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Sinterklaas komt met “Big Mac”
aan op O.B.S. 75

Nog nooit kwam Sinterklaas aan
met zijn paard. Het was in een
Lelijke Eend, slapend in een
bouwkeet van de gemeentewerkers, vorig jaar in een tractor met
verreiker (“verrekijker” aldus
Sint) en dit jaar in een Mackvrachtauto. Dit om gehoor te
geven aan de wensen van zijn
twee Pieten, die dit jaar eens met
een “Big Mac” wilden aankomen. Sinterklaas had het bijna
goed begrepen en had gelukkig
goede connecties met Voertuigen
Service Hardenberg (VSH) uit
Stadskanaal.

Na een warm onthaal met mooi
gezongen liedjes op het plein
–Sint was iets minder tevreden
over de zangkunsten van de
ouders- is Sinterklaas in alle groepen op bezoek geweest. De kinderen hebben zich van hun beste
kant laten zien met allerlei kunstjes, liedjes, verhaaltjes en het
spelen op muziekinstrumenten.
Onze zeer actieve activiteitencommissie (ZAAC) is de hele
dag in de weer geweest om er
voor Sint, pieten, kinderen en
juffen een geweldige dag van te
maken!
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

17 dec
19 dec
20 dec
25 dec
28 dec
20 feb
2 apr
9 apr

Kerstmarkt
Kerstactie
Dorpskerstfeest
1e Kerstdag
Schaatsen
Schaatsen
Toneel
Toneel

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2015 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

3 februari 2016
6 april 2016
1 juni 2016
10 augustus 2016
5 oktober 2016
1 december 2016

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
OPROEP SPELWEEK
Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

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.

Al 10 jaar lang is de spelweek een groot feest voor alle kinderen in
Buinerveen en omstreken! Een feest waar altijd een hele voorbereiding aan vooraf gaat en waar vele handen voor nodig zijn.
De voorbereidingen voor de SPELWEEK 2016 zijn alweer in volle
gang. Helaas bestaat ons bestuur op dit moment nog maar uit vier
personen…
Om ook van deze spelweek weer een groot succes te maken, zijn we
hard opzoek naar organisatie talenten, creatieve mensen, handige
mensen, harde werkers en gezellige mensen.
Kortom: Wij zijn hard op zoek naar BESTUURSLEDEN!!
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van het spelweekbestuur?!
Laat het dan zo snel mogelijk weten!
Vele handen maken licht werk!!
Groetjes het spelweekbestuur,
Jacob Hospers:
Laura Schipper:
Monique Meijer:
Janet Smid:

06-16554099
06-30710781
06-27742899
06-12478034
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UITNODIGING KERSTMARKT
Gedurende het afgelopen jaar hebt u OBS 75 vele malen gesteund in haar acties en nu willen
we graag iets voor u terugdoen.

Donderdag 17 december van 17.00u tot 19.00 uur
bent u van harte welkom op de gezellige mini kerstmarkt.
Op het schoolplein achter de school is een kleinschalige, gezellige kerstmarkt ingericht met
kraampjes van ondernemers uit onze naaste omgeving. Daarnaast komt traditiegetrouw het
Veenkaor uit Buinerveen de sfeer verhogen door het zingen van enkele kerstliederen waarvan
enkele speciaal ingestudeerd zijn samen met de kinderen van de school.
Onder het genot van snert, chocolademelk, glühwein of een vers gebakken oliebol kunt u
genieten van de kerstsfeer rondom de school.
Wel is het natuurlijk aan te raden uw portemonnee mee te nemen om net dat ene mooie flesje
wijn of kaasje te kopen of iets anders leuks uit het brede aanbod.
Komt u ook samen de kerstsfeer proeven op ons plein?

Team & activiteitencommissie OBS 75
Buinen, Buinerveen, Nieuw-Buinen
Een vrije gift is altijd welkom.
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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 19 december a.s.
tussen 10.00 – 13.30 uur
bij u langs met een kofferbakverkoop van:
Suikerbrood (400 gram)
1 droge worst
3 droge worsten

€ 4,€ 2,€ 5,50

Let op: Wij komen dit jaar niet bij u langs als u over de Mondenweg woont of in Buinen.
Heeft u wel interesse, dan kunt u uw bestelling aangeven op de intekenlijst.
Deze ligt in de lerarenkamer van beide scholen.
Of u kunt uw bestelling telefonisch doorgeven aan onderstaande personen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
CBS School 59
Monique Meijer: 06-27742899
OBS 75
Sylvia Feenstra: 06-81492089

Dorpskrant Buinerveen
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Zo. 20 december 2015

15.00 uur

DORPSKERSTFEEST
in Dorpshuis De VIERSPRONG
BUINERVEEN
Een Kerstfeest door en voor inwoners van
Buinerveen / Nieuw-Buinen West e.o.
M.m.v. Veenkaor, Kinderkoor De Kerstbengels o.l.v. Lonneke Visser,
Het Viersprong Ensemble en Bea Lunsche.
O.a. samenzang, eigentijds kerstverhaal in het Drents,
Kerstmuziek, zang 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 14.30 uur, toegang gratis
Vrije gift
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Spokentocht 2015
De spokentocht dit jaar was een
groots opgezet spektakel.
Omdat er vorig jaar wat weinig
lopende spoken waren is er deze
keer veel aandacht besteed aan
het ronselen van dit soort spoken.
En dat is goed gelukt. Er waren
deze keer geen delen in de route
die als “dood” konden worden
bestempeld, dat wil zeggen stukken waar niets te beleven viel.
Behalve de weer zeer fraaie
attracties waar zowel veel mooi
als griezelige dingen te zien en te
beleven waren, werd je ook
steeds tijdens de route aangevallen door spoken. Ze zaten letterlijk overal.
Dat deze tocht goed
bekend is blijkt wel uit het feit dat
deze keer letterlijk “VOL =
VOL” gold.
De grote aanmelding is ook gekomen omdat dit jaar ook de multimedia zijn ingezet om de tocht
bekendheid te geven.
Er waren 25 groepen, allemaal
vol geboekt, zodat er tussen de
160 en 170 deelnemers de tocht
hebben gelopen.
Deze werden bespookt door ongeveer 80 spoken.
Ook de route was weer prima in
elkaar gezet door de leden van de
Schaatsvereniging, die ook de
veiligheid in het bos in de gaten
hielden.
De deelnemers kregen bij
het vertrek uit het dorpshuis eerst
een verhaal te horen om hen in de
stemming te brengen en een rauw
ei dat weer heel moest worden
teruggebracht en niet uit angst
moest zijn fijngeknepen. Bij het
terugbrengen stond hier tegenover een kleine beloning.
Het weer was ons deze
keer niet geheel goed gezind.
Door de maar doorgaande regen
van de voorgaande periode was
het bos op vele plaatsen een grote
modderpoel. Ook tijdens de tocht
regende het aan het begin, zo

ongeveer tot acht uur. Daarna is
het gelukkig wel droog geworden.
Niet alle deelnemers hebben de
tocht uitgelopen. Er was een
groepje, bestaande uit een stel
jonge meiden dat al aan het begin
bij de ijsbaan uit angst niet verder
durfde. (Zie bijgaande foto).
Gezien het succes van
deze tocht (zeker niet voor de
eerste keer) kun je wel stellen dat
dit een van de activiteiten is waarin een klein dorp als het onze
groot is.

Hierbij wil ik namens de activiteitencommissie allen die aan het
welslagen van de tocht hebben
meegewerkt hartelijk bedanken.
Ik hoop dat ze ook volgend jaar
weer mee willen doen, want dan
zal er zeker weer een Spokentocht zijn.
De foto's die ik van de tocht
gemaakt heb kunt u het makkelijkst vinden via de site van Buinerveen, www.buinerveen.nu .
Jan van Noortwijk
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Van de bestuurstafel
Voor jullie ligt alweer de laatste
dorpskrant van 2015. Ik wil de
redactie van de dorpskrant
bedanken voor al het werk dat ze
er dit jaar ook weer in hebben
gestoken om telkens weer een
super dorpskrant samen te stellen.
De afgelopen periode zijn er
weer tal van activiteiten geweest
in en rond het dorpshuis. We hebben weer gezien, dat veel mensen
genoten hebben van de diverse
zaken, die de activiteiten commissie gesteund door talloze vrijwilligers ons hebben voorgeschoteld. Ook voor de komende
periode staan er weer een aantal
zaken op de agenda (zoals een
oudejaarsavondfeest en een
muziekavond op 9 januari.
Inmiddels is Johan Meijering als
beheerder ook wat meer gesettled en is er weer veel levendigheid in het dorpshuis. Velen van
jullie zullen dat ongetwijfeld

gemerkt hebben.
Wij als bestuur hebben ons de
laatste tijd veel bezig gehouden
met de Jeugdsoos-Jongerencafe.
We hebben diverse gesprekken
gehad met gemeente en bestuur
van de jeugdsoos, deze zijn veelal gegaan over het gebruik van de
ruimte en de mogelijkheden en
onmogelijkheden en de regelgeving hierbij. Uit deze gesprekken ( gemeente) en uit de regelgeving (vergunningen stelsel) is
naar voren gekomen dat de ruimte Jeugdsoos-Jongerencafe
gebruikt mag worden door de
jongeren maar dat gebruik ( nuttigen) en schenken van Alcohol
absoluut verboden is in deze
ruimte.
We staan op de rand van 2015 en
aan het begin van 2016 en willen
iedereen fijne feestdagen wensen
en een voorspoedig 2016.
Bestuur Stichting Dorpshuis.

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
Gerbrand Plat,secretaris
Ina Ottens, penningmeester
Marion de Leeuw, notulist
Ab Poelman, lid
Jan van Noortwijk, lid
Harm van Rhee, lid
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Kobus Uchtman, lid
Email van onze beheerder:
Johan Meijering

gienus@rateringisolaties.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
kobusenanja@hetnet.nl
johan-beja@hetnet.nl
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Allie
van der
Laan
Allie van der Laan, jarenlang tot
aan augustus 2006 dé postbode
van Buinerveen en omstreken. In
vermeld jaar mocht hij met
TPG/TNT – vut/pensioen. De
inwoners van Buinerveen en
Drouwenerveen hebben op 5
augustus 2006 van hem en zijn
vrouw Fennie afscheid genomen,
onder met een feestelijke en goed
bezochte bijeenkomst in Dorpshuis Buinerveen en met heel wat
cadeaus, waaronder een ballonvaart voor wind in de rug in zijn
pensioentijd.
Allie komt zo af en toe nog eens
buurten in Buinerveen, kopje
koffie drinken bij Sport&Wijn
Middeljans of even kletsen bij
Martin. Bij een van die laatste
gesprekjes is bij Allie het idee
ontstaan om aan onze lezers te
vertellen hoe het op dit moment
met Allie gaat én wat hem zo de
voorbije (bijna) 10 jaren heeft
beziggehouden. Hij heeft daarover al wel ideeën, en die wil hij
samen met Martin op papier zetten. Voor de dorpskranten Buinerveen en Drouwenerveen.
Onder lezers van De Dorpskrant
Buinerveen zullen zeker vragen
leven met betrekking tot het voorbije reilen en zeilen van Allie.
Laat de kans niet lopen om daarop antwoorden te krijgen. Daarom nu het voorstel aan alle lezers
om aan Martin die vragen door te
geven en hij zal dan met Allie
gaan sleutelen aan een daarop
passend verhaal. Geef dus je vragen, opmerkingen of onderwerpen door aan Martin, doe dat
vóór 31 januari 2016, bijvoorbeeld via 0599212867.
Martin Snapper

Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554.
De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het
Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het
Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.
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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

De bibliotheek is gesloten op:
Bibliotheek Nieuw-Buinen
Donderdag 24 december en donderdag 31 december.
Bibliotheek Borger
zaterdag 5 december (Sinterklaas)
vrijdag 25 december (eerste kerstdag)
zaterdag 26 december (tweede kerstdag)
donderdag 31 december (oudjaarsdag)
vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag)
zaterdag 2 januari 2016
Dreumesuurtje
Bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger:
Vrijdag 18 december is er weer
een dreumesuurtje in de bibliotheek van Nieuw Buinen.
Dreumesuurtjes zijn gezellige
uurtjes waarbij dreumesen en
hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
en hun ouders of oppas. Tijdens
de uurtjes wordt er voorgelezen,
liedjes gezongen, gespeeld en
geknutseld. Ook kunnen er tijdens de uurtjes boeken van de
bibliotheek worden geleend.
Een bibliotheekabonnement is
tot 19 jaar gratis.
Het dreumesuurtje wordt van
9.30-10.30 uur gehouden in de
MFA Noorderbreedte. De toegang is gratis. In Bibliotheek
Borger vindt ook op vrijdag 18
december een dreumesuurtje
plaats. In 2016 zal deze plaatsvinden op 29 januari en 26 februari.

Databanken
De bibliotheek beschikt over een
groot aantal digitale informatiebronnen, opgeslagen in diverse
databanken. Gezamenlijk hebben de bibliotheken in Drenthe
een abonnement op meer dan
vijftig specialistische databanken. In deze rubriek vind je ze allemaal bij elkaar.
De databanken met huissymbool ‘thuis’ kun je thuis raadplegen. Voor een deel van deze
databanken geldt dat je moet
inloggen met je bibliotheekgegevens, het lidnummer op de pas en
je pincode.
De databanken met slot-symbool

slotje kun je alleen raadplegen op
de computers in de bibliotheek.
De reden hiervan is dat de informatie i.v.m. auteursrechten niet
voor thuisgebruik beschikbaar
mag worden gesteld.
Databanken zonder symbolen
zijn voor een ieder toegankelijk.
In de bibliotheek zijn databanken
vrij toegankelijk, ook als je niet
lid bent van de bibliotheek.
Bibliotheek aan huis
Voor iedereen die wegens leeftijd, ziekte of een handicap niet
zelf naar de bibliotheek kan
komen, bestaat in een aantal
bibliotheken de mogelijkheid de
boeken e.d. thuis te laten bezorgen.
Een vrijwilliger komt dan bij je
thuis op bezoek. Je kunt aangeven welke boeken of andere
media je wilt lenen. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden
de nieuwe boeken, tijdschriften
e.d. bezorgen. Voor klanten van
de bibliotheek is deze service
gratis.
Wanneer je ook van deze dienst
gebruik wilt maken - of je kent
mensen die daarvoor misschien
in aanmerking komen - neem dan
contact op met de plaatselijke
bibliotheek en informeer naar de
mogelijkheden.
Digitale Nieuwsbrief
Schrijf je in voor de digitale
nieuwsbrief van de Drentse bibliotheken. Je ontvangt dan iedere
maand interessante aanbiedingen en nieuws uit je bibliotheek.
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Overzicht databanken
Literom
Grootste verzameling artikelen en recensies over Nederlandstalige literatuur.
Voor leden ook thuis te gebruiken.
Literom Jeugd
Circa tienduizend artikelen, auteursinterviews en recensies over
jeugdboeken. Voor leden
ook thuis te gebruiken
Uittrekselbank
Ruim 1500 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur en
circa 250 auteursportretten. Voor leden ook thuis te gebruiken.
Bereslim Prentenboeken
Bereslimme Boeken zijn digitale prentenboeken voor kinderen van 3 tot 7
jaar die bijdragen aan de taalontwikkeling.
Krantenbank
Full text krantenartikelen uit NRC Handelsblad (vanaf 1990), Algemeen
Dagblad (vanaf 1991),
Parool (vanaf 1992), De Telegraaf (vanaf juli 2001) Trouw (vanaf 1992), De
Volkskrant
(vanaf 1994) en het Financieel Dagblad (vanaf 01-09-2004) tot gisteren.
Actuele documentatiebank
Ruim vijfduizend krantenartikelen per jaar, in honderd actuele thema's, als
handig naslagwerk bij werkstukken en scripties.
Consumentenbond
Toegang tot de besloten informatie op de site van de Consumentenbond
(dagelijkse updates).
Grote Winkler Prins Encyclopedie
Een zeer volledige en prachtig vormgegeven online encyclopedie.
Ondersteund door veel multimedia, een interactieve atlas en een
statistiekmodule.
Junior Winkler Prins Encyclopedie
Vanaf 6 jaar. Een zeer volledige en prachtig vormgegeven online
encyclopedie met veel video’s,
animaties, geluidsfragmenten en afbeeldingen.
Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe.
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.
Abonnementen
Tarieven 2015
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2015
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

n.v.t.
n.v.t.

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas
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Nieuws CBS School 59
Afscheid juf Winkelman
Op woensdag 11 november hebben we afscheid genomen van juf
Winkelman omdat zij met pensioen ging. Vanaf het jaar 2000 was
juf Winkelman elke woensdagmorgen de juf van groep 1 en 2.
De kinderen en het team boden
haar een gouden ketting aan met
een davidsster. Ook kreeg zij een
map met de favoriete uitjes en
vakanties van de kinderen, zodat
zij zich de komende tijd niet
hoeft te vervelen. Tijdens het
open podium namen we afscheid
van de juf met liedjes, dansjes,
acrobatiek en het ophalen van
dierbare herinneringen. We wensen de juf en haar man alle goeds
toe voor de toekomst.

Ipads
Eerst was er een grote, zwarte
kast op wieltjes. Nu is die kast
gevuld met 17 IPads! Voldoende
om de kinderen van onze grootste groep, groep 3/4/5, er tegelijkertijd mee aan het werk te zetten. We zetten de IPads in ter
ondersteuning van ons onderwijs. Zo kunnen kinderen de
tafels oefenen, de kleuters kunnen memory spelen, we kunnen
quizzen maken ter voorbereiding
op toetsen, en we kunnen de kinderen filmpjes en foto's laten
maken. Om een voorbeeld te
geven: maak een foto van voorwerpen die beginnen met de letter S. Kortom, de mogelijkheden
van de IPad zijn enorm!

Kleurwedstrijd
Chimara, Noël, Vivian, Tara, en
Gerwin (i.v.m. ziekte niet op de
foto) hebben voor de bovenbouw
een prijs in de wacht gesleept
door mee te doen aan een kleurwedstrijd van Kluswijs. Ze wonnen voor de hele klas een knutselpakket en ze kregen zelf ook
nog een cadeautje.

Dode hoek les
Op vrijdagmorgen 6 november
kregen de kinderen van groep
6/7/8 bezoek van twee medewerkers van Sita. Zij hebben een les
gegeven over de dode hoek van
een vrachtauto. De kinderen kregen eerst een stukje theorie over
de dode hoek van een vrachtwagen en mochten daarna het
geleerde in praktijk brengen.

Dorpskrant Buinerveen

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

www.school59.nl
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Fietsenkeuring
Op 16 oktober stond de jaarlijkse
fietsenkeuring weer op het programma. Alle fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 konden
gekeurd worden door de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Meerdere fietsen werden in
één keer goed gekeurd. De andere fietsers kregen wat tips mee
om de fiets alsnog veilig te
maken.

Boekenruilmarkt
Tijdens de Kinderboekenweek
was er op School 59 een boekenruilmarkt. De kinderen namen
boeken mee naar school die ze
graag voor andere boeken wilden
ruilen. Er zijn heel veel boeken
van eigenaar gewisseld. De kinderen konden bijna niet wachten
om lekker te gaan lezen in hun
nieuwe boeken.
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..
Wij zijn geopend op:
Maandag
Woensdag
Kosten:
Jaarabonnement:

van 18.30 uur tot
van 08.30 uur tot

Voor 2 stuks speelgoed
Voor 4 stuks speelgoed
(uitleentijd 3 weken)

19.30 uur
09.30 uur
17.50
25.00

Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd!!
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, neem dan contact met ons op.
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Marincke:
06- 237 86 848
Janny:
06- 222 86 145
Voor het telefonisch verlengen kunt u ook bovenstaande nummers gebruiken.

Rijopleidingen

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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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

Kinderopvang

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

Nieuwsgierig?!

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

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

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Nieuws OBS 75
ANWB Streetwise op O.B.S. 75
Hoe kun je je op een veilige manier in het verkeer begeven? Dat leerden de kinderen van OBS 75 Nieuw-Buinen met ANWB Streetwise.
Een leuke, en vooral leerzame ervaring.
De kinderen van openbare basisschool 'school 75' hebben bezoek
gehad van ANWB Streetwise,
een verkeersprogramma waarbij
alle kinderen van de basisschool
beter leren omgaan met het huidige verkeer. De ANWB heeft
een praktisch maar vooral erg
leerzaam verkeersprogramma
ontwikkeld. Dit werd ook gegeven door professioneel opgeleide
instructeurs.
Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze goed kunnen omgaan
met het drukke verkeer. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen
zoals elektro- en rijlesauto's,
zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo
veel mogelijk nagebootst.
ANWB Streetwise bestaat uit
vier lessen, iedere leeftijdscategorie een eigen onderwerp.
In de les 'toet toet' hebben de kinderen van groep 1 en 2 geleerd
om verkeersgeluiden te herkennen, veilig over te steken, en
gebruik te maken van de autogordel en het autostoeltje.
Ook was er de les 'blik en klik'. In

Groep 7 en 8 hebben het lesonderdeel 'trapvaardig' gehad. Het
fietsen met een zware rugzak
over een uitdagend parcours was
niet zo makkelijk als dat het eruit
zag. Dit was een goede voorbereiding op het zelfstandig fietsen
naar de middelbare school. Later
mochten de kinderen dit zelfde
parcours afleggen op een elektrische step.

or de gymzaal.
In volle vaart do
gordels!
zitten goed in de
Geeft niet, we

deze les hebben de kinderen van
groep 3 en 4 geleerd om veilig
over te steken over het zebrapad.
Ze hebben ervaren in een elektrische auto waarom het dragen van
een gordel en gebruik maken van
een autostoeltje noodzakelijk
zijn.
In de les 'hallo auto' hebben de
kinderen van groep 5 en 6
geleerd hoe lang de remweg van
een auto is en de invloed van reactietijd op die remweg. De kinderen hebben zelf plaats mogen
nemen op de bijrijdersstoel van
een lesauto en zelf mogen remmen. Familie Pegge uit Buinerveen was zo gastvrij om hun
eigen weg ter beschikking te stellen voor deze remproeven en
zelfs de kinderen en begeleiders
te trakteren op chocolademelk en
een kijkje bij de koeien. Ontzettend bedankt voor dit mooie Oversteken tussen de geparkeerde auto's
gebaar!

Dorpskrant Buinerveen
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Sinterklaas bij O.B.S. 75

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

De vliegende brik

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

Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van

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

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

www.dehomoeopaath.nl

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
AED/Reanimatie
In februari en maart 2016 worden
de 13 vrijwilligers, die er nu zijn
opnieuw getraind voor de
AED/reanimatie.
Graag zien we dit aantal uitgebreid. Het betreft slechts 1 avond
les in dorpshuis De Viersprong.
De les bestaat uit veel praktijk;
oefenen met een pop, maar ook
zogenaamde “casussen”/ gebeurtenissen, waarin de praktijk
wordt nagebootst. Onder deze
lessen wordt er veel gelachen
ondanks de serieuze en trieste
gebeurtenissen, die door onszelf
worden uitgebeeld.
De aanrijtijden van de ambulances zijn te lang voor sommige
mensen, die een hartstilstand
krijgen. Daarom is het belangrijk
om een AED in ons dorp te hebben. Deze hangt aan de zijmuur
van dorpshuis De Viersprong aan
de Noorderstraatzijde.
Wanneer er een melding bij 112
komt, worden de vrijwilligers
voor een deel ingeseind om naar
de patiënt te gaan en een ander
deel gaat de AED ophalen.
Belangrijkste doel is om de
bloedcirculatie op gang te houden door te pompen met je handen.
Nogmaals de oproep:
Meld je aan als vrijwilliger!

Dorpsbezoek B&W, raadsleden en ambtenaren Gemeente
Borger-Odoorn
Woensdag 14 oktober heeft het
bezoek plaatsgevonden van onze
nieuwe burgemeester Jan Seton
met wethouders, raadsleden en
ambtenaren in ons dorp Buinerveen/Nieuw-Buinen west.
Plaatselijk Belang heeft de aanwezigen verwelkomd in Buinerveen. Na een korte toelichting op
het programma wordt er voor het
podium van de grote zaal een
groepsfoto gemaakt.
Vervolgens vertrek naar de fa.
Hoornstra aan het Zuiderdiep in
Nieuw-Buinen.
De heer Timmermans geeft een
presentatie over de ontwikkelingen van het bedrijf Hoornstra.
Er zijn diverse afdelingen. De
orderportefeuille is goed gevuld.
Er werken 120 medewerkers met
een dienstverband. Ruim 80 zijn
woonachtig in onze gemeente. Er
is de wens om het terrein aan het
Zuiderdiep uit te breiden met een
aantal vloeivelden van Avebe
achter het bedrijf. Het bedrijf wil
graag inspelen op de wens van
het dorp om het centrum te gaan
herinrichten.
Wandelrondje
Na een eenvoudige maaltijd
wordt er een wandelrondje
gemaakt. Vanwege de regen een
kort slagje door het dorp met een
bezoek aan de ijsbaan/dorpsbos,
voetbalveld met pannakooi en de
kruising Noorderstraat-Zuiderstraat.
Bij het voetbalveld wordt opgemerkt dat de houtwal gesnoeid
moet worden in verband met de
natheid van het veld. Er is te veel
schaduw.
Bij de kruising wordt opgemerkt
dat het een wens van het dorp is
om de verkeerssnelheid naar
beneden te halen d.m.v een slinger in de Buinerstraatte te maken
over het gedempte kanaal. Het
fietspad kan doorgetrokken wor-

den voor de woningen langs. Het
kruispunt zal daarmee veiliger
worden. De populieren op het
gedempte kanaal kappen.
Na het wandelrondje volgt een
Powerpoint-presentatie over het
dorp
Buinerveen is een dorp met 426
inwoners maar het verzorgingsgebied telt 1200 inwoners.
Verschillende zaken zijn verteld;
positieve, maar ook zaken die
verbetering behoeven.
-Onderhoud kanaal BuinenSchoonord
-Jaagpad herstellen en oude kade
renovatie meenemen in centrumplan
-Het centrumplan is gepresenteerd aan alle raadsfracties. Er is
een bedrag van €350.000,geplaatst op de dynamische prioriteitenlijst. Men hoopt dat het
plan op korte termijn kan worden
uitgevoerd.
-De luiercontainer staat onhandig geparkeerd voor de plattegrond. Kan er een andere plaats
worden gevonden?
-De serre van het dorpshuis is toe
aan een opknapbeurt.
-Voor jongeren en ouderen zijn er
geen betaalbare woningen in
Buinerveen. Kunnen er starterswoningen komen?
-In het huidige nieuwbouwplan
zijn twee woningen gerealiseerd.
Het plan is niet terug te vinden op
de website van de gemeente.
Inmiddels is dit aangepast.
-Het dorpsbos is enige jaren geleden gerenoveerd. Verwijderen
van de vogelkers en bramen.
Wandelpaden egaliseren. Maaien van grasvlaktes intensiever.
Samenwerking tussen gemeente,
OBS75 en inwoners voor nieuwe
ingang bij OBS75 met bruggetje
heeft een prachtig resultaat opgeleverd.
-Het maaien van bermen op Noorderdiep, Zuider- en Noorderstraat zou intensiever moeten
worden.
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-Een aantal verwijzingsborden in
dorp is erg smerig geworden. Er
zou samengewerkt worden met
de gemeente om dit op te lossen.
Men heeft hier niets meer van
gehoord.
-De toestand van de voetpaden
en fietspaden langs het Zuiderdiep is slecht.
-Wens voor speeltuin
Inloop inwoners
Na een voorstelronde van de
gemeentelijke delegatie worden
de inwoners van Buinerveen in
staat gesteld om vragen /opmerkingen naar voren te brengen.
-Als eerste wordt gewezen op het
grote hoogteverschil in de weg
van het Jaagpad.
De reactie van de gemeente is om
dit voor de winter op te lossen.
De gemeente kan de middelen
verstrekken en het dorp kan zelfwerkzaamheid inzetten. In
samenwerking met fa. Ratering.
-De heer Bulder is van mening
dat de gemeente een actievere
opstelling moet kiezen om snel
internet mogelijk te maken.Hij
wijst naar de gemeente De Wolden waar de gemeente een actieve rol vervult.
-Ook zijn er mogelijkheden voor
zonnepanelen. Mensen met een
laag inkomen kunnen desgewenst gebruik maken van een
sociale duurzaamheidslening.
De gemeente zal deze mogelijkheid in 2016 gaan onderzoeken.
-De vertegenwoordiger van het
Hunzeproject wijst op de mogelijkheden van het budget van
deze commissie om zaken snel te
kunnen oppakken.
-Projecten kunnen ook integraal
worden opgestart met behulp van
fondsen. De BOKD kan hier ook
een rol bij vervullen.
-Op het gebied van verkeer
wordt gewezen op de talloze
kuilen die er in de wegen zitten.
De gemeente wijst erop dat de
gemeente de wegen met regelmaat inspecteert en zo nodig
maatregelen neemt.
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Sluiting
Burgemeester Seton bedankt een
ieder voor de uitstekende organisatie van het dorpsbezoek. Hij is
erg prettig ontvangen en vind
voldoende dynamiek in het dorp.
Fietsoversteek:
De fietsoversteek op de Buinerstraat, die veiliger moet worden
gemaakt, ter hoogte van de ingang van ons dorp/ bij het plaatsnaambord: Hiervoor wordt de
voorkeursvariant met een langere drempel uitgewerkt. Met aan
de kanaalzijde de versmalling.
Aangezien de gemeente in de
wintermaanden, vanwege de
lage temperaturen, geen asfalt
wil aanbrengen, stellen ze voor
om deze asfaltwerkzaamheden
uit te voeren in het voorjaar van
2016. Misschien is het mogelijk
om dit te combineren met andere
asfaltwerkzaamheden aan de
Buinerstraat.

Fietspad Buinerstraat en
Hoofdkade:
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het vernieuwen van het
fietspad Buinerstraat, tussen
beide oversteken in, uitgevoerd
door fa. Hoornstra.
Tevens is de Hoofdkade van nieuwe klinkers voorzien. Evenals de
parkeerplaatsen langs de Hoofdkade door nieuwe grasbetonklinkers.
Op de Hoofdstraat is de tijdelijke
belijning verwijderd.
Het resultaat mag er zijn!
Nieuwbouwplan Zuidonder:
Bij Plaatselijk Belang hebben
een aantal personen gevraagd
naar mogelijkheden voor een
starterswoning. Er is opnieuw
contact met fa. Explorius opgenomen. Explorius gaat het plan
verder uitwerken. Begin volgend
jaar komt meer nieuws naar buiten met betrekking tot de
woningtype’s en bijbehorende
prijzen. Mochten er meer
geïnteresseerden zijn, laat dit
weten bij Dennis Middeljans, tel.
0 5 9 9 2 1 2 2 3 2 o f d e nnis@middeljanssportenreclame.
nl

Dorpskrant Buinerveen
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Ommetje en
Nieuwjaarsinstuif:
Op zondag 17 januari 2016
wordt er voor de 4e keer een
Ommetje gelopen.
De start is om 14 uur bij dorpshuis De Viersprong. De route is
nog een verrassing.
De afstand zal tussen de 4 en 6
km zijn en een ieder kan in eigen
tempo lopen.
De route wordt d.m.v. bordjes
met pijlen aangegeven.
Om ongeveer 15.30 uur zijn we
terug bij dorpshuis De Viersprong.
Daar wordt een ieder in de achterzaal verwelkomd met een
drankje en kan er snert of groentesoep worden gegeten.
Er zijn optredens van lokale
artiesten en op de achtergrond is
muziek aanwezig.
De organisatie is in handen van
Schaatsvereniging Buinerveen
e.o., Voetbalvereniging Buinerveen, Stichting Dorpshuis,
Dorpshuis De Viersprong en
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west.
De toegang is gratis; een vrije
gift wordt gewaardeerd.

Website:
www.buinerveen.nu
wordt bijgehouden door Bram
van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn
graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de
agenda.

Sinterklaasfeest van
gezamenlijke verenigingen
Maar liefst 70 kinderen hebben
kunnen genieten van het georganiseerde Sint Nicolaas feest in
het Dorpshuis. Ieder jaar regelen
de gezamenlijke verenigingen
als de Schaats- en Voetbalvereniging, Plaatselijk Belang en
Dorpshuis De Viersprong een
geweldig feest voor alle kinderen
in het verzorgingsgebied Buinerveen/Nieuw Buinen. Samen met
actieve vrijwilligers wordt een
fijne zaterdagmiddag gevuld.
Nieuw dit jaar was de ondersteuning van het Viersprong Ensemble; een groep enthousiaste dorpelingen met een hafabra (harmonie-/fanfare-/brassband-)
achtergrond die samen muziek
maken bij gelegenheden in het
dorp. Dit bonte gezelschap vergezelde Sinterklaas op zijn rit
naar het dorpshuis. Zittend op
een platte aanhanger, voorzien
van dirigeer Piet werden de Sint
klassiekers ten gehore gebracht.
Achter deze wagen zat Sint op
zijn prachtige stoel. Beide karren
getrokken door 2 oldtimer tractoren. Inmiddels een traditie op dit
Sinterklaasfeest. Ook Opa Piet
was weer mee dit jaar en nog een
actieve brommer Piet, die al toeterend de weg vrijmaakte en aank-

ondigde dat Sint met zijn knechten onderweg was. Mooi om te
zien dat er vele gezichten achter
de ramen stonden te zwaaien
naar het uitbundige Sint gezelschap. Niet te missen.
Aangekomen bij het Dorpshuis,
via de Hoofdkade, werd de Goedheiligman geholpen uit te stappen. Binnen aangekomen waren
er vele peuters met hun ouders
present. Samen met het Viersprongensemble werden enkele
Sinterklaasliederen gezongen.
Schitterend om te zien hoe de
jongste dorpsgenootjes stonden
te swingen op de muziek. Leven
in de brouwerij. Voor de grotere
kinderen van groep 5 tot en met
8, die ondertussen in de kleine
zaal een film keken, nog wel iets
te veel leven. Zij keken naar de
film 'Mees Kees op de planken'.
En dan was de muziek soms net
iets te hard om alles van de film
te kunnen verstaan. Maar daar
komt volgend jaar vast een
oplossing voor. Ze hebben ook
nog de tweede film Mees Kees
gestart maar deze qua tijd niet uit
kunnen kijken.
Ondertussen was in de grote achterzaal de Pepernotenbingo
gestart nadat ze eerst allemaal
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een button gemaakt hadden met
hun naam er op vermeld. Hier
werd groep 1 tot en met 4 vermaakt. Lucas Trip was de eerste
trotse winnaar van de eerste
bingo en had net zijn cadeautje
ontvangen toen het muziekgezelschap ook daar bij Sinterklaas
kwam om samen met Sint en zijn
Pieten en de kinderen nog enkele
liedjes te begeleiden.
Nadat het weer rustig was bij
deze groep werd er door Sinterklaas voorgelezen uit De Spiekpietjes van Thaïs vanderHeyden.
Daarna nog wat spelletjes bingo
en tot slot kwamen ook de kinderen van Groep 5-8 in de grote zaal
en werd er nog samen een Pietendisco gedanst.
Natuurlijk kon niet elk kind wat
winnen met de bingo maar daar
werd voor gezorgd. Bij het verlaten van de zaal kreeg ieder kind
van groep 1-4 alsnog een cadeautje. Ondertussen was de Sint ook
nog langs geweest bij de grootste
kinderen.
Bij het afscheid kregen alle kinderen een zakje snoep met een
chocolade letter. Wat een verwennerij en wat een fantastische
middag.
Heel bijzonder is te zien hoe alle
verschillende vrijwilligers een
taak hebben deze middag. En als
de Sint dan uit de café zaal naar
achteren verdwijnt dan wordt al
gauw de bezem gepakt en worden alle restjes keurig opgeveegd
zo het hoort.
Achteraf bleek dat de geluidsinstallatie aan is blijven staan toen
de Sint al in het Dorpshuis was.
En het mooie rustige weer zorgde
er dus voor dat de hele buurt nog
lang de klanken van zingende
kinderen, Sinterklaas en het Viersprong Ensemble hebben kunnen
horen. Niet gepland maar een
extra cachet voor de thuisblijvers
in de omgeving van het Dorpshuis.
Om Sint in Buinerveen kun je
niet heen!
Marjan Poelman
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Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Homeo-watte - Meenemen of
angst, want veiligheid leerde ze
pas later kennen. De vraag is of
loslaten?
ze ooit los kan lopen bij het wanSinds een week of zes hebben we
delen. De 'bedrading' in haar
een hond. Een hond met een verhoofd is namelijk afgestemd op
haal. Een verhaal dat ver weg
vluchten. Rennen voor haar
begon. Best heftig …
leven
als ze iets meemaakt dat
Ze was met haar moeder en al
haar laat schrikken.
haar broertjes en zusjes gevangEn toch … naast dit alles
en door mensen die in hun culis
ze
gewoon
een vrolijke en uittuur gewend zijn hondenvlees te
gelaten puber-pup die alle
eten. Een beetje een Hans en
ondeugd probeert uit te halen die
Grietje situatie dus eigenlijk.
ze maar kan bedenken. Aan ons
Gelukkig waren er andere mende taak om met veel liefde en
sen die dat niet accepteerden en
geduld de bedrading voorzichtig
de hele familie gered hebben.
om te leggen. Want wij geloven
En zo kwam dit Russische meisje
dat dat kan!
terecht in het Drentse vlakke
Eigenlijk is dit verhaal
land. Mét haar verhaal, en alles
niet zoveel anders dan het verwat daar aan vast zit.
haal van ons allemaal. Door alles
Zo is er wantrouwen,
wat we meemaken in ons leven,
want haar eerste herinneringen
krijgt de bedrading in ons hoofd
zijn herinneringen van wreedvorm. Er worden verbindingen
heid en bedreiging. Er is ook

INTRODUCTIE AANBIEDING
Weet jij wat je wilt achterlaten in 2015?
Maak dan nog dit jaar bij Inspiraling een eerste afspraak voor een Access
Bars® sessie!
Zodat je alle ruimte hebt in je hoofd en je leven …
voor

2016

gelegd die ons hele leven een rol
blijven spelen. Gedachten, overtuigingen, denkpatronen … ze
zijn het resultaat van wat we
tegenkomen. Van wat we ervan
hebben geleerd. Van wat we hebben ervaren als DE waarheid.
En toch … zit ook in ons
nog steeds dat sprankelende kind
met zijn dromen en haar verwachtingen.
Die alleen lang niet altijd vorm
hebben kunnen krijgen zoals we
dat hoopten. En voor iedereen is
het anders, hoe we daar op reageren. De één is zo verslagen dat
het bijna niet meer lukt om een
nieuwe bestemming te vinden.
De ander blijft knokken om zijn
doel te bereiken. Een derde legt
zich erbij neer en vindt een nieuwe weg. Ieder zijn eigen unieke
bedrading, dus.
Is dat erg? Niet persé …
Tenzij het je verhindert om je
gelukkig te voelen met wat er is.
Want dan heeft het lichaam de
hinderlijke gewoonte om te reageren met klachten. Hoofdpijn,
maagklachten, hartproblemen,
klachten van het spierstelsel …
Alles kan gebruikt worden om
iets te uiten dat ergens in de
bedrading begon. Oók als je dat
eigenlijk helemaal niet weet. En
opzet is het al helemaal niet!
Hoe fijn is het dan dat er
mogelijkheden zijn om aan de
slag te gaan met de bedrading
zoals die er nú is. Als er iemand
(met een ander bedradingspatroon) liefdevol met je mee kan
kijken. Dat kan een partner zijn.
Of een goede vriend of vriendin.
Of iemand die ervoor opgeleid is
dat te doen en die gereedschap tot
zijn of haar beschikking heeft om
het één en ander om te batterijen.
Zodat overbodige bedrading
uitgeschakeld kan worden. En je
ervoor kunt kiezen om die naar
de stort af te voeren, als je dat zou
willen.
Ons dorp is een aantal
mensen rijk die je daarbij kunnen
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helpen. Eén ervan is Inspiraling,
praktijk voor heel-Zijn. De combinatie van klassieke homeopathie, Access Bars® en coaching
vormen een geweldig instrument
om het maken van keuzes te
ondersteunen. Zodat je weer
bewust kunt kiezen wat jij gaat
meenemen naar 2016 en wat je
achterlaat in 2015. Inspiraling
wenst je een geweldig 2016!
Jolanda Grooters
info@inspiraling.nl
06 21 524729 – 0599 851987
www.inspiraling.nl

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
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Hallo Buinerveen en omstreken,
Agenda Kerst
2 de kerstdag live muziek vanaf 21.00 uur entree gratis
One man show band, leuke muziek, live gezongen!
Ook gaan we salades en hapjes verzorgen, ruim voldoende
en leuk opgemaakt. Deze kunnen via de mail of tel. worden
besteld en eerste of tweede kerstdag worden opgehaald.
Huzarensalade
4 pers
€ 17,98
Rundvleessalade
4 pers
€ 17,98
Zalmsalade
4 pers
€ 22.50
Gourmet schotels zijn ook te bestellen voor kerst en oud en nieuw!
Ook verzorgen we graag bittergarnituren (hapjesschalen )
Hapjes
50 hapjes
€ 22,50
Oud en nieuw:
Oliebollen
11 voor
€7
Krentenbollen
11 voor
€8
Appelflappen
5 voor
€6
Appelbeignets
6 voor
€ 10
Bestel op tijd!
Voorkomt teleurstelling
Voor informatie tel 0593552690 0f 0629173481
Email Johan-beja@hetnet.nl ook om te bestellen.
Graag naam, dag en tijd vermelden van ophalen.

......................................................................................

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

Openingstijden:
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-zo open vanaf 14.00 uur
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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

De heer Kris Pranger,
postkantoorhouder en postbode Hoofdstraat 7, Buinerveen.
Met de voorloper van de
mobiele telefoon, belden de
mensen met het hoofdbureau
en werden dan doorgeschakeld naar de aansluitnummer
waar ze contact mee moesten
hebben.

Wie zijn deze kinderen?
Ze komen uit NieuwBuinen en of
Buinerveen, jaren 50
van de vorige eeuw.

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

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Afgelopen maandag zijn we druk
in de weer geweest om enkele
unieke stukken terug te brengen
naar Nieuw-Buinen. Het heeft te
maken met de glasindustrie van
Nieuw-Buinen en geeft ons een
beeld uit die tijd van machines,
gereedschappen, mallen van
hout en metaal maar ook glasvoorwerpen. Een aanwinst voor
onze vereniging maar zeker ook
voor Nieuw-Buinen. Komt u
gerust eens langs om te zien wat
er is en eventueel uw hulp aan te
bieden in het sorteren en registreren van de gebruiksvoorwerpen.
Niet alles is bij ons aanwezig, de
grotere zaken en machines hebben we momenteel in opslag
door ruimte gebrek. Verder zijn
we nog met enkele partijen in
overleg om iets op te zetten in een
tentoonstelling, om zo een ieder
de glasindustrie van weleer te
laten zien.
Ook zoeken wij nog enkele vitrinekasten, mocht u nog een hebben staan er niets mee doen,
neem dan even contact op met
onze vereniging. We komen er
dan samen wel uit en kunnen dan
voor onze vereniging weer enkele stukken plaatsen.
Het archief en verenigingsgebouw van onze vereniging laat
een beeld zien uit vervlogen tijden, waar u ook informatie kunt
vinden. Maar waar ook hulp kan
worden geboden bij het zoeken

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

naar gegevens of een plaats is
van ontmoeting. Kom gerust ook
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 tijdstip. Ook kunt u
materiaal meenemen zoals foto's
deze worden ter plekke gescand
en kunt u ze zo weer mee nemen.
Ook de nieuwe uitgave van ons
tijdschrift het 4e nummer van
2015 is weer uitgekomen. 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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

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.
Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
daar staat ook veel informatie
over onze vereniging.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
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

Dorpskrant Buinerveen
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Glasvezel voor snel internet: stand van zaken
Meer dan een jaar geleden heb ik
me als ambassadeur voor glasvezel in Buinerveen aangemeld bij
ECO-Oostermoer. Tijdens een
voorlichtingsavond voor ambassadeurs was ons verteld dat we
als ambassadeurs zo'n 50
geïnteresseerden per dorp nodig
zouden hebben om glasvezel te
kunnen aanleggen. Dat aantal
was in Buinerveen al snel gerealiseerd. Toen kregen we echter te
horen dat het toch wat anders in
elkaar zat. Steeds werden de
benodigde aantallen verder opgehoogd zonder dat de aanleg van
glasvezel dichterbij kwam.
Inmiddels weten we dat je minimaal 65% van alle aansluitingen
nodig hebt om een haalbare businesscase te kunnen maken. Als je
alleen de witte aansluitingen
bekijkt is dat zelfs een aanmerkelijk hoger percentage (80-95%)
en dan nog kan het niet zonder
een aanzienlijke lening vanuit de
Provincie (witte aansluitingen
zijn aansluitingen waar alleen de
telefoonkabel aanwezig is).
Eexterzandvoort, Roderwolde,
Midden-Drenthe en De Wolden
ECO-Oostermoer is destijds met
de belangstellingsregistratie
gestart in Eexterzandvoort en
had al snel meer dan 70% dekking. De aanleg van glasvezel
zou daar, net als in Roderwolde
trouwens, als pilot in de provincie van start gaan. Op 17 november 2015 (zo'n 2 jaar na dato)
heeft de provincie Drenthe eindelijk ingestemd met het baanbekende initiatief van Oostermoerverbindt. Ook de Rabobank stelt
250 euro per deelnemer beschikbaar. Er worden nu offertes opgevraagd voor de aanleg en de verwachting is dat eind maart 2016
de schop dan eindelijk de grond
in kan. Ook in Roderwolde is er
groen licht vanuit de provincie

voor een qua invulling ander initiatief.
Wie regelmatig naar RTV Drenthe kijkt zal de reclamespotjes
van Midden-Drenthe over glasvezel zeker hebben gezien. De
vraagbundeling is daar de 64%
gepasseerd. In gemeente De Wolden is de vraagbundeling het
meest succesvol verlopen. Maar
liefst 85% (8372) van alle witte
en grijze aansluitingen (9842)
heeft daar ingetekend (grijze
aansluitingen zijn aansluitingen
waar naast de telefoonkabel ook
de tv-coaxkabel aanwezig is). Er
wordt nu gewerkt aan het uitwerken van de businesscase, de
financiële basis, de organisatiestructuur van de coöperatie en het
overleg met de aanbieders van
internet. Bij een van de aanbieders (Tweak) gaat het om een
snelheid van maar liefst 1000
Mb/s up en down.
Borger-Odoorn en Buinerveen
Helaas heeft de gemeentebestuur
van Borger-Odoorn niet gekozen
voor een actieve rol bij het tot
stand komen van een glasvezelnet. Bij de grijze aansluitingen
zijn er met uitzondering van Buinerveen en Drouwen nog geen
substantiële aantallen intekenaars.
Percentage intekenaars grijze
aansluitingen:
Buinerveen
29%
Drouwen
14%
Nieuw-Buinen
6%
Buinen
3%
2e Exloermond
3%
Odoorn
3%
Valthermond
2%
Valthe
2%
Borger,Klijndijk,Exloo 1%
Bij de witte aansluitingen liggen
e
de percentages flink hoger op 2
Valthermond en Zandberg na.

Percentage intekenaars witte
aansluitingen:
Ellertshaar
100%
Bronnegerveen
79%
Bronneger
75%
Drouwenerveen
71%
Westdorp
55%
Buinerveen
52%
Exloerveen
46%
Drouwenermond
41%
Odoornerveen
33%
Eesergroen
31%
Eeserveen
29%
e
1 Exloermond
27%
Buinen
18%
e
2 Valthermond
4%
Zandberg
3%
Tijdelijke oplossingen
Het afgelopen jaar hebben we
ook enkele alternatieven bekeken die een tijdelijke oplossing
zouden kunnen bieden voor
bedrijven die met de lage internetsnelheid nu geen kant uit kunnen. Ondanks alle mondelinge
toezeggingen bleek Greenet
geen betrouwbare partij te zijn.
Een andere partij bleek veel te
veel kosten met zich mee te
brengen.
Een van de B&B's in het gebied,
Herberg De Witte Boerderij in
Drouwenermond, heeft nu een
betaalbaar tijdelijk alternatief
werken namelijk SkyDSL, internet via de satelliet. Voor bedrijven die ook op zoek zijn naar een
tijdelijk alternatief voor glasvezel adviseer ik voor meer informatie contact op te nemen met de
eigenaar Hans van den Bergh op
0599-637787.
De bedenkelijke rol van KPN
KPN ziet de bui al hangen nu de
burgerinitiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten.
Een groot deel van de witte aansluitingen is immers klant en de
internetsnelheid in het buitengebied is vaak niet hoger dan 0,5 tot
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1 Mb/s. De kans is groot dat al die
klanten weglopen zodra glasvezel beschikbaar komt. Daarom is
KPN bezig met een offensief om
de wind uit de zeilen te nemen
van de burgerinitiatieven voor
glasvezel. Door met halve oplossingen te komen hopen ze hun
klanten weer een tijdje aan zich
te binden. De individuele aansluitingen blijven gewoon van
koper. De snelheid van internet
gaat wel wat omhoog maar het
blijft een oplossing zonder toekomst.
In Buinerveen heeft KPN dan
weer een andere truc uitgehaald.
Ze heeft de oude ADSL1 kaart in
de centrale kast vervangen door
een VDSL kaart en al haar klanten voorzien van een nieuwe
experia box. De snelheid die op
500 meter van de kast zo'n 4
Mb/s was is nu verhoogd naar
zo'n 15 Mb/s. Het zijn allemaal
lapmiddelen om klanten langer
vast te houden zonder een echt
toekomstbestendig net te hoeven
uitrollen.
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J.H.Lubbers-Katoen
Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut
Praktijklocaties:

Zuiderdiep 79
9521AB Nieuw-Buinen

In samen werking met:

Fysiotherapie
Bovensmilde
Ds. L.Dijkstrastraat 7
9421PH Bovensmilde

Behandeling op afspraak!
Contact:
Tel: 06-109 055 20
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl

Wat kunt u doen?
Belangrijk is dat u intekent voor
glasvezel. Dat kan bijvoorbeeld
via de website energieprovincie.nl. In de rechter kantlijn klikt
u op de groene knop: “intekenen
Glasvezel”.
U zit dan nog nergens aan vast
maar het geeft ons wel een goed
beeld van de potentiele belangstelling die er is en maakt het
mogelijk om een gezonde businesscase te presenteren aan geldschieters. Hoe eerder we in Buinerveen op 65% zitten hoe sneller de glasvezel de grond in kan.
Henk Bulder
Projectleider Borger-Odoorn
wilookglasvezel
Ambassadeur glasvezel
Buinerveen

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 21 oktober was het
de beurt aan het eendagsbestuur,
die bestond uit Angelien Bijkerk,
Betsy ter Keurs, Lenie Pegge,
Bea Boonstra en Grietje Kuik.
Het eendagsbestuur trakteerde
op verschillende lekker hapjes.
En bij de koffie kregen we heerlijke zelfgemaakte arretjescake!
Ze hebben de Wereldwinkel Borger uitgenodigd om te vertellen
over hun werk. 55 vrijwilligers
zorgen samen voor in-/verkoop,
PR, tuin, inrichting winkel, enz.
De Stichting huurt een pand aan
de Hoofdstraat in Borger. Ze verkopen authentieke en ambachtelijke producten, zoals levensmiddelen, schalen, vazen, sieraden,
speelgoed, beeldjes, boeddha’s,
enz. Teveel om op te noemen.
Ook de pop “Oek” wordt verkocht. Dit is in samenwerking
met het Hunebedcentrum.
De wereldwinkels zijn opgericht
om de armoede te bestrijden in
ontwikkelingslanden door het
bevorderen van consumptie Fairtrade producten in Nederland.
Bij Fairtrade zijn de voorwaarden contracten voor een langere
periode en zorg voor het milieu in
de ontwikkelingslanden. Importeurs zorgen voor adviezen,
bemiddelen en houden controle.
Een voorbeeld van olifantenpapier konden we bekijken, dit is
gemaakt van olifantenpoep. 10
kilo levert 120 vellen papier of
60 vellen karton. Het wordt
gekookt en bewerkt. Verder hebben we beelden van Sri Lanka en
Zimbabwe gezien, waar impor-

teurs zaken doen met verschillende organisaties.
Woensdag 18 november hielden
het echtpaar Essink uit Elp een
lezing over Paddenstoelen. Overal komen paddenstoelen voor: in
bossen, bermen, duingebieden,
tuinen, enz. Op 2 schermen werden prachtige foto’s vertoond
van verschillende bovisten en
zwammen. Mevrouw las de bijbehorende tekst voor. Er zijn
zo’n 100.000 soorten in ons land
beschreven.

Op woensdag 16 december vindt
de kerstavond plaats.
Op woensdag 20 januari wordt
de jaarvergadering gehouden. Na
de jaarstukken gaat Mandy van
Beek vertellen over haar hondenzwembad Dogsplash.
Op woensdag 17 februari komt
Evert Thomas van Staatsbosbeheer.
Museumgroep:
Bezoek Stedelijk museum Coevorden op 28 oktober 2015.
Met 8 dames naar het museum
geweest. Dit is nu ondergebracht
in een prachtig gerestaureerd
gebouw het Arsenaal, waarin de
bibliotheek, het toeristeninfo, het
stedelijk museum en het Geopark
de Hondsrug onderbracht zijn.
Op dit moment is er een tentoonstelling van de coeverse kinderboeken.
We hebben een film gezien over
de geschiedenis van Coevorden,
dat op een zeer strategisch punt
ligt. Vroeger was het omgeven
door moerassen en veen en er

ging maar één weg naar het noorden en zo is Coevorden ontstaan
door er een militaire burcht, een
zogenaamde motte, te bouwen
om tol te heffen. Coevorden
heeft stadsrechten en er zijn vele
veldslagen om deze plaats
geweest, is regelmatig platgebrand en weer opgebouwd. De
gids heeft ons rondgeleid in het
museum met goede uitleg en
mooie gedichten.
Hierna nog lekker met zijn allen
koffie met appeltaart genomen
en langs het kasteel gewandeld.
Op dinsdag 8 december kan men
naar een kerstworkshop o.l.v.
Corina van der Scheer. Start om
19.30 uur.
Provinciale Commissies:
85 jaar Provincie Drenthe Vrouwen van Nu
Op vrijdag 27 mei 2016 gaan we
het 85-jarig bestaan van Vrouwen van Nu Provincie Drenthe
vieren.
Provinciale Agrarische Dag in
Nijeveen 13 oktober 2015
Samen met 228 dames werd ons
groepje van 12 vrouwen verwelkomt in dorpshuis De Schalle in
Nijeveen. Na de koffie konden
we in 1 van de 4 bussen stappen,
waarna onze bus naar Kolderveen reed. In de oude zuivelfabriek is plaats gemaakt voor verschillende bedrijfjes. O.a. KIK
(Kunst In Kolderveen) en een
chocolaterie. Een prachtige film
over melken en verwerking van
de melk van vroeger en nu bekeken. De bereiding gezien van
handgemaakte bonbons met een
leuke uitleg. Daarna een rondleiding op het melkveebedrijf van
de fam. Flinkert. Na de goed georganiseerde lunch kregen we tijdens de rondrit uitleg van 1 van
de gastdames over de omgeving.
In Giethoorn konden we in een
boot verhalen horen over dit
dorp.
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Tot slot terug in het dorpshuis,
waar een heerlijk hapje en een
glas drinken voor ons klaar
stond. Super dag! Applaus voor
de organisatie die dit 6 dagen op
zich neemt.
Wandelen bij de afdeling Eelde
op donderdag 10 december 2015
om 09:30 uur.
Wandelen bij de afdeling Dalen
op donderdag 14 januari om 9.30
uur.
De commissie Handwerken Textiele werkvormen organiseert in
januari 2016 een aantal cursussen:
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Op 11 januari: Cursus Roemeens
kantwerk, Cursus Oekraïens
borduren en Cursus Mountmellick
Op 19 januari een Workshop tas
maken.

Interesse?
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.

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

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

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.
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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:
Maandag:
'Buunerfame'
Dames alle leeftijden Streetdance 20.00-21.00 uur
Donderdag:
Groep 5, 6, 7, 8
Hip-Hop kids
V. Onderwijs
Hip-Hop tieners
Zaterdag:
Groep 1, 2, 3, 4
Hip-Hop mini

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

€ 24.00/kw.
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

€ 24.00/kw.
€ 24.00/kw.

09.30- 10.15 uur

€ 24.00/kw.

De lessen worden gegeven door Laura Schipper
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
plaatsvinden.
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: http:// okknieuwbuinen.nl

Er is even geen nieuws
omdat wij naar het einde van het jaar gaan.
Wel willen wij iedereen fijne kerstdagen en
een voorspoedig en sportief 2016 toewensen.

Dorpskrant Buinerveen
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Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training bijwonen op
Maandag 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

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
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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 2014-2015
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:
Maandag 28 december 2015 van 17.00 tot 19.30 uur De alternatieve toertocht voor de jeugdleden ) Zaterdag
20 februari 2016 van 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

Pagina 33

Nieuws van Schaatsvereniging
Buinerveen e.o
De dagen vliegen voorbij, zo ook
de leuke dingen als Spokentocht
en het Sinterklaasfeest, waar we
ons steentje aan hebben bijgedragen. De jaarvergadering is
inmiddels ook weer geweest en
tijdens deze avond zijn er een
aantal leuke ideeën geopperd en
op klussen gewezen. Dus hoeven
we ons niet te vervelen het
komend jaar.
Intussen zijn er zo'n 10 graskarpers bijgezet in de vijver, maar de
laatste tijd hebben we weer veel
overlast van aalscholvers, die
deze lekkere hapjes wel lusten.
Dus wat ervan de vissen overblijft is maar de vraag. Mochten
er mensen zijn die graag wandelen…..maak dan een rondje rond
de visvijver en jaag ze weg.
Behalve dat is dan ook te zien dan
het talud, door het bestuur en
vrijwilligers onder handen is
genomen, zodat we weer goed op
de ijsbaan kunnen vanaf de kant.
Maar dan moet het wel gaan vriezen natuurlijk.
Alvast een oproepje voor de NL
doet dag op 12 maart 2016; ook
wij doen weer mee en als er mensen zijn die mee willen helpen
dan kun je je opgeven bij iemand
van het bestuur of via de site.
Tenslotte willen we iedereen een
goede jaarwisseling toewensen
en alle goeds voor het nieuwe
jaar!

Bestuur Schaatsvereniging.

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438
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Cittaslow, afval is voedsel
Bij de opening van de Floriade
2012 in Venlo werd bekend
gemaakt dat in de volle breedte
bij de activiteiten en thema's
gewerkt wordt volgens het “cradle-to-cradle”- principe. Hierbij
wordt uitgegaan van de filosofie
dat afval ook voedsel is. (Cradle
staat voor wieg, bakermat, van
jongsaf). Oftewel dat gebruikte
(grond)stoffen ook na afloop
opnieuw gebruikt kunnen worden of aan de natuur zullen worden teruggegeven. Cittaslowgemeenten proberen milieuvriendelijk, dichtbij huis en met zo
min mogelijk transport oud en
gebruikt om te zetten naar nieuwe producten.
Het “cradle-to-cradle”- beginsel
werd op het Floriadeterrein ver
doorgevoerd, ondermeer ook op
het eerste Nederlandse CO2 neutrale gebouw, Villa Flora, het
pand dat na afloop van het evenement voor 'n deel gebruikt zal
worden als kantoor. Dán het
groenste kantoor van Nederland?! Men kan wel stellen dat de
Floriade 2012 voor Venlo en de
regio een fase inluidde voor verdere verduurzaming en voortgaande vernieuwing. Met de
uitspraak “de geschiedenis herhaalt zich” wordt (ook) aangegeven dat iets dat eerder was in een
latere periode weer wordt opgepakt of verder zal worden verbeterd. In Nederland worden innovaties op tal van terreinen overgenomen. Daarom zeker te
weten dat de rest van Nederland
met argusogen Venlo 2012 heeft
gevolgd. Ook Borger-Odoorn.
In onze gemeente laten overheid
en burgers zich toch al niet onbetuigd op het gebied van milieu,
recycling en tal van duurzame
maatregelen. Er wordt in de
woningbouw met vele vernieuwingen rekening gehouden,
ondermeer gebruik van rest-

warmte, hergebruik water voor
het toilet, toepassing zonnepanelen en het afkoppelen van hemelwater. Niet vergeten het zogeheten levensloopbestendig bouwen, bijvoorbeeld nu geschikt
voor een jong gezin, later eenvoudig om te bouwen tot comfortabele seniorenwoning. En er
staat niets nieuws in deze Cittaslow–toelichting als u leest: Verwerking houtsnippers, gft en
compostering, inleveren frituurvet, batterijen, mobieltjes, inkt-

cartridges en harde en zachte
plastics. Ook oud ijzer, stenen/beton, dierenmest en onverkocht brood worden weer omgezet tot nieuwe en bruikbare
grondstoffen of eindproducten.
De conclusie mag zijn dat onze
gemeente al aardig meedraait in
de lijn van “cradle-to-cradle” –
afval is voedsel – en daarmee en
met opgeheven hoofd het keurmerk Cittaslow mag voeren. Zal
ooit de schillenboer weer in ons
straatbeeld te zien zijn?
Martin Snapper

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een
afspraak tijdens kantooruren bellen naar het landelijke
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Locaties in de regio zijn
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.
Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring
€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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Veel belangstelling voor startbijeenkomst
cursus Waar ik woon van
IVN Borger-Odoorn

Afdeling Borger-Odoorn i.o.
Meer dan 70 belangstellende
inwoners van Borger-Odoorn
woonden op donderdag 12
november de startbijeenkomst
van de cursus Waar ik woon van
IVN Borger-Odoorn bij. De cursus Waar ik woon bestaat uit zes
lezingen en eveneens zes excursies. De cursus staat in het teken
van biodiversiteit in de gemeente
Borger-Odoorn. De volgende
vijf bijeenkomsten staan gepland
in de eerste vijf maanden van
2016.
Natuurparels
De lezing van afgelopen donderdag ging over Natuurparels in
Borger-Odoorn. Geert de Vries,
zelf inwoner van de gemeente,
bracht op een schitterende
manier dit onderwerp voor het
voetlicht. Twee uur lang nam hij
zijn aandachtig luisterende
publiek mee op een zwerftocht
over heidevelden, door beekdalen en door bossen in de gemeente. Op een onderhoudende en
toegankelijke manier vertelde hij
over alles wat leeft en bloeit in de
natuurgebieden in de woonomgeving van zijn toehoorders. Hij
maakte zijn eretitel, de Jac. P.
Thijsse van Drenthe, meer dan
waar. Hij vermaakte het publiek
met prachtige uitspraken over
planten en dieren. Zo beschreef
hij zwartwerkers onder de planten, de zandzegge noemde hij
een naaimachine en de heivlinder
vindt hij een conservatief beestje. Talloze relaties tussen planten
en dieren kwamen aan de orde.

Hij liet bijvoorbeeld zien dat er
paddenstoelen zijn die zich hebben gespecialiseerd op de
afbraak van eikels, en eikeldopjes. Zelfs voor het steeltje van
een eikenblad is er weer een speciale paddenstoel. Dit alles werd
omlijst met prachtige foto's, voor
het merendeel in Borger-Odoorn
gemaakt.
Meer lezingen
De cursus wordt volgend jaar
voortgezet. In januari laat Harrie
Wolters zien wat er onder onze
voeten is gebeurd. Hij neemt ons
mee op een tijdreis die miljoenen
jaren terug gaat. Na de lezing van
Harrie komt Geert de Vries terug.
In februari toont hij ons de rijke
geschiedenis van het esdorpenen veenkoloniale landschap. In
maart zoomt boswachter Aaldrik
Pot verder in op het begrip biodiversiteit. Hij geeft zijn visie op de
toekomstige natuur in de bossen
en gaat ook in op kansen en
bedreigingen. In april gaan drie
leden van IVN Borger-Odoorn

iets vertellen over hun favoriete
natuur in Borger-Odoorn. En in
mei wordt de cursus afgerond
door Kars Veling van de vlinderstichting. Kars gaat terug naar de
eigen achtertuin van de cursisten
en laat zien dat bij een juiste
inrichting van een tuin ook veel
biodiversiteit te verwachten is.
Intekenen voor de rest van de
lezingen nog mogelijk
Inwoners van Borger-Odoorn
kunnen nog intekenen voor de
rest van de lezingen. De excursies na afloop van de lezingen
zitten vol maar in de zaal is nog
voldoende ruimte voor de vervolglezingen. Op de website van
IVN Borger-Odoorn staat meer
informatie over de lezingen en de
mogelijkheden om deze nog te
volgen. Voor meer informatie is
ook het E-mailadres activiteitencommissiebo@gmail.com
beschikbaar.
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Het voorwerp
Een leuk aantal lezers heeft gereageerd en bij alle reacties was het
wel duidelijk dat het om een
schepje moest gaan. In de oktober-editie van de dorpskrant was
al aangegeven dat het dit keer
niet zo'n heel moeilijke opgave
zou worden. Een paar van de
lezers was het opgevallen dat in
de aankondiging van de nieuwe
“opdracht” een foutje is geslopen. En daarbij ging het over het
tekstdeel waarbij over de foto's is
geschreven dat de camera op de
binnenzijde van het voorwerp is
gericht. En inderdaad, de lezers
hebben beter naar de plaatjes
gekeken dan Martin; En die verontschuldigt zich voor de deels
onjuiste tekst bij de plaatjes. Het
is inderdaad zonneklaar dat het
schepje op de linker foto de rugzijde toont.
Zoals gezegd zijn er tal van suggesties – de meeste in het zogenaamde “voorbijgaan” - geopperd. Te noemen: potgrondschepje, oude mini kolenschop,
wroet- of woelschepje voor de
kruidentuin. En eigenlijk is er
niets op tegen om deze kleine
schop of schep óók te gebruiken
in moestuin, bloemperk, kruidenhoekje of als antracietschepje. De familie Ensing uit
Peize weet voor 100% zeker dat
het getoonde schepje in gebruik
is geweest bij een Drentse
schaapherder. En dan uiteraard
compleet met stok (herdersstok)
of staf (herdersstaf).
Enkele lezers van onze dorpskrant hadden het bij het rechte
eind en die waren ook zo aardig
om er nog een beetje verhaal aan
vast te knopen. Door kluitjes
zand of kleine graspollen richting de kudde te gooien hield de
herder de schapen bijeen en daarmee bepaalde hij (of zij) ook de
richting van de kuddewandeling.
Bij het aansturen van de schapen

fietsketting (42 cm. lang) en die
is vastgeklonken in/aan het
“open huis” van het hardmetalen
deel. Laat s.v.p. de hoofdredacteur van De Dorpskrant weten
wat dit voorwerp voor functie
heeft en hoe het heet.
Mag ook naar Martin Snapper
gebruikte hij ook wel een herdersfluitje, een doorgaans klein
houten blaasinstrument dat ook
wel veldfluit of veldpijp werd
genoemd. De hulpfuncties van
de herdersstok of herdersschop
en veldfluit zijn voor een aanmerkelijk deel overgenomen
door de herdershond. Die rent
om de kudde heen, spoort “solisten” aan –soms met geblaf- zich
bij de kudde te voegen en geeft
op aanwijzing van de herder de
wandelroute aan de kudde aan.
De nieuwe uitdaging is aangeleverd door Klaas Smid uit NieuwBuinen. Zie de foto's. Een paar
gegevens om de uitgedaagde
lezer een beetje op weg te helpen:
Het rechte deel (19 cm.) van dit
hulpmiddel is van hardmetaal en
daarop komen de woorden FILT
en BREVETTATO voor. Het
mobiele element bestaat uit een
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De Gouden Provincies
Helpt u mee?

Mag ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Rina Lokhorst en ik
ben Coördinator Huishulpen
gem. Borger-Odoorn en Gem.
Stadskanaal voor Stichting De
Gouden Provincies.
Stichting De Gouden Provincies
is in samenwerking met stichting
Flexplan op zoek naar

Schoonmaak Locaties
Wij hebben een unieke formule
waarmee u uw regio maatschappelijk kunt helpen aan een bedrag
van miniaal € 40.000,00 per jaar,
door uw schoonmaak uit te besteden aan De Gouden Provincies
voor € 15,85 per uur.

Hoe kan dat?
Bij een invulling van 250 uur aan
schoonmaakdiensten kunnen 1
coördinator en ca. 11 schoonmakers “wit” betaald worden. Dit is
het break-even point.
Alle uren (inkomsten) die daar
bovenop komen worden benut
binnen mijn regio.
Het streven is om zoveel klanten
te krijgen dat ik aan ca. 1000 uur
per week kom.
Dit geeft werkgelegenheid aan
nog meer schoonmaaksters, en
het daarmee verdiende geld
stroomt weer terug in de regio, in
mijn geval gemeente BorgerOdoorn en Gem. Stadskanaal.

U helpt zo de lokale gemeenschap en bovendien heeft u
inspraak in wat belangrijk is en
ondersteund dient te worden.
Stelt u zich eens voor wat dit bij u
in de buurt zou kunnen zijn; verenigingen, cultureel erfgoed, voedselbank, kinderboerderij, stimulering van werktrajecten, speeltuin, zwembad, schrijnende
gevallen etc.,.... U bepaalt samen
met de coördinator waarvoor het
geld besteedt zal gaan worden.
Iedereen kan gebruik maken van
onze schoonmaakdiensten,
zowel particulieren als bedrijven, maar ook dorpshuizen en
kerken. Meldt u dus aan!
Ik wil nog even met klem benadrukken dat wij geen commerci

ële instelling zijn, en dat wij als
Stichting het maatschappelijk
gebeuren hoog in het vaandel
hebben staan.
Meedoen begint hier
Neem contact met mij op tel. 0631027872 of met één van onze
medewerkers op kantoor tel. 088
2055655. Ook kunt u zich aanmelden via de website
www.huis-hulp.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan
ben ik natuurlijk altijd bereidt om
dit concept verder uit te leggen.
Er zijn al 11 schoonmaaksters/makers geselecteerd, en het
zou mooi zijn als we met deze
mensen zo snel mogelijk aan de
slag kunnen.
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

Waarom is bewegen goed voor u?
·
Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
·
Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
·
Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door een hoge bloeddruk, ongezonde
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

Sporten kan ook bij u in de buurt.
GALM is de afkorting voor “Groninger Actief Leven Model”. De Universiteit te Groningen heeft deze
aanpak voor senioren ontwikkeld.
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. Er zijn
lesmogelijkheden voor overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a
€ 2,40 per les).

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met
elkaar. Verder komen de leden van alle groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het
teken staan van sport, spel en plezier.
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.galm-borger-odoorn.nl of op die van
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl
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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
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Bjarne Drent
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Wij steunen verenigingen uit de regio
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.

Rabobank Borger-Klenckeland
Een aandeel in elkaar
rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

De redactie van de
Dorpskrant Buinerveen
wenst jullie alle mooie
dingen
Al het beste om 2016
goed te beginnen
Een goede gezondheid,
veel liefde en geluk
Dan kan het nieuwe jaar
ook voor jullie
niet meer stuk
Prettige feestdagen!

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

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

