaar uit 
zijn oude vertrouwde woonom-
geving getrokken werd om daar 
te dienen. 
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Gerrit ontmoette zijn Grietje 
tijdens een verbouwingsklus bij 
Jan Hovenkamp. Zij werkte daar 
en hij was er op timmerkarwei. 
Later tijdens het dansen in Gas-
selte troffen ze elkaar weer en het 
werd verkering en ze trouwden in 
1967 en kwamen te wonen in een 
boerderij van Harm Woldering, 
Zuiderstraat 29. Toen deze echter 
de woning nodig had voor zijn 
dochter verkaste het gezin Kuik 
naar een pas gebouwde gemeen-
tewoning in de Molenlaan. Daar 
heeft het gezin ruim een jaar 
gewoond. Toen hij daarna op 
zoek was naar een geschikte 
kavel in Buinerveen ging zijn 
voorkeur naar de hoek bij de 
Osdijk, Zuiderstraat 16b. Maar 
omdat dat daar 3 meter veen 
opzat en op de huidige kavel 
'maar' 2 meter, koos hij voor die 
laatste. Dat scheelde ten slotte 
een hoop fundering en dus kos-
ten. Het eeuwige zakken van de 
tuin is nu eenmaal iets wat erbij 
hoort op 't Meras. Maar het bou-
wen op 2 meter is eenvoudiger 
dan op 3. En zo geschiedde. 
Eigenhandig heeft Gerrit hun 
huidige woning gebouwd.
Het spelen op de accordeon heeft 
Gerrit nog jaren gedaan, ook na 
zijn trouwen. Samen met Wiebe 
Ebbing en Reint Emming vorm-
de hij het RWG trio. Veel werd op 
bruiloften gespeeld in de omge-
ving, samen op de brommer er 
naar toe met de accordeon ach-
terop geknoopt. Wiebe was de 
drummer, en Reint ook op accor-
deon. Daarvoor speelde hij nog 
met Roel Hulshof in een duo. 
Gerrit vertelt nog van een brui-
loftsfeest bij café Kroeze waar de 
gemoederen tussen de beide fami-
lies op een gegeven moment zo 
verhit werden dat er ruzie ont-
stond. Spullen vlogen van de ene 
kant naar de andere kant van de 
zaal en er werd gedreigd met het 
elkaar voor de kop slaan. Daar 
hield Gerrit niet van. Hij had de 
accordeon al in de koffer en 
wilde vertrekken. De gemoede-

ren bedaarden uiteindelijk toch 
en het feest kon voortgezet wor-
den. Je maakte van alles mee.
De jaarlijkse gymnastiekuitvoe-
ring van NOAD was ook iets 
waar het hele jaar naartoe geleefd 
werd. Maar liefst 3 dagen was er 
uitvoering. En elke avond bege-
leidde Gerrit op accordeon én 
drum het opkomen van de atle-
ten. Met de voeten de trom en de 
bekkens bedienen en onderwijl 
een mars spelen op de accordeon. 
Waar de atleten een waar kunst-
stukje op het podium lieten zien, 
deed begeleidend muzikant Ger-
rit dat op zijn instrumenten. 
Uiteindelijk hebben ook de kin-
deren zijn muzikaliteit overgeno-
men en hebben ze allemaal wel 
iets met zang, gitaar, drum, 
accordeon of orgel/piano.
Helaas werd Gerrit op zijn 46e al 
afgekeurd vanwege zijn rug. 

Waar tegenwoordig de Wet 
Poortwachter je werkgever ver-
plicht ander werk te zoeken wat 
je nog wel kan doen en jou ver-
plicht dat te proberen, vroeger 
was afkeuren echt einde oefe-
ning. Gerrit heeft het daar best 
moeilijk mee gehad. Hij wilde 
nog graag werken, aangepast 
werk doen wat nog wel lukte. 
Maar dat mocht niet. Deed je dat 
wel dan kwam je uitkering in 
gevaar. Hoe anders is dat tegen-
woordig.

Gerrit kijkt met genoegen terug 
op zijn leven in Buinerveen, op 't 
Meras. En aan verkassen denkt 
hij niet. Hij is er geboren, geto-
gen en “wie zaln d'r ook wel dood 
gaon”.

Marjan Poelman

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 26 oktober ging de 
avond over de traumaheli. Pau-
lien Medema-de Vlieger heeft de 
opleiding voor Traumahelikop-
ter gevolgd en is als verpleeg-
kundige ook co-piloot. Er wordt 
door de inzet van het Mobiel 
Medisch Team (MMT) een stuk-
je ziekenhuis naar de plek op 
straat gebracht, waarbij zelfs 
kleine operaties worden uitge-
voerd. Het MMT bestaat uit een 
helikopter en een auto, gestatio-
neerd in Eelde. Afhankelijk van 
de situatie wordt bekeken met 
welk vervoermiddel het team op 
stap gaat. In het verleden is 
gestart met Crash teams. Vanaf 
de werkvloer met een koffer in de 
politieauto naar het ongeval.  Nu 
bestaat een team uit 4 personen; 
arts, verpleegkundige (copiloot 
en assistent arts), chauffeur en 
een piloot. Het team is een aan-
vulling op ambulance zorg, bv. 
met bloed geven, andere medica-
tie, levensreddende operaties, 
echo. Ook is er extra zorg voor 
stabilisatie. Het doel is het ver-
minderen van sterfte en invalidi-
teit.
Woensdag 16 november kwam 
Catrien Posthumus vertellen 
over het Unesco Global Geopark 
De Hondsrug. Dit Geopark strekt 
zich uit van Groningen tot Coe-
vorden en Bargerveen. Het is 70 
km lang en het hoogste punt is 30 
meter bij Emmen en het laagste 
punt is 5 meter bij Groningen. 

Het Geopark is een geologische 
geschiedenis van internationaal 
belang met een aantrekkelijk 
landschap, ontstaan in de ijstij-
den. Met daarin pingoruïnes; de 
overblijfselen van een pingo als 
het ijs in de ondergrond smelt. Er 
ontstaat dan een ringvormige 
krater die wordt opgevuld met 
smeltwater.    
Op 12 november 2012 is een 
businessplan ingediend voor het 
verkrijgen van de Unesco Geo-
park status voor het Hondsrugge-
bied. Voor 4 jaren (2013-2017) is 
een certificaat verkregen die daar-
na geëvalueerd zal worden. Door 
middel van musea, poorten van 
verhalen, hotspots met informa-
tieborden, safari's, app op de 
smartphone, website, game voor 
kinderen, VirtualReality-film en 
Hondsrugboeken probeert men 
bekendheid te geven aan dit unie-
ke Geopark De Hondsrug.          
Woensdag 21 december vieren 
we Kerstavond bij Chinees res-
taurant De nieuwe Ster.
Aanvang 18.00 uur.
Woensdag 18 januari Jaarver-
gadering en Presentatie Lan-
dwinkel Exloo 

Woensdag 15 februari Alice 
Roukema vertelt over bekkenbo-
demfysiotherapie.

Activiteitencommissie:
Donderdag 24 november zijn we 
met een klein groepje leden naar 
het Glasmuseum in Nieuw-
Buinen geweest. Dit museum is 
te vinden in het MFA Noorder-
breedte in de ruimte bij de biblio-
theek. Prachtig ingericht met 
vele voorwerpen die gemaakt 
zijn in 1 van de 2 glasfabrieken, 
Thöne en Meursing die ooit in 
Nieuw-Buinen hebben gestaan. 
Een hele grote werkgever in die 
tijd! In 1967 is de laatste glasfa-
briek gesloten. Aan de muur in de 
lange gang is de hele geschiede-
nis uitgebeeld, evenals in ver-
schillende vitrines. Mooie uitleg 
door de bestuursleden van de 
Historische vereniging.
Een aanrader om naar toe te gaan.
    

Donderdag 15 december gaan 
we kerststukken maken: een taart 
of een festoen (hanger). Saskia 
Jonkman zal ons hierin begelei-
den. De spullen, zoals oasis, 
groen, bloemen, touw, schaar 
graag zelf meenemen.
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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:  
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com  

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.

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. 

Wandelen met andere afde-
lingen in Drenthe:
Aly Krol coördineert de provin-
ciale wandelingen. Heeft u vra-
gen of stelt uw afdeling zich 
beschikbaar voor het organiseren 
van een wandeling, neem dan 
contact op Aly.  Even een e-mail 
sturen naar:
 1953krol@gmail.com.
 Of bellen met: tel: 0593526722
Elke deelnemer moet lid zijn van 
Vrouwen van Nu. Introducees 
kunnen niet vaker dan 2 maal 
meelopen.
Wandelen bij de afdeling Lieve-
ren op donderdag 8 december 
start tussen 9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling De Stapel 
op WOENSdag 11 januari start 
tussen 9.30 en 10.30 uur.
Wandelen bij de afdeling ?? op 
donderdag 9 februari start tussen 
9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij de afdeling Vled-
der op donderdag 9 maart start 
tussen 9.30 en 10.30 uur
Opgave bij de organiserende 
afdeling. Bij de prijs inbegrepen 
koffie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.

Provinciale Agrarische Com-
missie Contactmorgen naar 
BlauweBessenBoerderij
Maandag 28 november 2022 
gingen we naar de contactmor-
gen van de Provinciale Agrari-
sche Commissie. We waren uit-

genodigd bij de Coöperatieve 
Blauwe Bes Drenthe in Gees-
brug.
Roel Koops en Mirjam over hun 
bedrijf, dat een samenwerkings-
verband is met de familie Busse-
maker te Geesbrug, de familie 
IJken te Wachtum en de familie 
Koops te Zwinderen. In 2008 
hebben de drie families de han-
den ineen geslagen en een nieu-
we coöperatie opgericht voor het 
verwerken van blauwe bessen. 
Ze hebben gezamenlijk meer dan 
40 hectare aan blauwe bessen-
planten, waarvan 4 verschillende 
soorten om het plukseizoen zo 
lang mogelijk te houden. De eer-
ste 3 keer wordt er met de hand 
geplukt. Dit is mogelijk door wel 
150 medewerkers uit Polen en 
Roemenië en het snoeiwerk en 
onderhoud  wordt ook nog het 
hele jaar gedaan door 2 tot 8 
medewerkers. Ze hebben een 
plukmachine voor de laatste 
oogst en vorig jaar kwam er een-
tje bij die nog secuurder kan pluk-
ken, zodat die ook in gezet kan 
worden voor alle bessen. De bes-
sen worden in koelcellen be-
waard en zo snel mogelijk naar 
een ander bedrijf gebracht voor 
de verdere verwerking. In het 
seizoen staan er automaten voor 
de verkoop van verse blauwe 
bessen en staan ze op markten in 
verschillende dorpen en in een 
winkel in Geesbrug, die op zater-
dag open is. In het voorjaar 
brengen imkers kasten met hom-
mels en bijen en die zorgen voor 
de bestuiving. Tot slot mochten 

we de blauwe bessensap en bon-
bons met blauwe bessen proeven 
.
Een nieuw provinciaal Drents 
bestuur:
Tijdens de provinciale vergade-
ring van 10 mei jl. heeft zich, na 
de besluitvorming over de tijde-
lijke invulling van het provinci-
aal bestuur door Janny Roggen, 
een collectief van 9 vrouwen 
gemeld om met z'n 9-en de pro-
vinciale afdeling Drenthe te wil-
len gaan besturen. De Negen van 
PB Drenthe: Ceciel Mentink, 
Hilda Koops, Ineke Westerveen, 
Jannie Warringa, Janny de Jonge, 
José Houben, Karin Albring, 
Martha Hartlief, Yvonne Sloots. 
Op de extra algemene provincia-
le vergadering op vrijdag 28 okto-
ber 2022 zijn deze 9 vrouwen in 
het provinciaal bestuur gekozen.

Bestuur Vrouwen van Nu 
afdeling Buinerveen:
Willy Brouwer, Tineke de Wal, 
Rika Grooten, Betsy ter Keurs en 
Geesje Middeljans
Foto's en artikelen:
Meer foto's en artikelen van alle 
activiteiten zijn te zien op 
www.vrouwenvannu.nl  onder 
lokale afdelingen.

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:1953krol@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.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, ,  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

Pieter en Peter Uneken

Jantina Plat en Grietje Groothuis

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

Ons nieuwe onderkomen in het 
M.F.A. gebouw De Noorder-
breedte is al door veel mensen 
bezocht en we hebben inmiddels 
al meerdere groepen mogen ont-
vangen die een rondleiding kre-
gen in ons glasmuseum. Ook 
hebben we weer materiaal mo-
gen ontvangen wat t.z.t. weer een 
plekje zal krijgen in ons onderko-
men. Onze dank daarvoor. 
Als bestuur en vrijwilligers zijn 
we al enkele middagen druk in de 
weer geweest om het een en 
ander uit te zoeken aan materiaal 
welke momenteel nog in opslag 
staat. Een hele klus en bestaat uit 
vele dozen die na de brand nog 
niet weer zijn geopend en zullen 
we bekijken wat voor ons nog 
bruikbaar is. 
De “Buuner”, het derde deel van 
2022 van de Historische Vereni-
ging Nieuw-Buinen, Buinerveen 
is inmiddels weer bij onze leden 
bezorgd en ligt bij de bekende 
verkooppunten. Ook in deze uit-
gave die 4 pagina's extra heeft, 
nemen wij u weer mee naar de 

historie van onze dorpen Nieuw-
Buinen en Buinerveen met ver-
halen uit  vervlogen 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 ontvangt 
dan ook ons tijdschrift op de deur-
mat. Voor leden die buiten de 
regio wonen vragen wij een extra 
bijdrage van 7,50 euro voor een 
tegemoetkoming in de hoge ver-
zendkosten.
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. Steeds meer mensen 
raken hiervan doordrongen en 
doneren oude spulletjes of zetten 
hun herinneringen op papier. 
Velen van ons kunnen zich geen 
beeld vormen over de periode 

rond en direct na de Tweede 
Wereldoorlog. Door de herinne-
ringen op papier te zetten blijft 
het voor het nageslacht bewaard. 
Dus………… laat u niet weer-
houden en zet de gebeurtenissen 
uit uw jeugd op schrift. Indien 
nodig wil de redactie u daarbij 
graag behulpzaam zijn. Een aan-
tal dorpsgenoten of oud dorpsge-
noten zijn u reeds voor gegaan.
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
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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

Wel en wee in Buinerveen?? 
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. 
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen. 
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 
felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen. 
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. 
Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter      06 13686986  gienus@hrcoatings.nl
Gerbrand Plat,secretaris  0599 212698  06 54628093  gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester 0599 212719  06 13450972  ina.ottens@outlook.com
Ab Poelman, lid  0599 212857    ab.poelman@ziggo.nl
Jan van Noortwijk, lid 0599 212298    jvannoortwijk@hetnet.nl
Harm van Rhee, lid  06 52466113    harm-jane@online.nl
Jacob Hospers    06 16554099    jacobhospers@outlook.com
Email van onze beheerder: 

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

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

A.Sloots

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 18.90 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Bel voor een afspraak: 088 2323300



Dorpskrant BuinerveenPagina 44

  
 

 

  

 

 

Volkszang zeggen ze niet meer 
en een nieuwe naam hebben ze 
nog niet. Wat ze wel hebben is 
een ware stormloop van nieuwe 
zangers en zangeressen. Iedere 
eerste donderdag van de maand 
komt een vrolijke groep dorpsge-
noten bij elkaar om met elkaar te 
zingen in het dorpshuis onder de 
bezielende leiding van Gonda 
Bos. Het repertoire is behoorlijk 
opgefrist en aan enthousiasme 
geen gebrek. De eerste 2 avon-
den is er echt gestudeerd op een 
aantal nieuwe nummers en dat 
klinkt gewoon goed. Hier gaan 
ze in januari mee verder en er 
wordt al geopperd dat 1 avond in 
de maand toch eigenlijk best wel 
wat weinig is. We zullen zien hoe 
zich dat ontwikkelt. Het geeft in 
ieder geval aan dat het smaakt 
naar meer!
De zangavond in december heb-
ben ze gebruikt om een heel scala 
aan klassieke en modernere 
kerstliederen te zingen. 

Sommige bekend, 
sommige wat minder 
bekend. Voor alle smaken wat. 
Wel waren ze het met elkaar eens 
dat een goed kerstlied ook best 
wat oefening verdient om 'm 
mooi en meerstemmig te kunnen 
zingen. Het zou dus maar zo kun-
nen dat ze volgend jaar al in sep-
tember met kersrepertoire gaan 
starten. 
Dat het leuk is op zang had zich 
de afgelopen maand goed rond-
gezongen. Weer 4 nieuwe zang-
ers erbij. En er komen in januari 
meer werd al aangekondigd. Hoe 
mooi is dat: een snelgroeiend 
koor tegen elke beweging in. 
Nu nog een passende naam. 
Denken jullie mee? Ideeën kun-
nen ingeleverd worden bij Mar-
gret Hoving via mail famwho-
ving@hotmail.com of app 06-
57782063 tot 31-12-2022. Het 
zou gaaf zijn wanneer ze tijdens 
de Nieuwjaars instuif in ons dorp 
de nieuwe naam bekend kunnen 
maken. 

Zang Buinerveen

Voor wie het leuk lijkt iedere 
eerste donderdag van de maand 
mee te zingen: voel je van harte 
welkom! Je hoeft geen superta-
lent te zijn, leeftijd is niet belang-
rijk en met plezier zingen is 
genoeg! 
Kom je donderdag 5 januari om 
20.00 uur naar de grote zaal van 
het dorpshuis?

Margriet Nascimento
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Schaats / visnieuws

 

 

 
 

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2023

Donateur per gezin     € 6.00 p/j
Donateur alleenstaand    € 3,00 p/j
Gezinslidmaatschap     € 8,50 p/j
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18 jaar   € 6,00 p/j

Vanaf heden heb je geen losse viskaart meer nodig als je wilt vissen in de vijver, 
wanneer je lid bent van de schaatsvereniging, kun je gewoon komen vissen.
Bij vragen neem contact op met: Arnold, 06 13384448

Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o

Bestuur schaatsvereniging

Het voltallige bestuur :
Stan van der Aa, André Trip, Arnold Habing, Marja van der Scheer, 
Martin Evers en Harm van Rhee.

Foto rechts:
We hebben in december 2021 reeds afscheid van Gerriet Gossen 
genomen als bestuurslid maar vanwege de coronamaatregelen heeft 
het toen niet kunnen plaatsvinden en hebben we het de afgelopen 
jaarvergadering kunnen doen. 
Gerriet bedankt voor de inzet gedurende de afgelopen 5 jaren!
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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, dekbed-
overtrekken, gordijnen en hand-
doeken
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 81810359

Vrijwilligers VV Buinerveen

Nieuw-Buinen
Locatie: 
MFA Noorderbreedte 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen

Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

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 
06 83806189  

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 

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

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie: 
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl

Geert Hilbolling  212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
geert-hilbolling.jouwweb.nl 

Janny Hoving  212446
e.j.hoving@kpnmail.nl

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@t-mobilethuis.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                      
Bram van Buuren
  Hoofdkade 4       
Buinerveen
  tel: 211918
Bezorgers:
  Martie Alberts
  Andre Kamp
  Geert Boekholt
  Ina Ottens

  
Druk: 
       Middeljans, 
  Buinerveen 
  tel. 212232

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent   
     0900-8844 Arjan Katerberg
Gemeente:    zonder 0591  140591  
KCC Buurtbeheer   zonder 0591  140591  
Gebiedscoordinator.  
 Wietze van der Harst   06-11706974 
Dieren ambulance      09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen   06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west        
06 55582238
Huisartsenpost buiten kantoortijden  0900-9229

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:marjanpoelman@hetnet.nl
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