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Kerstmarkt
Zondag 7 december was het dan
zover: de kerstmarkt in Buinerveen/Nieuw-Buinen. Op verschillende plekken langs de rechte weg door beide dorpen. Bij
Kringloop Berendsen en voorheen garage Trip stonden buiten
en binnen verschillenden kramen. Men kon thee proeven en
lekkere koffie, grabbelen voor
een goed doel, een kramen met
babykamerspullen, geurkaarsen,
kleding, enz.
Bij Janita Holm (Holmhuis Brocante en theeschenkerij) stonden
achter op het plein bij de boerderij en groot aantal kramen. Binnen waren veel brocante spullen
en proeven kon men bij Mibuwijnen. Buiten had Spelweek Buinerveen een leuke sneeuwpop in
de kraam, waarvan het aantal
bekertjes moest worden geraden.
Sierspullen en snuisterijen werden aangeboden en tevens waren
de Kaasbank en De Gouden
Moer aanwezig. Het was wel
heel koud vanwege de wind en

later op de middag ook nog
regen. Een kachel midden op het
plein was geen luxe!
Op het terrein van Sonja Musch
(Nail fashion en body care)waren
tevens diverse kramen. O. a. kinderkleding van Anita Kruit en
prachtige kerststukjes werden
hier verkocht.
Aan de westkant van de Mondenweg kon men een kijkje bij Paul
Siepel (Snuffelschuur) nemen.
Veel antiek en curiosa kon men
daar vinden. Stropiewafel stond
buiten de lekkerste stroopwafels
te bakken.
In dorpshuis De Viersprong was
de achterzaal gevuld met verschillende kramen. Lekker brood
van bakker Poelstra, heerlijke
thee en engelse baksels, kerstkaarten, schilderijen, boeken,
kniepertjes, enz. werden hier aan
de man gebracht. Voor het dorpshuis kon men een prachtige
kerstboom kopen.
Al met al was het een heel gezellig gebeuren, dat voor herhaling
vatbaar is.
(Zie ook foto’s achterzijde)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
20 dec
29 dec
7 feb
14 feb
11 mrt
14 mrt
21 mrt
28 mrt
15 apr
2 mei
6 mei
10 jun
5 sep
24 okt
12 dec

Kerstbingo
Bonte Wever
Bingo
Bonte Wever
Knutselen
Bingo
Toneel
Toneel
Knutselen
Bingo
Bingo (jeugd)
Eindfeest
Bingo
Bingo
Bingo

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2014 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
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

4 februari 2015
1 april 2015
3 juni 2015
13 augustus 2015
7 oktober 2015
2 december 2015

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé
voor € 10,00

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 125
Tel.: 0599-658057,
b.g.g. 0591 - 585554
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie:
Parklaan 26,
Nieuw-Buinen (voormalige
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van
goederen op afspraak via de
Steunstee medewerkers, tel.
0599-658057.

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.
Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur
Vr-za-zo open va 15.00 uur
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Hee allemaal!!
Wat gaat de tijd snel! In april
bestaat jeugdsoos alweer 4 jaar!
En dat wil zeggen dat wij alweer
bijna 4,5 jaar in het bestuur zitten.
Wij vinden het tijd om het stokje
door te geven, en zullen vanaf
2015 dan ook stoppen als
bestuurslid.
Het bestuur bestaat dan nog uit 5
volwassenen en 1 jongere.
Het jongerenbestuur, nou ja
eigenlijk 1 persoon… kan de
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soosavonden helaas niet alleen
draaien. We zijn daarom ook op
zoek naar jou!!
Lijkt het jou leuk om te organiseren, om de week een soosavond
te draaien, ongeveer 1x in de
maand te vergaderen en val je
ook nog eens in de leeftijd van
het voortgezet t/m 23 jaar. Laat
het ons dan even weten! Wij zouden daar super blij mee zijn!

19 dec

Gourmetten

Groetjes Laura & Melissa

Dorpskerstfeest 2014
Was u erbij vorig jaar? Het eerste Dorpskerstfeest van Buinerveen sinds lange tijd? Op
veler verzoek organiseren we dit jaar weer
een Dorpskerstfeest. De voorbereidingen
hiervoor zijn intussen in volle gang. Muzikanten hebben hun instrumenten uit het vet
gehaald, de eerste noten geblazen en met
elkaar besloten dat ze het nog niet verleerd
zijn. Ze hebben zelfs een naam gekregen en
heten nu Het Viersprong Ensemble. Zangstemmen zijn gesmeerd en het koor van
Volkszang is er helemaal klaar voor. Juf Bea
Lunsche van School 75 heeft ook deze keer
een prachtig kerstverhaal in het Drents uitgezocht om ons van te laten genieten. Waren
vorig jaar kinderen van School 75 onze speciale gast, dit jaar zijn het kinderen van School
59. Zij hebben aangeboden hun kerstmusical
na het schoolkerstfeest nog een keer op te
voeren op ons Dorpskerstfeest. Een eigentijdse kerstmusical die zich afspeelt in de supermarkt van meneer Ruud. Het hele programma
bestaat uit twee delen en we hebben goed
geluisterd naar het advies van vorig jaar om
tussendoor een pauze te houden.
Zelf vind ik het heel bijzonder hoe nu voor het
tweede jaar mensen belangeloos hun tijd en
talenten inzetten om met elkaar een kerstfeest
te organiseren. Velen dragen een steentje bij
om mensen in ons dorp een fijne middag te
bezorgen. En ik weet zeker dat ze er zelf net
zoveel plezier aan beleven als jullie wanneer
je het kerstfeest meeviert.
Namens alle vrijwilligers,
Margriet Nascimento

Agenda:

Zondag 21 december
om 14.30 u

DORPSKERSTFEEST
in Dorpshuis De VIERSPRONG

BUINERVEEN
Een Kerstfeest door en voor de inwoners van
Buinerveen / Nieuw-Buinen.
M.m.v. Volkszang, Het Viersprong Ensemble,
dorpskinderen en Bea Lunsche.
O.a. samenzang, eigentijds kerstverhaal in het Drents,
Kerstmusical door de kinderen en samen Kerst
beleven.
Veel plezier en kerstsfeer op de zondagmiddag voor
Kerst. Daarna gezellig napraten met glühwein en warme
chocolademelk.
Mis het niet en kom deze Kerst samen beleven!
Zaal open om 14.15 uur, toegang gratis
Vrije gift
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JEUGDWERK
activiteiten 2014 – 2015

Knutselen
Carnaval
Knutselen
Knutselen
Bingo
Eindfeest

woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

14 januari
14 februari
11 maart
15 april
6 mei
10 juni

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten 1,50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Bingo
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 2 euro
Inclusief drinken en enkele versnaperingen
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 uur
Kosten……
Opgeven bij
Els de Roo
Zuiderdiep 30
0599-212604 of 06-15467240
of
henkenelsderoo@ziggo.nl

Foto’s muziekavond

Nieuws van toneelvereniging

de Schoakel
Nog even en dan beginnen onze wekelijkse repetities
weer.
Best spannend omdat we hebben gekozen voor een
kortere tijd oefenperiode, maar dit zal ons vast en zeker
weer gaan lukken.
Voor het afhalen van kaarten gaan we een voorverkoopavond plannen in het dorpshuis. De datum hiervoor zal
in de dorpskrant van februari bekend worden gemaakt.
We gaan, zowel aan de spelers als ook in de
voorverkoop, een maximum stellen voor het aantal af te
halen kaarten per persoon.
Ook hierover in februari meer info.
Tot zover het Schoakelnieuws.

Dorpskrant Buinerveen
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Kerstactie
De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur
voor de jaarlijkse kerstactie.
Met de verkoop van heerlijke droge worsten van Slagerij P. Klein uit Nieuw -Buinen
en de ovenverse suikerbroden van Bakkerij d'Oale Ambacht uit Borger.
Deze actie is ten behoeve van de schoolkinderen.
Wij hopen dat uw bijdrage helpt om extra activiteiten hiervan te kunnen doen.
Wij komen

zaterdag 20 december a.s. tussen 10.30 – 14.00 uur
bij u langs met een kofferbakverkoop van:
Suikerbrood (400 gram) € 4,- 1 droge worst € 2,- 3 droge worsten € 5,50
Let op: Wij komen dit jaar niet bij u langs als u over de Mondenweg woont. Als u wel interesse heeft, dan
kunt u uw bestelling aangeven op de intekenlijst. Deze ligt in de lerarenkamer van school.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
CBS School 59
Monique Meijer: 06-27742899
OBS 75
Sylvia Feenstra: 06-81492089

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van
Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus kan
via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554.
Ook kunt u 4x meegaan met een uitje waarop u een
korting krijgt van € 5,00 bij ritjes vanaf € 7,50.
De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het
Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het
Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.

8.00 uur tot 10.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen
Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Sinterklaas in Buinerveen
Zaterdag kwam Sinterklaas
samen met zijn Pieten met een
oldtimer tractor en versierde
wagen aan in Buinerveen. Vanaf
het Zuiderdiep reed hij via
Hoofdkade naar dorpshuis De
Viersprong, waar veel kinderen
en ouders stonden te wachten.
Nadat hij van de wagen was
geklommen, werd hij verwelkomd en kon hij het lint doorknippen om in ons dorpshuis de
kinderen te begroeten. De peuters en baby's konden samen met
hem op de foto en ontvingen allemaal een lekker snoepzakje.
Daarna ging Sinterklaas naar de
achterzaal waar de jongste kinderen druk bezig waren met knutselwerkjes. Sinterklaas las het
boek “Sint gaat op gym” voor
en sommige kinderen lieten zien
hoe je de balletpassen moest
doen en je kon opdrukken. Daarna nam Sinterklaas een kijkje bij
de oudere kinderen die genoten
van een prachtige Sinterklaasfilm. De Pieten gingen samen
met alle kinderen de Pietengym
doen en tot slot volgde nog een
Pietendisco. Een geslaagd feest,
die georganiseerd werd door de
Schaatsvereniging Buinerveen
e.o., Voetbalvereniging Buinerveen en BBC, Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen
west, dorpshuis De Viersprong
en Spelweek Buinerveen!

Dorpskrant Buinerveen
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Show your talent
Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 25 april 2015 wordt er weer een 'Show your talent' georganiseerd. Zie jij jezelf al op het
podium staan? Grijp dan nu je kans. Jong en oud mogen meedoen. Je mag playbacken, zingen, toneel spelen,
een instrument bespelen of iets laten zien wat een ander niet kan. In het voorjaar kunnen kinderen, tieners en
volwassenen zich weer opgeven via het deelnameformulier.
Nadere informatie hierover volgt in de volgende editie.

Nieuwe organisatie
Verheugd kunnen wij jullie meedelen dat Jannet Boven en Gert-Jan Weggemans bereid zijn gevonden de
volgende “Show your talent” te organiseren.

Vrijwilligers gezocht
Om de komende jaren dit evenement voort te kunnen blijven zetten, zijn wij dringend op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor de opbouw van het toneel, de installatie van licht en geluid en voor de
voorbereiding en organisatie.
Heb je interesse, meld je dan aan via:
gertjanweggemans@home.nl of
jannet.boven@gmail.com

Alle hulp is welkom!!!!
De organisatie
Jannet Boven, Gert Jan Weggemans
Willem en Greetje Heidekamp

Dommel
Wist u dat… chocolade, dennennaalden en de kerstster giftig zijn
voor de hond? Laat uw hond hier
dus niet van eten! Voor meer
weetjes en tips kijkt u op
www.trimsalon-dommel.nl!
Trimsalon Dommel is verhuisd
van Alteveer naar Nieuw Buinen!

Ik ben Karin Kranenburg, eigenaresse van trimsalon Dommel.
Ik heb bijna 10 jaar een trimsalon
gehad in Alteveer en nu ik in
Nieuw Buinen ben komen
wonen gaan we gewoon door
met het trimmen van honden,
want dat is mijn passie: het weer
netjes en mooi maken van uw
hond!

Trimsalon Dommel
Noorderdiep 44
9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840
www.trimsalon-dommel.nl
www.facebook.com/trimsalondommel

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

Veel klanten zijn mee gegaan,
maar ik heb ook ruimte voor nieuwe klanten en heet u dan ook van
harte welkom in de nieuwe trimsalon.
Kijkt u eens op mijn website en
facebookpagina! En natuurlijk
kunt u voor meer informatie bellen: 0621408840.
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Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.

Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?
Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.
Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo,
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.
Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in!
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement
vanaf € 12,50 per jaar.
Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de
peuterspeelzaal.
Openingstijden:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur
woensdag van 8.30 tot 9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320

Dorpskrant Buinerveen
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SIMON BERENDS
Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

A.Sloots
Zuiderstraat 37
9524 PG Buinerveen
Tel: 06 34684274
www.vidacriativa.nl
info@jornadainterior.nl

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

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur
Maar... hoe te
beginnen?
Bij Selekt Wonen Ter Veen Borger vindt u alles voor de inrichting van uw (nieuwe)
woning. Royale maar toch overzichtelijke collecties meubelen, slaapkamers, bedden,
tapijten, gordijnen, binnen- + buitenzonwering en verdere aankleding van uw (nieuwe)
woning. Uiteraard vrijblijvend advies en offerte maar bovenal perfecte begeleiding en
uitvoering van al uw opdrachten.

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.30 – 16.30
18.00 - 20.00
dinsdag:
14.30 - 16.30
woensdag:
08.30 – 11.00
14.30 - 16.30
donderdag: 08.30 – 11.00
14.30 – 16.30

Beide bibliotheken zijn gesloten op:
* donderdag 25 december (eerste kerstdag)
* vrijdag 26 december (tweede kerstdag)
* woensdag 31 december (oudjaar)
* donderdag 1 januari 2015 (nieuwjaar)
Dreumesuurtje in bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger
Het dreumesuurtje is een gezellig
uurtje, waarbij dreumesen en hun
ouders/verzorgers of oppas
elkaar ontmoeten. De activiteiten
zijn gericht op stimulering van de
taalontwikkeling, de motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind.
Tijdens het dreumesuurtje wordt
er samen gelezen, gespeeld,
gezongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Op vrijdag 19 december, 30 januari, 20 februari in bibliotheek
Nieuw Buinen
Op vrijdag 19 december, 30 januari, 20 februari in bibliotheek
Borger
Leesniveaus
In de bibliotheek staan de leesboekjes voor de beginnende
lezers -meestal kinderen van
groep 3 en 4- in een aparte kast.
Deze leesboekjes hebben op het
rugetiket de letter E met daaronder het AVI-niveau:
S (van Start groep 3)
M3 (van Medio groep 3)
E3 (van Eind groep 3)
M4 (van Medio groep 4)
Het kiezen van een leesboek op
het juiste moeilijkheidsniveau is

vooral in de beginperiode van het
leren lezen belangrijk. Ook voor
kinderen in de hogere groepen
met leesproblemen kan de AVIaanduiding in een boek nuttig
zijn. Speciaal voor deze kinderen
is er in de bibliotheek ook een
Makkelijk Lezen Plein.
Sommige kinderen hebben meer
uitdaging nodig. Voor goede
lezers heeft de bibliotheek boeken die speciaal voor hen
geschreven zijn. Het leesniveau
ligt in deze boeken een paar
niveaus hoger dan gebruikelijk.
Maar de keuze van onderwerpen
en de belevingswereld zijn wel
afgestemd op de leeftijd van de
kinderen.

Is een kind verder gevorderd met
het lezen, dan is het exacte AVIniveau voor de gemiddeld lezer
wat minder van belang. Kom je
er zelf niet uit, vraag het dan aan
een bibliotheekmedewerker. Zij
zijn graag behulpzaam bij het
vinden van een boek op het
gewenste leesniveau. Je kunt ook
kijken op leesplein.bibliotheek.nl.
Info voor werkstuk of spreekbeurt
Over veel onderwerpen kun je
iets zoeken op de website van de
bibliotheek
(http://www.bibliotheek.nl/arran
gement) Bij elk onderwerp staan
ook boeken afgebeeld die te
gebruiken zijn voor de spreekbeurt of werkstuk.
Bibliotheek Wise app
Gemakkelijk zelf jouw boeken
verlengen en reserveren met
smartphone of tablet, waar en
wanneer je wilt? Er is een bibliotheekapp waarmee dit kan: de
Bibliotheek Wise App. Hiermee
hebben leden van de Drentse
bibliotheken altijd en overal toegang tot de bibliotheekcatalogus.
Je kunt de app gratis downloaden
in de App Store en Google Play.
Let wel op dat je kiest voor de
app Bibliotheek Wise van HKA

Dorpskrant Buinerveen
BV.
Kies na het starten van de app je
eigen Bibliotheek in de plaatsnamenlijst. Log in met je gebruikelijke gebruikersnaam/pasnummer en wachtwoord/pincode. Daarna kun je gebruikmaken van de faciliteiten zoals je
gewend bent in Mijn Menu zoals
zoeken in de catalogus, reserveringen plaatsen en verlengen.
De app helpt je ook om een keuze
te maken uit het aanbod van je
bibliotheek. Zo krijg je aanwinstenoverzichten en (persoonlijke) lees-, kijk- en luisteradviezen. Daarnaast kun je zien hoe
anderen de titels hebben gewaardeerd.
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Winnaar NS
Publieksprijs 2014
Michiel van Egmond - Kieft
Bijna twintig jaar lang droeg
voetballer Wim Kieft een groot
geheim met zich mee. Dat is nu
voorbij.
Aan Michel van Egmond, auteur
van de mega-bestseller GIJP,
vertelde hij zijn onwaarschijnlijke verhaal. KIEFT is het verslag
van een bittere strijd tegen zijn
verslaving. Tegen de demonen in
zijn hoofd. Maar het is ook een
hoopvol relaas over de voorzichtige wederopstanding van
een veerkrachtig mens. Het is een
boek vol zelfspot en trots. Triest
en soms grappig tegelijk. Het
gaat over Ajax, PSV, Oranje en
uiteraard over die gedenkwaardige kopbal tegen Ierland in 1988.
Maar het gaat ook over schuld en
schaamte, over eenzaamheid en
angst, over de druk, over het eeuwige onvermogen om te genieten
van succes. En over de dagelijkse
strijd die hij voert om clean te
blijven.

'Ik ben blij dat ik weer leef,' zegt
hij op een van de laatste bladzijden van dit openhartige boek.
'Écht leef.' Want boven alles is
KIEFT een boek over hoop.

Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe.
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.
Abonne me nt
0 t/ m 1 8 ja ar
19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

T oe lichting
Onbe pe rkt le nen, m ax. 1 0
re serve ringen te gelijk
Bas is abonnem e nt, 1 2 5
lee ns trippe n per ja ar, m ax. 10
re serve ringen te gelijk
Groot abonne me nt, onbepe rkt
lenen en re se rve ren+dubbe le
lee nte rm ijn+ inleverattendering
per e- ma il
M aandabonnm ent, 2 0
lee ns trippe n, 1 m aand ge ldig

Tarief 2 01 4
gratis
€ 47 ,00

€ 59 ,50

€ 10 ,00
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Nieuws CBS School 59
Bezoek aan het huis van
Sinterklaas
Op donderdagmiddag 20
november zijn de kinderen van
groep 1 t/m 5 naar het klooster in
Ter Apel geweest. Hier logeert de
Sint als hij in Nederland is. De
kinderen hebben pepernoten
gemaakt, de kledingkast van Sint
bekeken, geknutseld en geoefend
om op het dak te lopen. Als klap
op de vuurpijl ontmoetten de
kinderen Sinterklaas in zijn
werkkamer en konden ze hem
allerlei vragen stellen. Het was
een ontzettend leuke middag.

Op woensdagmorgen 26 november waren de kinderen van
groep 6 t/m 8 aan de beurt om af
te reizen naar Ter Apel. De
kinderen hebben geleerd welke
kledingstukken de Sint altijd
draagt en weten nu dat de
chocoladeletter heel vroeger van
brood gemaakt werd en gebruikt
werd om kinderen te leren lezen.
D e k in d er en h eb b en een
speurtocht gedaan met vragen
over het Sinterklaasfeest en
hebben pepernoten gebakken.
Het was een leerzame morgen.
Techniek
Techniek blijft toch wel één van
de leukste vakken op school. Op
vrijdagmiddag staat dit vak op
het rooster. De kinderen kunnen
aan het werk met stroom
(spectro), het programmeren van
een computertje (b-bot) en het
bouwen van een knikkerbaan.

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

www.school59.nl

met wat lekkers. Zo wordt de
vrijdagmiddag een reuze
gezellige én een heel leerzame
middag.

Ook zijn er materialen zoals:
kapla, knex, supermag, laser
pegs, Bblocks, technisch lego en
mechanical. Ook drinken we op
vrijdagmiddag een kopje thee

Dansen
Regelmatig komt Mieke, de oma
van Tess en Jasmijn, bij ons op
school om met de kinderen van
groep 1 en 2 te dansen. Soms
mogen de kinderen van groep 3
ook meedoen. Mieke kiest altijd
een thema uit en laat de kinderen
rond dit thema op muziek allerlei
bewegingen doen. De laatste
keer dat Mieke er was dansten de
kinderen rond het thema
“Sinterklaas en Zwarte Piet”.

Dorpskrant Buinerveen
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C i t t a s l o w, t o e n e n n u
Borger-Odoorn is een van de vier
kleinere steden in Nederland die
het predicaat Cittaslow heeft
verworven. Kort en goed moet je
daarvoor voldoen aan eisen die
enerzijds weergeven belang te
hechten aan onder meer rust,
duurzaamheid, verantwoord
milieubeheer en het in beeld houden van cultuur en geschiedenis.
Maar anderzijds ook de ontwikkelingen van een gemeenschap
die in de vaart der volkeren het
mooie van nieuwe vindingen niet
wil missen. Kijk nog eens goed
naar de slak. Wél een beestje in
beweging, ietsje slow, maar toch
de wereld van vandaag meetorsend op zijn geharnast ruggetje.

De andere musea zijn ook een
bezoekje waard, waaronder
Bebinghehoes in Exloo, Versteend Leven in Drouwen, Werktuigenmuseum in Valthermond
en Keramisch museum in
Nieuw-Buinen. Deze bewarende
instanties stellen bezoek altijd op
hoge prijs. Neem daar de tijd
voor kijken in het verleden en
gebruik die informatie voor het
leven van nu. De slak van nu is
sloom en niet al te snel, maar de
Cittaslow houdt er toch beweging in.

De geschiedenis van onze gemeente wordt door tal van instanties en organisaties in stand
gehouden. De musea die we rijk
zijn dragen bij aan het doorgeven
van wat er ooit was en door de
bewoners van toen van belang
werd geacht. De historische verenigingen bijten zich vast in het
terughalen van verhalen en kiekjes over vroeger met de bedoeling om de wederwaardigheden
van weleer te behouden voor nu
en de toekomst.
Musea zijn er genoeg in onze
gemeente Borger-Odoorn. Ook
in verscheidenheid voor wat
betreft historische speerpunten,
aandachtsgebieden en verbindingen met het alledaagse van
nu. Uiteraard dringt het Hunebedmuseum als eerste zich op,
immers Borger-Odoorn is daarmee nauw verbonden. BorgerOdoorn is de Hunebedgemeente
van Nederland. En dat heeft alles
te maken met het feit dat archeologisch onderzoek van Professor
van Giffen (universiteit Groningen) Borger-Odoorn op de kaart
heeft gezet als erfgenaam van de
meeste keienconstructies die we
nu hunebedden noemen.

Historische verenigingen worden bemand door enthousiastelingen, door bevlogen mensen
met een hoog gehalte aan besef
voor onze geschiedenis. De missie van deze verenigingen is vooral gebaseerd op registreren nu het
nog kan, vermijden dat informatie verloren gaat, het verleden
doorgeven aan het heden en het
nageslacht. Onze gemeente kent
een achttal organisaties die onze
geschiedenis in beeld brengen,
waarvan de Historische vereniging Carspel Oderen (Odoorn)
en de Historische vereniging
Nieuw-Buinen / Buinerveen zich
–tezamen met de Stichting Harm
Tiesing te Borger- vooral richten
op het puur plaatselijke verleden.
Voor kennisnemen van wat de
amateurhistorici produceren is
de bibliotheek een prima plek.
Even de tijd voor nemen.

Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website
Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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S p o k e n t o c h t 2 0 14
En alweer is de spokentocht in
Buinerveen achter de rug. Deze
keer op zaterdag 25 oktober
2014. Ik weet niet de hoeveelste
tocht dit was, maar er zijn er al
heel veel geweest. In 2006 ben ik
lid van de activiteitencommissie
geworden. Ik kan mij dat nog heel
goed herinneren. Ik was
gevraagd om als secretaris te
gaan optreden. Ook was mij verteld dat de commissie niet zo
groot was, ongeveer 5 personen.
Toen ik de eerste avond kwam
was de zaal gevuld met ongeveer
20 mensen die wat mij betreft een
taal spraken die ik nauwelijks
kon verstaan. Uiteindelijk kwam
ik er achter dat hier sprake was
van de evaluatie van de spokentocht van dat jaar. En dit ging
zeker niet over de eerste spokentocht. Er is dus sprake van een
lange traditie. Ik ben inmiddels
wel wat meer geïntegreerd in
onze gemeenschap en hoewel ik
geen Drents spreek kan ik het
goed verstaan.
Terug naar de traditie.
Ik zou graag eens willen weten
hoelang er al sprake is van een
spokentocht in Buinerveen. Wellicht kan iemand mij dat eens
vertellen, b.v. via een mailtje.

Even een paar gegevens over de
tocht van dit jaar.
Er hebben tussen de 50 en 60
spoken deelgenomen.
Het aantal deelnemers was ongeveer 150 personen.
Het weer was prima.
Van de tocht zelf kan gezegd worden dat deze door de deelnemers
als zeer positief is ervaren. Er is
nergens sprake geweest van een
wanklank en we hebben als organisatoren veel positieve geluiden
mogen horen.
Het enige negatieve was dat er
een paar “dode” stukken in de
route bleken te zitten. Hiermee
bedoel ik een paar stukken waar
geen spoken zaten. Dit komt
doordat een paar lopende spoken
waarop gerekend was zich hebben moeten afmelden.
De IJsvereniging, die zoals de
laatste jaren weer het veldwerk
voor haar rekening heeft genomen, had een prima route
gemaakt die een beetje langer
was dan vorige jaren. De routemakers waren tijdens de tocht
steeds in het bos aanwezig om er
voor te zorgen dat alles in goede
banen werd geleid en deelnemers
niet te zeer van het juiste spoor
konden afwijken.
Dit laatste was toch al moeilijk

door de goed uitgezette route,
maar ja, de angst doet ook wat.
Een kat in het nauw maakt soms
rare sprongen.
De spoken hebben zich weer van
hun beste kant laten zien.
De lopende spoken hebben veel
deelnemers goed aan het schrikken gemaakt. Zij waren vaak
geheel niet te zien, totdat zij plotseling voor je neus stonden. Sommigen waren zelfs als boom verkleed.

Ook de attracties waren weer
geweldig.
Zoals ik al vaak heb geschreven
ben ik iedere keer weer onder de
indruk van de creativiteit van
deze attractiebouwers.
Ik noem maar een paar dingen:
Zo moest je aan het begin eerst
door een enge tunnel in het
dorpshuis, waar je door een griezelig spookje een lampje werd
gegeven. Onderweg kwam je een
spook met een draaiende kettingzaag tegen dat niet bepaald vriendelijk was. Er was een tunnel met
o.a. daarin een doodskist die plotseling open ging. Dit natuurlijk
met de nodige enge geluiden.
Ergens kwam je bij twee deuren
waaruit je moest kiezen om door
te gaan. De deur die ik gekozen
heb deed je tot je enkels belanden
in een bak met modder. Wat er
achter de andere deur zat heb ik
maar niet onderzocht. Er was een
door ebola aangetast dorp, dat je
er op wees hoe erg de uitbraak
van deze ziekte is. En steeds zag
je enge spoken met de meest vreselijke maskers. Gelukkig waren
ze bij nader inzien best wel vriendelijk en dronken ook een biertje
zoals u op mijn foto's van de
tocht kunt zien.

Dorpskrant Buinerveen
Heel mooi was de attractie van
Alice in Wonderland, waarbij je
ook nog je eigen selfie kon
maken. Ook ben ik een aantal
“Witte Wieven” tegen gekomen,
die mij deden denken aan de heksen uit McBeth van Shakespeare.
Onderweg werd je ook nog aangevallen door een door de modder
kruipend spook.
Wat iets heel bijzonders was, was
de brug over de sloot die dreef en
wiebelde op een aantal oude
metalen vaten. Moeilijk om overheen te komen, maar ook moeilijk om te maken. U moet maar
eens naar de foto's kijken betreffende de opbouw van die brug.
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Op de site www.buinerveen.nu kunt u een link vinden naar mijn foto's.
Daar staan ook de foto's betreffende deze tocht.
Hierbij wil ik namens de IJsvereniging en de activiteitencommissie alle
medewerkers aan deze tocht van harte bedanken. Het was weer ouderwets leuk en we kijken alweer uit naar de spokentocht 2015.
Jan van Noortwijk
(secretaris act. cie.)

Ik denk dat ik niet alle attracties
en spoken genoemd heb, maar
dat moet u mij maar vergeven.

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

Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
nz re
ink n e
we lec
rk tra
en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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NIEUWS van Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Bezoeken politieke partijen:
Eind oktober is een delegatie van
Plaatselijk Belang bij alle 6 politieke partijen (Gemeentebelangen, PvdA, VVD, D'66, CDA en
CU) op bezoek geweest. In 2009
is ons DorpsOmgevingsPlan
gepresenteerd aan B&W op A3
formaat, zodat deze niet in de
bureaulade zou verdwijnen. In
januari 2014 heeft Jan Haikens
ingesproken in de gemeenteraad
over het DOP, waar wel projecten vanuit zijn gerealiseerd, maar
over het grootste project, de aanpak van het kruispunt en de fietsoversteek op de Buinerstraat,
hadden we nog steeds niets vernomen. De politieke partijen zijn
door ons ingelicht over ons plan.
Realiteit is op dit moment, dat
beide situaties meer gebruikt
worden door kinderen, vanwege
de sluiting van de school in Buinen door de gemeente, waardoor
een aantal kinderen naar OBS 75
gaan. Ook de samenwerking
tussen de voetbalclubs Buinerveen en Buinen (BBC) maakt dat
er meer gebruik van het kruispunt en de fietsoversteek wordt
gemaakt.

Op eigen initiatief is er in ons
dorp een Facebook-actie Verkeersveilig Buinerveen opgezet
door Lisa Boes en Annemijn
Hummel. Beiden zijn 2 weken
bezig geweest met het verzamelen van handtekeningen voor een
veiliger situatie van het kruispunt. De handtekeningen zijn
overhandigd door Lisa en Annemijn aan wethouder Buijtelaar,
tijdens zijn bezoek aan ons dorp.
Inmiddels zijn er moties in de
gemeenteraad ingediend en de
uitslag is dat er onderzoek zal
worden verricht naar de aanpak
van de verkeersveiligheid van
het kruispunt en de fietsoversteek.
Een aantal weken geleden is er
gesnoeid bij beide fietsoversteken aan de Buinerstraat. Het
zicht is behoorlijk verbeterd.
Zuiderstraat:
Omwonenden en Plaatselijk
Belang waren niet op de hoogte
van de stremming van de Zuiderstraat gebracht door de gemeente
Borger-Odoorn. Ook stond er
eerst niets op de gemeentesite te
lezen. De gemeente geeft toe dat

communicatie beter kan en blijft
communicatie als aandachtspunt
zien.
Het volgende staat nu op de site
te lezen:
In opdracht van de gemeente
Borger-Odoorn worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd
aan de Zuiderstraat te Buinerveen, ter hoogte van de aansluiting met de Zuidelijke Tweederdeweg en ter plaatse van de komgrens met Buinerveen.
De werkzaamheden starten op 24
november en duren tot 19 december.
Ter hoogte van de Zuidelijke
Tweederdeweg wordt een stuk
slecht wegdek in de Zuiderstraat
herstraat. Ook worden hier twee
kruisingen aangepast. De Zuidelijke Tweederdeweg krijgt op
twee plaatsen een passeerstrook.
De kruising Osdijk met komgrens Buinerveen wordt ook
aangepast.
Website Buinerveen.nu:
Bram van Buuren is als webmaster druk bezig met de site van
Buinerveen. Op de site www.buinerveen.nu staan alle verenigingen en clubs van Buinerveen
gepresenteerd en er is tevens een
activiteitenagenda aanwezig.
Neem een kijkje en zie dat er
steeds doorgelinkt kan worden
naar de websites van o.a. de scholen, de foto's van activiteiten in
Buinerveen/Nieuw-Buinen
west, die door verschillenden
personen zijn geplaatst op het
internet, enz. Als er iets georganiseerd wordt, kan dit aan Bram
worden doorgegeven; hij zorgt
voor plaatsing op www.buinerveen.nu.
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Ommetje en
Nieuwjaarsinstuif:
Op zondag 11 januari 2015 is er
opnieuw een Ommetje en de
Nieuwjaarsinstuif.
Start van het Ommetje is om
14.00 uur bij dorpshuis De Viersprong en duurt tot ongeveer
15.30 uur.
In het Ommetje wordt de toegang
bij OBS 75 tot het bos 't Meras
officieel geopend door wethouder Buijtelaar. Ratering Isolaties
is dit jaar de tussenstop in ons
Ommetje, waarbij bezichtiging
van het bedrijf mogelijk is.
Graag aanmelden voor het
Ommetje op ommetjebuinerveen@gmail.com, zodat we
weten hoeveel deelnemers er
zijn. De Nieuwjaarsinstuif vindt
plaats in ons dorpshuis in vooren achterzaal vanaf 15.30 uur. In
de achterzaal staat een welkomsdrankje en snert voor u klaar. Na
de opening vinden in de achterzaal diverse optredens plaats.
Door de volgende verenigingen
wordt deze dag mogelijk
gemaakt: Stichting Dorpshuis,
Voetbalvereniging Buinerveen,
Schaatsvereniging en Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west. Mogelijkheid van
een vrije gift is aanwezig. Er
staan op verschillende plekken
collectebussen klaar.
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Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Nieuws OBS 75

OBS 75, Sint en Zwarte Pieten,
zonnepanelen, een bovenlader
en……Kerst!
December is een maand dat er
veel activiteiten georganiseerd
worden op iedere school.
Zo ook op OBS75!
De voorbereidingen naar het
Sinterklaasfeest gebeurde niet
alleen thuis maar ook op school.
Naarmate de datum van 5 december naderbij kwam, steeg de spanning bij de kinderen en de juffen.
Niet in de laatste plaats doordat
de RommelPiet de school weer
eens had bezocht. Niet alleen de
klassen waren door hem bezocht,
maar ook de Juffenkamer (we
hebben dit jaar geen meester)
werd, op de voor RommelPiet
gebruikelijke wijze, rommelig
achtergelaten.
Vorig jaar had Sint zich verslapen in een bouwkeet van Hofstra
en Hulshof. Maar dit jaar was het
anders. Op 5 december stonden
alle kinderen vol verwachting te
wachten op de Sint. Echter deze
moest van het dak gehaald worden omdat veel huizen tegenwoordig zonnepanelen hebben.
Het Pietenresearchteam van Sint
was nog niet zo ver om de hoeven
van Amerigo (voor de nietingewijden: het paard van Sinter-

klaas) te voorzien van adequate
zonnepanelenantisliphoeven
(mooi woord) model 2014 te
voorzien. Nou is ontwerpen één
ding, maar produceren is nog
weer iets anders. Dus Sint heeft
dit jaar halsbrekende toeren uit
moeten halen om op de been te
blijven (of eigenlijk in het zadel).
Zo ook in de nacht van 4 op 5
december. Sint was in NieuwBuinen blijven steken op een dak
met zonnepanelen. Welk huis dat
was, houdt de schrijver geheim
om kwade of verwijtende blikken van kinderen en dorpsgenoten te voorkomen. Amerigo
stond wijdbeens met 2 benen op
een zonnepaneel en de 2 andere
benen had hij gelukkig nog op de
nok. Met Sint in het zadel was
het een hachelijke situatie. De
twee Zwarte Pieten konden de
situatie niet veranderen. Amerigo en Sint waren samen gewoon
te zwaar. Maar gelukkig kwam

er een voorlader met Simon
Berens langs rijden. Ondanks dat
het nog donker was zag Simon
met een Arendsoogachtige blik
dat er op een dak iets niet klopte.
Toen hij ontdekte dat Sint in
nood was, reageerde hij meteen!
Met de voorlader werden Amerigo en Sint van het dak geschept.
Amerigo werd uitgeput naar de
stal gebracht. In het dorpshuis
konden Sint en de Pieten weer op
verhaal komen. Daar was ondertussen een “Sint-en-Piet-ondersteuningsteam” gearriveerd om
de nodige hulp te verlenen. Nu
Sint geen paard tot zijn beschikking had, werd door Simon aan
Sint het aanbod gedaan om doormiddel van de voorlader toch de
kinderen van OBS 75 op tijd te
bezoeken. Dus toen de kinderen
buiten op het trottoir op de Sint
stonden te wachten, kwam de
voorlader met de bak hoog aangereden met Sinterklaas en de
twee Zwarte Pieten in de bak. Het
was een nog nooit vertoond
gezicht. En zeker in NieuwBuinen! Bij de kinderen in de
klas bleek niets van de vermoeidheid van Sinterklaas. Hij was als
in andere jaren: scherp, alert,
snedig, geestig, scherp, gevat,
niet voor één gat te vangen, wist
altijd een gedegen en onderbouwd antwoord te geven op de
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vragen van de kinderen. Telkens
weer bewonderenswaardig, de
feitenkennis van Sint. En zo
werd het voor iedereen weer een
geslaagd Sinterklaasfeest op
school.
Natuurlijk kunnen er nog een
heleboel andere activiteiten opgenoemd worden die op school
werden georganiseerd ter vergroting van de vaardigheden en kennis van de leerlingen. Maar
gezien de ruimte…… nog één
grote activiteit die er nog aan zit
te komen.:
Het traditionele Kerstgebeuren op donderdag 18 december!
Om 17.00uur worden de kinderen op school verwacht voor het
Kerstdiner. Voorgaande jaren
was dit altijd weer een groot succes aangezien de hapjes door de
ouders gemaakt worden en voor
een veelzijdig, divers en zeer
smakelijk diner zorgen. Vorig
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jaar was er een heuse MiniKerstmarkt en een erg gezellige
sfeer o.a. door de vele bezoekers.
Dit jaar zal er o.a. een partytent
geplaatst worden. Er zullen weer
vuurkorven geplaatst zijn en vele
lichtjes zullen in lichterlaaie
staan.
Als de kinderen nog in de klas
met de juffen en een aantal
ouders heerlijk aan het eten zijn,
verzamelen de ouders en anderen
zich dan weer op het mooiste en
ruimste schoolplein van Nederland. Men kan dan weer worden
getrakteerd op Glühwein, snert,
warme chocolademelk, oliebollen en ander lekkers. Het kost
niets, maar een vrije gift is altijd
zeer welkom in de vrijegiftenbak
(ook mooi woord). Niet alleen de
ouders en familie zijn hier welkom. Maar ook één ieder die
OBS75 een warm hart toedraagt,
die omwonend is of gewoon
genieten wil van het samenzang

van het Veenkoor en de kinderen
na het Kerstdiner. Dus is iedereen gewoon welkom, zoals het
de Kerstgedachte betaamt.
Daarna is het voor de kinderen
en de leerkrachten nog één dag
naar school om dan te genieten
van een welverdiende Kerstvakantie.
Namens OBS75, de school met
die bijzondere naam, sinds 1875
en met het mooiste en ruimste
schoolplein van Nederland: een
Gezegend en Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar!

Ook jouw kind kan sporten of muziekles krijgen!
Drummen, gymnastiek, zingen,
toneelspelen, voetballen, ballet,
volleyballen, piano spelen enzovoort. Je kind (tussen de 4 en 18
jaar) komt bij je en wil sporten of
een activiteit doen op het gebied
van cultuur. Ook jij vindt het
belangrijk dat je kind mee kan
doen, maar je hebt er het geld niet
voor. Wat nu?
Hier is een oplossing voor. Het
jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds.
Dus wil je graag dat je kind sport
of muziekles krijgt of wil je meer
informatie? Meld je bij een van
de Steunstee's of bij de combi
coaches van de gemeente Borger
– Odoorn. Een kans die je niet
mag laten lopen!

De combicoach voor NieuwBuien is Stefan Kiestra telefoonnummer: 06-20896910.
De Steunstee in Nieuw-Buinen
is te bereiken op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend
van 9.00 uur tot 11.30 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 uur
tot 16.00 uur op telefoonnummer: 06-55305769.
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NIEUWJAARSWANDELING
“Ommetje BUINERVEEN”
11 januari 14:00 tot 15.30 uur

VOOR ALLE INWONERS VAN:

met tussenstop bij Ratering Isolaties

Ommetje
Buinerveen Nieuw-Buinen West
(ca 4,5 km - 1 uur)
Startpunt bij dorpshuis
“de Viersprong” Buinerveen

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

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWJAARS
INSTUIF
11 januari 15:30 tot 18.00 uur

VOOR ALLE INWONERS VAN:

MET DIVERSE OPTREDENS

DORPSHUIS DE VIERSPRONG

Dorpskrant Buinerveen
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SUCCESVOL VERLOOP
AGRARISCHE DAGEN VROUWEN VAN NU
met 1400 deelnemers
Terwijl het aardappelrooien in
volle gang is zullen vele boeren
in Drenthe hun vrouwen een dag
moeten missen.
Voor de organisatie zit de eerste
week erop. Zo'n kleine 700 leden
van Vrouwen van Nu hebben
de afgelopen week al deelgenomen aan excursies in de gemeente Borger/ Odoorn. Bezoek aan
de proefboerderij het Kompas in
Valthermond, de stoeterij van
Tewis en van Kooten in Westdorp
en het LOFAR projekt met de
grootste radiotelescoop van de
wereld. Tegelijkertijd een interessante rondrit door het gebied
met toelichting door lokale gidsen.
Vier bussen toeren elke dag door
de gemeente. Start, lunch en de
afsluiting om 16.00 uur, steeds
bij Bussemaker in Exloo.

Deze week komen nog eens 700
Drentse vrouwen naar Borger/
Odoorn op dinsdag, woensdag en
donderdag. Het vele werk verzet
door vrijwilligers van de afdeling
Odoorn/ Odoornerveen van Vrouwen van Nu werpt vruchten af.
Wij zijn trots op het resultaat.
Trots ook op de vele sponsoren
die dit mede mogelijk hebben
gemaakt.
Wij weten dat boeren in Drenthe
graag voedsel produceren voor
een eerlijke prijs én beschikbaar
voor iedereen. De voedselbank is
voor veel gezinnen helaas nodig
in welvarend Nederland.
De werkgroep Agrarische Dagen
Odoorn/ Odoornerveen wil, evenals de regionale omroep en vele
winkeliers en inwoners van Drenthe, ook haar steentje bijdragen.

Bij de afsluiting donderdagmiddag om 16.00 uur zal de werkgroep een cheque overhandigen
aan de Noordelijke voedselbanken. Een financiële bijdrage en
even belangrijk de overdracht
van honderden potten zelfgemaakte jam, een gift van de deelnemende vrouwen aan deze Agrarische Dagen 2014.
Fleurige potten jam in allerlei
soorten en maten vinden hun weg
naar gedekte tafels!
Namens de werkgroep Agr.
Dagen Odoornerveen/Odoorn
Albertje Nienhuis-Naber
tel. 06-15170040
14 oktober 2014

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
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
212298
Harm van Rhee
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak
211860

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
ilsekwaak@versatel.nl

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
Jeugdsoos
De afgelopen periode is binnen
het dorpshuisbestuur herhaaldelijk de toekomst van de jeugdsoos aan de orde geweest, steeds
in goed overleg met het bestuur
van de jeugdsoos. Zoals u misschien wel zult weten maakt de
jeugd nu tijdelijk gebruik van het
gebouwtje van de IJsvereniging.
Enige jaren terug is namelijk
besloten dat na gebleken bestaansrecht de jeugdsoos overgeheveld zou worden naar het
dorpshuis. En omdat daar nu
ruimte is vrijgekomen door vertrek van de peuterspeelzaal zou
deze ruimte ingenomen kunnen
worden door de jeugdsoos. Er
moeten dan nog wel aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden
zoals de toiletten. Met de
gemeente is over de jeugdsoos en
de verplaatsing naar het dorpshuis ook steeds overleg gevoerd.
Met de gemeente met als doel dat
de gemeente bij zal dragen in de
kosten van aanpassing van het
gebouw. De gemeente was er al
enkele jaren van op de hoogte
dat bij gebleken bestaansrecht de
jeugdsoos zou worden overgebracht naar het dorpshuis.
Het laatste gesprek met de
gemeente vond plaats op vrijdag
12 december jl en de uitkomst

was dat van onze kant (dorpshuis
zowel als jeugdsoos) onze plannen goed moeten worden onderbouwd en dan lijkt een verzoek
om een bijdrage in de kosten niet
bij voorbaat kansloos.
Subsidie
Er was nog een tweede reden om
met de gemeente om de tafel te
gaan en dat was de dreiging dat
de subsidie voor de activiteiten
van de jeugdsoos ter discussie
staan. Die subsidie is momenteel
€ 645,00 per jaar maar wel erg
belangrijk om activiteiten te kunnen uitvoeren. Ook daarvoor
geldt dat een en ander goed moet
worden onderbouwd om de subsidie in stand te kunnen houden.
Hoe in de beide bovenstaande
zaken uiteindelijk zal worden
beslist is nog niet duidelijk.
Begin volgend jaar zal de raad
van de gemeente een besluit
nemen inzake de te verstrekken
subsidies.
Bloembakken
Al heel wat maanden geleden
hebben wij de gemeente laten
weten dat wij graag een aantal
bloembakken bij ons dorpshuis
zouden willen plaatsen. Uiteraard met het verzoek aan ons te
denken als er bloembakken vrij

komen waar de gemeente geen
andere bestemming voor heeft.
Die mogelijkheid doet zich nu
voor. Wij zijn door Wietze van
der Harst van de gemeente Borger-Odoorn gevraagd of wij
belang hebben bij een drietal
bloembakken die nu nog in Borger staan in de middenbaan van
de weg naar Stadskanaal maar
daar moeten wijken voor de
reconstructie. Hierbij gaat een
foto van een van deze bakken
waarbij de reclame nog moet
worden verwijderd. Wij zijn blij
met dit aanbod en zullen deze
bakken een mooie plek geven bij
het dorpshuis. De bakken worden door de gemeente gebracht
en neergezet op de door ons aan
te wijzen plek.
Gerbrand Plat

embak

en blo
Betonn
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Homeo-watte – Over vuurwerkangst en huisdieren
Soms is het al te horen: de knallen van het vuurwerk waarmee
we straks massaal het oude jaar
uitzwaaien en het nieuwe verwelkomen.
Het is eigenlijk best een speciale
tijd van het jaar. De dagen zijn
maar kort en een groot deel van
de dag lijkt het wel alsof het maar
niet écht licht wil worden. De
verstilling in het weer past eigenlijk wel bij het algemene beeld in
de tijd voor kerst, de adventsperiode. Ook na de kerst is het nog 12
dagen stil, alsof de tijd even niet
beweegt. De dagen lengen nog
niet echt en het donker overheerst. Pas na Driekoningen op 5
januari komt er weer wat beweging in het leven. Licht is belangrijk in deze periode: eerst de 4
kaarsen van de adventsperiode
die de weg naar kerst verlichten.
En dan de lichtjes in de kerstboom en de kaarsjes op tafel om
een feestelijk tintje te geven aan
deze donkere dagen.
Er is echter één uitzondering: op
oudejaarsavond maken we een
heleboel lawaai en licht om de
boze geesten van het duister te
verjagen, zodat ze ons in het nieuwe jaar niet lastig kunnen vallen.
Een mooie symboliek, maar voor
onze huisdieren is het wel een
hele uitdaging om er heelhuids
doorheen te komen. Zeg eens
eerlijk: hoe graag wil úw hond
uitgelaten worden als er knallen
te horen zijn, en hoe graag ligt uw
kat juist in die periode op een
veilig plekje?
Voor een aantal dieren is de periode zó stressvol dat ze er zonder
een beetje extra hulp niet doorheen komen. Daarom heeft
Inspiraling in Assen een lezing
gehouden over Vuurwerkangst

bij huisdieren. Samen met een
hondengedragstherapeut, kattengedragstherapeut en een dierenarts is dit onderwerp van alle
kanten belicht. Heel kort wil ik
daarover graag iets met u delen in
deze Dorpskrant.
Angst voor vuurwerk is vaak
duidelijker zichtbaar bij honden
dan bij katten. Sommige rassen
zijn in aanleg wat gevoeliger
voor deze angst dan anderen.
Belangrijk is dat het dier goed
gesocialiseerd is en goed getraind wordt om op die manier
een veilige basis te bieden. Dat
betekent echter niet dat deze dieren niet bang kunnen worden,
bijvoorbeeld doordat er een keer
vuurwerk naar ze gegooid is. Dit
levert echt een trauma op, een
diepgeworteld gevoel van angst,
waarbij typisch angstgedrag
hoort. Dieren in hetzelfde huis
kunnen het gedrag gaan overnemen, maar zonder de emotie te
voelen die bij het trauma hoort.
Door op tijd te beginnen met trainen kan dit gedrag heel veel verbeteren, maar de emotie is daarmee nog niet weg. Vroeger werd
aangeraden die emotie te negeren, tegenwoordig niet meer.
Troosten mag, heel graag zelfs, is
de boodschap. Algemene adviezen die gegeven zijn is om het
dier te laten wennen aan lawaai
en het geluid van vuurwerk door
een vuurwerk-cd te gebruiken.
Ook kun je een veilige plek creëren in de vorm van een Varikennel, waar het dier op tijd aan
moet wennen. De associatie met
vuurwerk moet er niet aan zitten,
dan gaat het er nooit meer in.
Sommige dieren hebben ook baat
bij een vuurwerkvest, dat een
inbakerend effect heeft. Op Oudejaarsavond kunt u het best op tijd
de gordijnen sluiten en muziek
opzetten. Voor dieren die panisch

blijven is een verblijf in een pension, ver van de bewoonde
wereld, nog een optie.
De dierenarts heeft verschillende
soorten medicatie die ingezet
kunnen worden bij vuurwerkangst. Die kunnen grofweg ingedeeld worden in 2 groepen:

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Dorpskrant Buinerveen
De lange termijnmiddelen
die inwerken op angstgevoelens, in
de vorm van voedingssupplementen (b.v. Zylkene) of echte
medicatie (Clomicalm). Deze
beïnvloeden de samen-werking van
verschillende stofjes in de hersenen
en kunnen een beetje vergeleken
worden met medicatie die mensen
gebruiken bij langdurige angstklachten. Deze middelen worden al
in oktober opgestart, het heeft een
langere inwerktijd nodig.
De slaapmiddelen, deze
werken binnen een uur. De belangrijkste daarvan zijn Alprazolam en
Diazepam. Omdat ze verslavend
kunnen werken en de organen
behoorlijk kunnen belasten worden
ze maar voor een heel korte tijd voorgeschreven en zijn ze niet voor ieder
dier geschikt.
Wat echt niet gebruikt moet worden zijn middelen zoals Vetranquil
die de dieren alleen aan de buitenkant rustig maken. Tegelijkertijd
worden de zintuigen extra verscherpt maar hebben ze niet de
mogelijkheid om iets te doen met
die angstgevoelens. Verlamd tijdens
angst en het nog beseffen ook. Dit
versterkt het trauma alleen maar.
Natuurlijk zijn er ook middelen met
een meer natuurlijk karakter die
rustgevend kunnen werken. De
Rescue druppels van Bach kent
iedereen wel. Wist u dat er ook een
speciale variant voor dieren is? Silvia de Graaf van Praktijk Bloemenkracht kan u daarover alles vertellen.
Klassieke homeopathie biedt ook
een aantal prachtige mogelijkheden. Er zijn verschillende middelen
die in aanmerking komen bij angst
door vuurwerk. Om een goede
keuze te kunnen maken is het verstandig om even langs te komen.
Tussen 15 en 31 december 2014 kan
dat voor uw huisdier helemaal gratis.
Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op via telefoonnummer 0599-851987/06-21
524729 of stuur een e-mail naar
info@inspiraling.nl
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Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040
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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

Foto boven: Zuiderdiep nummer 19, vroeger bakkerij van de familie Scheltens, later familie Huiting met een
supermarkt en nu bewoond door familie Ossel.
Foto onder: Buinerstraat nummer 5 en 6, vroeger onder meer bewoond door de familie Uneken en Boekholt.

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

Dorpskrant Buinerveen
Er wordt alweer druk gewerkt in
ons archief en hebben het er maar
weer druk mee. Door een familie
is een archief geschonken met
Drentse en Groninger boeken, dit
alles wordt genoteerd en opgenomen onder een nummer in ons
archief en krijgt een plaatsje in
onze bibliotheek. Ook hebben
wij van vesting Bourtange een
groot archief mogen ontvangen
met onder meer gebruiksvoorwerpen, materialen en kledingstukken. Ook dit moet een plaatsje krijgen en zo gaat het snel met
onze ruimte en raakt het al lekker
vol.
Kom gerust eens langs aan de
Parklaan 26 om te kijken en te
zien, vrij toegankelijk en ruime
parkeergelegenheid. We zijn er
meestal op dinsdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur, of na telefonisch contact op een ander tijd-
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
stip. Ook kunt u materiaal meenemen zoals foto's deze worden
ter plekke gescand en kunt u ze
zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www-histver-nbb.nl kijkt u
gerust en geef uw mening, of
eventueel aanvullingen.
Ook zijn er nog enkele kalenders
voor het nieuwe jaar 2015 te
koop voor 5 euro, en gaat het
alweer om de laatste exemplaren.
Ook is de nieuwe uitgave van ons
tijdschrift in de maak. Deze zal
een dezer dagen binnen komen,

het 4e nummer en alweer het
laatste van dit jaar. Heeft u
belangstelling voor dit tijdschrift, voor 15 euro kunt u lid
worden en ontvangt u tevens 4
keer per jaar dit tijdschrift. Ook
los zijn ze te koop, maar kosten
dan 5 euro per stuk, dus voor u
voordeliger om lid te worden. En
voordeel hiervan is dat u er niet
achteraan hoeft, het komt namelijk bij u op de deurmat bezorgt
door onze vrijwilligers.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

Tijdens een zolder opruiming van OBS 75 kwam bijgaande foto te voorschijn. Deze foto is
gemaakt ter ere van het jubileum 100 jaar OBS 75. Veel dorpsgenoten, iets ouder dan toen, zullen zich er
vast en zeker op kunnen herkennen. De redactie van de Dorpskrant wenst u veel plezier met het ophalen van
verhalen mocht u ook op deze foto staan. De foto dateert waarschijnlijk van 1975.
Er is ook nog een foto in omloop, iets jonger dan deze, gemaakt om een andere mijlpaal te vieren: 100
kinderen op OBS 75. Deze beloven we u voor de volgende dorpskrant.
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 8 oktober: Nighthawk
Productions met de Natuurfilm
“De Groene Horizon”.
Henk Bos en Janetta Veenhoven
e
presenteerden hun 3 film, die
zich ditmaal in Midden-Drenthe
afspeelt. Prachtige beelden, waarvoor de makers soms uren en
uren moesten wachten op het
juiste gebeuren, hebben we
bewonderd.
Woensdag 22 oktober was de
beurt aan het eendagbestuur,
dat ons verrast heeft met een
leuk programma. Cor Sonke,
van Galerie Atelier 41 in Buinerveen, liet zijn tekeningen, schilderijen en beeldende voorwerpen zien. Hij heeft veel abstract
werk gemaakt, maar is tegenwoordig ook met figuratieve

kunst bezig. Op dit moment
maakt hij schilderijen van de
landschappen om ons heen. Cor
geeft tevens workshops voor het
maken van tekeningen en schilderijen. Wij werden aan het
werk gezet; de meesten hadden
er veel plezier in. Met krijtjes
moest een voorwerp worden getekend; eerst door te kijken op
papier, maar later door alleen
naar het voorwerp te kijken.
Prachtige creaties werden door
iedereen bewonderd.
Ÿ Woensdag 12 november was

Rianne Westerhout van de firma
Remedica aanwezig. Remedica
is een organisatie die helpt en
ondersteunt om 'Langer vitaal te
blijven". We willen allemaal zo
prettig en gezond mogelijk
genieten van het leven. Met het
ouder worden verandert het
lichaam en komen er gebreken.
Rianne behandelde een paar
gebreken en vertelde wat er aan
gedaan kan worden en welke
hulpmiddelen je kunt gebruiken.
Onderwerpen die de reveu passeerden waren:
Ÿ ongewild urineverlies
Ÿ osteoporose
Ÿ voeding

Ÿ beweging
Ÿ huidverzorging

Het was een zeer geslaagd informatieve avond.
Woensdag 17 december gaan we
kerst vieren met een stampottenbuffet. Opgave is hiervoor
nodig!
Woensdag 21 januari houden we
onze jaarvergadering. Notaris
Hans Veldkamp vertelt over zijn
werk.
Eetclub:
Vrijdag 21 november waren een
groot aantal vrouwen bij buffetrestaurant de Rode Loper in
Stadskanaal. Samen hebben we
heerlijk gegeten van de vele
gerechten die we ons zelf konden
opscheppen. Tot slot nog in de
ijsgrot voor een bord vol toetjes.
Maar tevens werden 2 leden verrast met een grote presenteerschaal vol met ijs en andere
gerechten. Smullen!
Agrarische dagen 2014:
Woensdag 14 oktober was onze
agrarische dag waarop wij met 8
dames van afdeling werden verwacht in restaurant Bussemaker
in Exloo. Wij waren met ongeveer 230 dames. Op verzoek van
de Agrarische Commissie brachten veel dames en pot eigen
gemaakte jam mee. Dit ten
behoeve van de voedselbank. Na
het welkom woord gingen we
met 4 verschillende bussen op
pad. Een door Lofar geïnstrueerde gids wachtte ons op en
gaf veel informatie over al die
kleine antennes en kasten in het
gebied. Veel signalen uit het
luchtruim worden verwerkt door
de super computer bij de Rijks
Universiteit Groningen. Dit alles

Dorpskrant Buinerveen
om de kennis van het heelal te
verbreden. Zij hebben wel ontdekt dat de afstand tussen hemel
en aarde steeds groter werd, maar
hebben hier nog geen verklaring
voor. Hierna gingen we op weg
naar proefboerderij " 't Kompas"
in Valthermond. Hier worden
praktijkgerichte onderzoeken
gedaan op 5 verschillende soorten gronden en op vele proefveldjes, waar met verschillende
soorten bemesting word gewerkt. Praktijk-en wetenschappelijk gerichte onderzoeken voor
de Rijks landbouw Universiteit
in Wageningen. Wij werden met
een tractor en wagens het land
opgereden om zelf de proefveldjes en de gewassen te bekijken.
Na een heerlijke lunch bij Bussemaker, op naar de Hengstenhouderij van de maatschap Teewis en
van Kooten in Westdorp. 13 jaar
geleden verhuisd naar dit prachtig bedrijf waar helderheid en
rust hand in hand gaan. Een manege en een tredmolen om zelf de
paarden af te richten voor de
zware landelijke keuringen om
een paar hengsten goed gekeurd
te krijgen voor gebruik. Tot slot
een prachtig rondrit door de
omgeving. Vanaf het veen naar
de mooie Hondsrug. We hadden
de hele dag een prima gids voor
in de bus om ons veel te vertellen
van de omgeving.
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Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (48,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden
plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen. We beginnen 's
avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom
en kan vrijblijvend 2 keer
komen kijken. Informatie is
ook te verkrijgen bij Ria
Boelsma, tel. 0599-622121 of
Geesje Middeljans, tel. 0599212232

J.H.Lubbers-Katoen
Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl

Praktijklocaties:

Zuiderdiep 79
9521AB Nieuw-Buinen

In samen werking met:

Fysiotherapie
Bovensmilde
Ds. L.Dijkstrastraat 7
9421PH Bovensmilde

Behandeling op afspraak!
Contact:
Tel: 06-109 055 20
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Donderdag 18.00 - 19.00 u
groep 4 t/m 6
NOAD
19.00 - 20.00 u
groep 7/8 en VO
NOAD
Zaterdag
09.30 - 10.15 u
groep 1 t/m 3
NOAD
De lessen worden geven door Jeanine Memelink. Laura Schipper

ewhendriks@hotmail.com
smit53@hetnet.nl
rintintinshake@hotmail.com

streetdance 2
streetdance 3
BOM (bewegen op muziek)
is hulp op de zaterdag

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K.
Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 per jaar.
Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te betalen.
Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald.
Vandaar dat het opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website okknieuwbuinen.n
Sv O.K.K.

Nieuws s.v. O.K.K.
Op vrijdag 24 oktober 2014
beginnen wij met een hip-hopjuniorgroep. De lestijden zijn
van 16.00 tot 17.00 uur in 't Ailaand te Nieuw Buinen.
Dit is voor jongens van 6 ½ tot 8
jaar. Info: Wilma Hendriks, tel.
0599-619137.

Sinds kort hebben wij een facebook –pagina, sv okk. Hier kun je
zelf iets op zetten en
hierop zullen ook mededelingen
worden geplaatst.
Op zaterdag 25 april 2015, (dat
duurt nog even, maar dit kun je
nu alvast noteren)
hebben wij weer onze twee jaarlijkse clubkampioenschappen.
Nadere informatie volgt.

Mochten er mensen zijn die willen sporten, kom dan eens kijken
bij een les die je leuk lijkt. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Verder wensen wij u prettige
kerstdagen en een gelukkig en
sportief 2015

Dorpskrant Buinerveen
De volleybalcompetitie voor seizoen 2014/2015

Bridgecursussen in
Musselkanaal
Vlakbij Stadskanaal zijn er vanaf
woensdag 7 januari wekelijks
cursussen Bridge voor beginners
en lichtgevorderden.
Het spelen van Bridge is goed
voor ons brein en uw sociale
contacten nemen toe.
Voor meer informatie en/of
aanmelding kunt u contact
opnemen met Huub
van Helvoort via 0599-454795 of
06-21618845 of via
huubvh53@gmail.com.
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V.V. Buinerveen Dames 1
zoekt teamgenoten
u?
o
j
r
voo
s
t
e
I
Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training
bijwonen op
Dinsdag of Donderdag van
20.00 tot 21.30 uur.

Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Inleveren kan bij het
voetbalveld in een blauwe
rolcontainer, deze staat net
buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2015 zijn te verkrijgen bij:
A. Trip alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

€11.50
€ 6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2013-2014
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00

Schaatsdagen Bonte Wever
Het komende seizoen kunnen we weer gebruik maken van de mogelijkheid te schaatsen op de baan van
De Bonte Wever in Assen. Ook is er eind december weer een speciale avond voor met name de jeugd om
deel te nemen aan de toertocht.
De data voor het komende seizoen zijn:
Datum
Tijdstip
Bijzonderheden
Maandag 29 december 2014
17.00 tot 19.30 uur
De alternatieve dorpentocht voor de jeugdleden in de leeftijd van de
basisschool op de buitenring met medaille. De overige leden vrij
schaatsen op de binnenring.(geen hardrijders)
Zaterdag 14 februari 2015
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
Wat zijn de spelregels:
de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)
licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
de schaatsers dragen handschoenen en mutsen
Het Bestuur van Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Dorpskrant Buinerveen
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Met een lach en een traan...
Langs deze weg willen wij een
dankwoord uitspreken voor de
grote opkomst die wij mochten
ontvangen tijdens de uitreiking
van het boek “ met een lach en
een traan “ in Buinerveen.
Wij vonden het een zeer
geslaagde en gezellige middag.
Ook voor de fam. Middeljans
een dankwoord voor het beschikbaar stellen van hun locatie
en gastvrijheid.
Het was net als een kleine reünie
zodat de mensen die elkaar in
jaren niet meer hadden gezien
weer eens konden bijpraten.
Aan de reacties te horen was het
een groot succes.

Nogmaals onze hartelijke dank
voor het afnemen van het boek en
de aan geleverde verhalen. Wij
wensen
iedereen veel lees
plezier en een gezond en
gelukkig 2015.
Henk Niezing & Willy Weits
0599-618523
0599-769029
meteenlacheneentraan@ziggo.nl

Mensen die vergeten zijn hun
bestelde boek op te halen kunnen
dat alsnog doen bij Henk Niezing
of Willy Weits.
Er zijn nog een aantal boeken in
voorraad, mochten er mensen
zijn die nog graag een boek
willen kopen kan dat bij Henk of
Willy.
De prijs voor een boek is € 33.50.

Meer dan 10 jaar het vertrouwde
adres voor resultaatgerichte klassiek
homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Kinderopvang

“DE MOLLETJES”
Heeft nog een aantal plekken vrij.
Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!
Kom gerust even langs,
koffie, thee en limonade staan
klaar.

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
en onderhoud

Groetjes Tjarda
Zuiderdiep 10
9521 AT Nieuw Buinen
Tel. 0599-212230
E-mail
kov.de.molletjes@gmail.com

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
-Honing van eigen imkerij.
-Honingproducten.
-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.
-Apitherapie.

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Noorderdiep 134, 9521 BG Nieuw Buinen, Tel: 0599-650034

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326

Dorpskrant Buinerveen
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Het voorwerp
De 'nieuwe uitdaging' die in onze
dorpskrant in oktober jl. is
aangereikt, heeft geen enkele
concrete reactie opgeleverd. Wel
hier en daar 'n vraag en 'n
kritische opmerking. Daarop
eerst maar 'ns reageren. De
vragen: Heeft het doosje met de
twee zwarte rondjes iets met het
voorwerp te maken? Is het
donkere geribbelde materiaal
vast of flexibel? En waarom is de
lengte van het voorwerp zo
diffuus aangegeven? De
kritische opmerking raakte het
aanbieden van slechts één foto,
meestal –zo wordt gezegd !worden er meerdere foto's
afgedrukt waarbij vanuit
verschillende posities een inkijk
op het voorwerp wordt gegeven.
Zonder te willen zeggen dat de
mensen achter die reacties
(vragen en opmerking) helemaal
gelijk hebben, zijn we toch voor
die argumenten gezwicht. Eerst
iets meer informatie. Het doosje
met de twee zwarte rondjes is het
opbergkistje van het voorwerp.
De zwarte rondjes zijn
ventilatiegaatjes, doorsnee circa
2 centimeter. Het enigszins vaag
aangeven van de lengte van het

opbergkistje – en daarmee ook de
lengte van het voorwerp – is niet
opzettelijk gebeurd. Daarom dit
even herstellen: De lengte van 8
centimeter brede, 7 centimeter
hoge kistje is 43 centimeter. Het
voorwerp in ruststand is 30
centimeter lang, even lang als het
voor gebruik gereed wordt
gehouden. Zie de foto met een
deel van de persoon die het
voorwerp op enig moment wil
inzetten. Daarbij willen we niet
meer verklappen dan dat het
voorwerp in het buitengebied / in
de natuur wordt gebruikt én dat

het hanteren van dit middel
(wettelijk) seizoensgebonden is.
Oh ja, bijna tenslotte, in het
opbergkistje zit ook altijd een . . .
fluitje.
Beste lezers van deze Dorpskrant
Buinerveen, vanaf nu kan het
toch niet meer mis gaan. Het is nu
zo herkenbaar geworden dat de
hoofdredacteur van ons blad
overstelpt moet worden met
correcte reacties. In de editie van
februari 2015 komen we op dit
onderwerp terug.
Een mooie Kerst en een
goede jaarwisseling.
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Om alvast warm te lopen voor de
vogelcursus die we in maart/april
willen gaan geven hebben we voor
15 januari 2015 onderstaande
lezing georganiseerd
WAAR:
Hunebedcentrum Borger
WANNEER :
15 Januari 2015
AANVANG:
20:30 uur
KOSTEN:
IVN leden gratis/niet leden 5
Euro incl. kop koffie/thee.
Indien men die avond lid wordt is
het ook gratis.

Ik zie ze vliegen
Natuurgids Minte Mulder zal met
als onderwerp
" Ik zie ze
vliegen"een lezing geven over
vogels in de omgeving. De vogels in
het Drentse landschap, het
Lauwersmeer en de Wadden zijn
van een gehalte dat uitzonderlijk is
voor Nederland. Kijken en luisteren
in deze natuur kan een
onvergetelijke natuurbeleving teweeg
brengen. Aan de hand van een aantal
voorbeelden in een PowerPoint
presentatie wordt geprobeerd deze
beleving tot stand te brengen. Het
verhaal zal vooral gaan over de niet
alledaagse bijzonderheden van
vogels; hun zang, het baltsgedrag
van de kemphanen, hoe kijkt een
vogel en wat betekent een territorium.

Zuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526

Onderstaand nog even het programma voor het eerste kwartaal van
2015 van de Hondsrugkids van de afdeling IVN borgerOdoorn
Wo-middag 28 januari:
Wo-middag 25 februari:
Wo-middag 25 maart:
Lokatie:
Aanvang:
Kosten :

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

Ijstijdenwandeling
Drouwenerzand met chocolademelk
IJskoud / IJsproefjes
In en om de sloot/Waterdiertjes zoeken

Hunebedcentrum Borger
13:30 uur
€ 2,50 inclusief limonade

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
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Gezond bewegen voor senioren bij GALM-vereniging Borger-Odoorn
Als je wat ouder wordt dan ontstaat vaak een voorover gebogen houding waarbij spieren aan de voorzijde
korter worden en spieren aan de rugzijde langer en slapper worden. Door rompspieren (buik-, bekkenbodem, rug-, borst-, schouder- en nekspieren) op de juiste wijze te leren aanspannen kunnen veel fysieke klachten
worden voorkomen. Bij onze vereniging GALM worden deze oefeningen regelmatig beoefend waardoor u
langer fit blijft. Daarnaast is in vele onderzoeken bewezen dat bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren
aan uw gezondheid.
In De Telegraaf van 30 juli 2014 werd nog weer eens de aandacht gevestigd op een interessant onderzoek
door een Amerikaanse universiteit onder 55.000 volwassenen die een logboek bijhielden over hun dagelijkse
activiteiten. De mensen die regelmatig bewogen bleken 30% minder risico te hebben om vroegtijdig te
sterven. Ook als je bijvoorbeeld minder dan een uurtje per week langzaam jogt, geniet je dezelfde voordelen
als iemand die het drie uur per week doet.
GALM is de afkorting voor Groninger Actief Leven Model.
De Universiteit te Groningen heeft de ”GALM” aanpak voor senioren ontwikkeld. Die aanpak richt zich
speciaal op minder-actieve ouderen, probeert aan te haken bij hun wensen en biedt de mogelijkheid van
langdurige begeleiding en stimulering. Voorts staat het (her)winnen van plezier in sportieve beweging
centraal.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten, want wij houden het graag gezellig. Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a € 2,00 per les). De
eerste 2 lessen zijn gratis. GALM ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente.
Ook het sociale element staat bij ons voorop. Twee maal per jaar komen alle groepen bijeen, voor
evenementen die in het teken staan van sport, spel en plezier. Beide evenementen laten steeds een grote
opkomst zien.
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen:

Kijk op onze website www.galm-borger-odoorn.nl voor meer informatie
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Gerwin Prins
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Steunstee Nieuw-Buinen
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Frank vd Scheer
Bjarne Drent
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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Kerstmarkt

“Het Holmhuis” in Nieuw-Buinen

Onder en boven:
In het dorpshuis te Buinerveen

Boven: Bij antiekhuis
P.Siepel in Nieuw-Buinen

De redactie wenst een ieder een gezond,
voorspoedig en geweldig nieuw jaar toe.

