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Kerstmarktroute Buinerveen
Nieuw Buinen
Zaterdag 10 december was het
zover; na een gedegen voorbereiding was een prachtige kerstmarktroute georganiseerd en kon
om 14.00 gestart worden om bij
24 ondernemers op bezoek te
gaan. De kerstmarktroute werd
dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Via facebook, borden
aan de weg en een week voorafgaand een heuse bijlage bij de
Week-in-Week-uit werd volop
aangekondigd dat er wat te beleven viel in het lange lint van Buinerveen en Nieuw-Buinen. Er
was die dag veel concurrentie
van markten in andere plaatsen
dus er moest vooraf al gestreden
worden om de aandacht. Maar
dat is gelukt.
Van Buinerveen tot aan de Drentse Poort te Nieuw-Buinen waren
vele ondernemers geopend.
Extra activiteiten, diverse versnaperingen, marktkraampjes
met kerstversieringen, cadeautjes, etenswaren, kaarten of vele
andere te verkopen artikelen die
met kerst en kerstsfeer te maken

hebben. Extra slim was het uitzetten van een woordpuzzel. Bij
elke ondernemer kon een letter
gehaald worden om tot de oplossing te komen van een 25 letterige puzzel. Op deze manier was
elke ondernemer verzekerd van
een bezoekje door elke puzzelende fanatiekeling. De naamsbekendheid van vele bedrijven bij
de eigen bevolking is fors verhoogd. Plus dat ook ineens duidelijk werd wat de bedrijven allemaal te bieden hebben. Ook de
ondernemers hebben vele nieuwe gezichten kunnen ontmoeten.
Naast het verkopen van iets is
dan ook vooral de bekendheid
van de verschillende bedrijven
en hun producten fors verhoogd.
Lees verder op pag 18
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
17 dec
17 dec
18 dec
22 dec
24 dec
13 jan
15 jan
18 jan
19 feb
4 mrt
8 apr
22 apr
17 jun

Kerstactie
Bingo
Dorpskerstfeest
Mini Kerstmarkt
Schaatsen
Kardinge
Nieuwjaarsparty
Nieuwjaarsinstuif
Vrouwencafé
Schaatsen
Kardinge
Potgrondactie
Toneel
Toneel
Volleybaltoernooi

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2017 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 1

inleveren voor

1 februari 2017

Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

5 april 2017
7 juni 2017
16 augustus 2017
4 oktober 2017
6 december 2017

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2017
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

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
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00
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Jongerencafé 't HOK
• 9 december Sintekerst
gourmetten & Sinterklaasspel

• 13 januari Nieuwjaarsparty
met DJ-Robin
•

27 januari

•

10 februari

12+

19:30-22:30

.
Na goed overleg met verschillende partijen start in december'16 het

!! 18+ jongerencafé !!
Jongeren kunnen naar behoefte gebruik maken van het jongerencafé op de vrijdag of de zaterdag in overleg
met het jongerencafé bestuur. Openingstijden tot 02:00

Kerstactie

De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse
kerstactie.
Wij verkopen ook dit jaar weer 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 u meedoet aan deze actie want met uw
bijdrage kunnen wij extra activiteiten organiseren.
Wij komen zaterdag 17 december a.s. tussen 10.00 uur en 13.30 uur
bij u langs en verkopen dan:
Suikerbrood (400 gram) € 4,- 1 droge worst € 2,- 3 droge worsten € 5,50

Heeft u wel interesse maar bent u niet thuis 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
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UITNODIGING MINI KERSTMARKT
Donderdag 22 december van 17.00u tot 19.00 uur
Zuiderdiep 3 te Nieuw Buinen
Op het schoolplein achter de school is een kleinschalige, gezellige kerstmarkt ingericht met
kraampjes van ondernemers uit onze naaste omgeving. Daarnaast komt traditiegetrouw het
Veenkaor uit Buinerveen de sfeer verhogen door het zingen van enkele kerstliederen waarvan
enkele speciaal ingestudeerd zijn samen met de kinderen van de school.
Onder het genot van een kommetje snert, broodje knakworst, chocolademelk, glühwein of een
vers gebakken oliebol kunt u genieten van de kerstsfeer rondom de school.
Wel is het natuurlijk aan te raden uw portemonnee mee te nemen om iets leuks te kopen uit het
verkoopwaar welke wordt aangeboden door de plaatselijke ondernemers.
Komt u ook samen de kerstsfeer proeven op ons plein?
Team & activiteitencommissie OBS 75
Buinen, Buinerveen, Nieuw-Buinen
Een vrije gift is altijd welkom.

Nieuws van Toneelvereniging de Schoakel
De boekjes zijn gelezen, de keuze is gemaakt, de rollen verdeeld en met onderstaand stuk gaan
we er weer voor in het nieuwe toneelseizoen van 2017!!!
Wat gebeurt er toch allemaal, als je bij je vrouw onder de plak zit en je niets te zeggen hebt ?
En laten je vrienden nu ook nog hetzelfde schuitje zitten !!
Tja , dan ga je op een gegeven moment toch protesteren, maar ….dit kan niet zonder de hulp van
vriend nummer 4, die zich juist niet zoveel aantrekt van wat de vrouwtjes allemaal zeggen.
Een blijspel in 3 bedrijven over het wel en wee van vrienden, vrouwen en vertrouwen.
Kom en geniet van de Pantoffelhelden
De uitvoeringen zijn alvast gepland op (generale op 7 april) zaterdag 8 april en zaterdag 22 april
2017 in Dorpshuis de Viersprong, Hoofdstraat 1 in Buinerveen.
.
Houd ook onze Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.
Toneelgroep de Schoakel
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Sint komt met muziek in Buinerveen aan
In Buinerveen is zaterdag 26
november Sinterklaas gearriveerd. Het duurde even, maar
toen kwam opeens een Piet op
een brommer langsrijden; hij
zwierde over de straat. Vervolgens kwamen twee antieke tractoren door Nieuw-Buinen west
en Buinerveen met 2 wagens met
daarop Sinterklaas en zijn Pieten.
Op de andere zat het muziekensemble Meraskikkers te spelen.
Nadat Sinterklaas van de wagen
was geklommen, werden de vele
kinderen, ouders en belangstellenden begroet. In de voorzaal
van het dorpshuis konden de peuters Sinterklaas een handje geven
en samen met het muziekensemble werden er wat liedjes gezongen. Ook werden er veel kinderen
(en ouders) samen met int op de
foto gezet.
De basisschoolkinderen waren in
2 groepen verdeeld. De oudste
kinderen hebben in Jeugdsoos 't
Hok een sinterklaasfilm gezien.

De jongsten hebben in de achterzaal spelletjes gedaan. Sinterklaas las een verhaal voor van
Dikkie Dik en Sinterklaas.
Samen werd er gezongen onder
begeleiding van de Meraskikkers. Amerigo was zoek, hij
stond niet in zijn stal in de achterzaal, maar werd gelukkig op een
andere plek in het dorpshuis

gevonden.
Tot slot vond er een pietendisco
plaats voor alle kinderen en
konden ze naar huis met een
gevuld zakje. Dit feest is
mogelijk gemaakt door
Dorpshuis De Viersprong,
verenigingen en vrijwilligers.
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Zo. 18 december 2016
14.30 u

DORPSKERSTFEEST
in Dorpshuis De VIERSPRONG

BUINERVEEN

Een Kerstfeest door en voor inwoners van
Buinerveen / Nieuw-Buinen West e.o.
M.m.v. Veenkaor, Ina Habing als verhalenvertelster, talentvolle dorpsgenootjes en De Meraskikkers.
O.a. samenzang, eigentijds kerstverhaal in het Drents,
Kerstmuziek, zang, gezellige pauze 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 14.00 uur, toegang gratis
Vrije gift

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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VROUWENBINGO
Vrijdag 18 november organiseerde
de activiteiten commissie weer de
vrouwenbingo. Een gezellige avond
waar ruim 50 vrouwen aan mee
deden.
Vele mooie prijzen werden er
g e w o n n e n . Wa a r o n d e r e e n
wellnessdag met 3-gangen dinér is
Fontana Bad Nieuweschans als
hoofdprijs.
Daarnaast waren er ook vele andere
prijzen. Hiervoor gaat alle dank uit
naar de verschillende bedrijven in
Buinerveen en omstreken voor het
sponsoren van deze topprijzen!
Na afloop kregen de dames een
leuke goodiebag mee naar huis.
Wij kijken terug op een geslaagde
avond!

SPONSOREN VROUWENBINGO

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

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
openingstijden: zie website
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Van de bestuurstafel
Naar buiten kijkend zie ik de
eerste tekenen van de winter.
Prachtige bomen vol met rijp en
de grond wit van de vorst. Je
bedenkt dan: “Wat wonen we
toch in een prachtig dorp“.
Hopelijk zet het door zodat we
ook nog mogen genieten van
onze prachtige ijsbaan, want ook
dat is een prachtig stukje Buinerveen. Nu terug naar ons mooie
dorpshuis.
De afgelopen maanden hebben
we heel veel energie gestoken in
het optimaal maken van alle voorzieningen. De nieuwe keuken is
al een tijd in gebruik en gezien de
prachtige gerechten die Xander
daar maakt zit dat wel goed.
We hebben een nieuwe ketel
geplaatst. De oude ketel voldeed
niet meer aan de door ons gestelde normen. We hebben nu de
mogelijkheid om op afstand alles
te regelen en wat nog veel
belangrijker is, elke ruimte is

apart te regelen. Hierdoor verwachten wij enorm te besparen
op de kosten. Geen snik hete vergaderruimte meer (die op dat
moment niet gebruikt word)
omdat de voorzaal warm en aangenaam moet zijn.
Inmiddels voldoet het dorpshuis
ook aan de Nen 1040 normen
voor Electra Gas en overige voorzieningen. Dit was o.a. nodig
voor brandweer en verzekering.

De afgelopen periode zijn er
weer tal van activiteiten geweest
in en rond het dorpshuis en we
kunnen stellen dat die naar tevredenheid zijn verlopen.
Binnenkort zijn nog de kerstactiviteiten en dan is het jaar alweer
vol. Dit geeft mij de gelegenheid
om alvast de Nieuwjaars instuif
aan te kondigen. Deze zal zijn op
15/01/2017 nadere informatie
volgt. Plaats deze datum vast in
jullie agenda's
Tot ziens in het 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 0622474828
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

gienus@rateringbv.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Spokentocht 2016

Ook dit jaar zat het Buinerveense
bos weer vol met spoken en geesten. Zaterdag 29 oktober om
negen uur 's ochtends begon dit
bij de koffie. Gedurende de hele
dag is er weer druk en fanatiek
gebouwd aan mooie creaties
zoals een heuse piratenboot of
een grote platte wagen die richting het bos werd gesleept. Alles
is weer uit de kast getrokken om
het weer zo eng mogelijk te
maken.
Ook het Dorpshuis veranderde in
een heus spookhuis met horrorkoks en andere enge attributen.
Alles om alvast helemaal in de
sfeer te komen voor de tocht.
Dit jaar zijn er ruim 150 deelnemers geweest die de tocht aan
durfden en ook allemaal met plezier hebben uitgelopen. Bij
terugkomst waren er lovende
woorden over de tocht en de spoken.
Namens de activiteiten commissie willen we alle deelnemers,
maar vooral de spoken van dit
jaar bedanken voor hun tijd en
fantastische inzet!
Tot volgend jaar!

De vliegende brik
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

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te
gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.
Info: potverhuur@outlook.com
facebook.com/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131
Nieuw-Buinen

Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Meraskikkers gekwaak
Het is december en voor de
Meraskikkers volop kerstsfeer.
Al maanden zijn we druk aan het
oefenen voor de winteractiviteiten. Eerst de intocht van Sinterklaas, waarbij we op een mooi
versierde kar met Sinterklaas bij
De Viersprong aan kwamen. Erg
leuk om te doen. Nu zijn we net
terug van een rondje kerstmarkt
door het dorp. Gestart in De Viersprong, toen door naar het dorpshuis voor in Nieuw Buinen. Daarna weer afzakken naar beneden
en via Holmhuis en zorgboerderij
Het kleurenpalet weer terug naar
ons dorpshuis. 's Ochtends waren
we ook nog te gast in Tweede
Exloërmond bij de kerstmarkt
van zorgboerderij Trex. Het leukste was dat we jullie konden verrassen met nieuwe, eigentijdse
kerstmuziek. Doordat we dit jaar
vaker de kikkerschoenen aangetrokken hebben en buiten muziek
gemaakt, was ook ons spaarpotje
op een gegeven moment zo goed
gespekt dat we kerstmuziek konden kopen. Zonder de gulle
gevers was dat niet mogelijk
geweest. En dat de muziek
gewaardeerd wordt, is natuurlijk
pas echt fijn!
Zo langzamerhand wordt het
gewoon dat ons dorp een eigen
muziekensemble heeft. En daar
zijn we best wel een beetje trots
op. We zijn geen vereniging.
Gewoon een groep dorpsgenoten
die het leuk en vooral gezellig
vinden om af en toe samen
muziek te maken. En voor kerst
een beetje meer dan anders. Deze
keer zelfs met versterking van
basspeler Mark, saxofonist Bettie en trompettist Patricia. Van
ons mogen ze blijven! En hebben
jullie onze mini-kikkers gezien?
Marlynn, Mylene en Isa rammelen er al ijverig op los in de ritmesectie. Heb je ook nog een
instrument in de kast liggen en
wil je wel een keer weer spelen?

Niet iedere week maar wel wanneer er iets te doen is een beetje
meer? Stuur dan een mailtje naar
viersprongmusic@gmail.com en
we laten je weten wanneer we
weer oefenen.
De komende weken hebben we
nog een aantal activiteiten op het
programma staan. Eerst organiseren we het dorpskerstfeest op
zondagmiddag 18 december,
14.30 uur in De Viersprong in
Buinerveen. Dit jaar met medewerking van mannenkoor het
Veenkaor, Ina Habing als vertelster in het Drents, Meras engeltjes en Kiki met haar vriendinnen. 24 december staan we tegen
22.30 uur buiten bij de PKN kerk
aan de Kerklaan bij het uitgaan

van de kerstnachtdienst. En daarna trekken we het dorp in met
onze instrumenten. Lijkt het u
leuk om in de kerstnacht buiten
muziek te horen, stuur gerust een
mailtje dan komen we bij u langs.
Maximaal 4 adressen en bij veel
aanmeldingen maken we een
keuze. We eindigen net zoals
vorig jaar bij De Viersprong.
Kosten? Doen we niet aan, maar
een vrije gift waarderen we zeer!
In het nieuwe jaar beginnen we
met een bijdrage aan de nieuwjaarsinstuif in De Viersprong. En
dan? Ach, dan is het zo weer Kindercarnaval.
Voor nu wensen De Meraskikkers iedereen liefdevolle kerstdagen en een goed 2017!

Dorpskrant Buinerveen
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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
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Nieuws CBS School 59

Bezoek aan de Wanne
In het kader van het thema van de
Kinderboekenweek, “Voor altijd
jong”, brachten de kinderen van
groep 3 t/m 8 op 6 oktober een
bezoek aan “De Wanne”. Alle
kinderen hadden een voorleesboek meegenomen. Na het voorlezen kon er nog een spelletje
ganzenbord gespeeld worden.
Jong en oud hebben erg genoten
van deze ontmoeting.
Bezoek brandweer
Op maandagmorgen 14 november kregen alle groepen bezoek
van brandweervrouw Annet en
brandweerman Roel. De kinderen leerden hoe gevaarlijk vuur is
en wat je moet doen als er brand
is. Samen met de kinderen van de
bovenbouw werd een ontruimingsoefening georganiseerd. In
groep 1/2 werd brandweerhond
Smokey achtergelaten. Smokey
mag bij alle kleuters een keer
komen logeren.
Programmeren
School 59 gaat natuurlijk met
zijn tijd mee. Op dit moment zijn
we aan het onderzoeken welke
materialen het beste passen bij
het opzetten van een leerlijn voor
programmeren van groep 1 t/m 8.
In het kader daarvan hebben de
kinderen “Dash” uitgeprobeerd,
een robot die door de kinderen
via de tablet geprogrammeerd
kan worden. De kinderen zijn in
ieder geval enthousiast over het
materiaal!

Dorpskrant Buinerveen
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Dansen met Mieke
Regelmatig komt Mieke Landman, de oma van Tess, Jasmijn en
Joris, dansen met de kinderen
van groep 1 en 2. Om ervoor te
zorgen dat wat de kinderen als
kleuter van de dansjuf hebben
geleerd, niet wordt vergeten,
komt Mieke nu ook regelmatig
danslessen geven aan de kinderen van groep 3/4 en groep
5/6/7/8.
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Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

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

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Bezoek onze vernieuwde website
Sinds 24 november is onze nieuwe website online. We hebben de
afgelopen maanden hard
gewerkt om de site fris, modern
en toegankelijk te laten worden
en wij denken dat we daar goed in
geslaagd zijn. We hopen natuurlijk dat u onze nieuwe website
gaat bezoeken en dat u net zo
enthousiast bent over het resultaat als wij dat zijn!

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040

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

www.school59.nl

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:
donderdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Tablet Café in Bibliotheek
Nieuw Buinen.
Elke 1e maandag van de maand
kunt u op een ongedwongen
manier elkaar ontmoeten en in
gezellige sfeer ontdekken wat
een geweldig communicatiemiddel de tablet is. Met andere
bezoekers kunt u ervaringen uitwisselen. Er is een ervaren
docent van de STOA aanwezig,
die u leuke en handige tips kan
geven of u wegwijs kan maken
om nog meer uit uw tablet te
halen. Neem uw eigen tablet
mee! Heeft u zelf (nog) geen
tablet, maar wilt u het eens uitproberen; er is altijd een tablet
beschikbaar in de Bibliotheek.
(maandag 2 januari is de bibliotheek gesloten).
Taalhuis in Bibliotheek Nieuw
Buinen
Kent u iemand of heeft u moeite
met lezen, schrijven, rekenen of
werken met de computer?
Meld u aan!
Wilt u mensen helpen die moeite
met lezen, schrijven, rekenen of
werken met de computer verder
helpen? Meld u aan!
Stel je echt eens voor dat je 50%
(dat is de helft dus hè, laat dat
even tot je doordringen) van alles
wat je leest, moet raden. .....

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

Oké, kun je je voorstellen dat het
dan wel héél erg moeilijk is om te
begrijpen wat je leest?
Stel je nu ook eens voor dat het je
buurman of collega is die dat
doet... Of je kind, je oma, je
vriend. Weet je dat 1 op de 8 mensen onvoldoende kan lezen of
schrijven? Echt waar!
En weet je ook dat er al veel taalhuizen zijn waar die mensen gratis begeleid kunnen worden? Alle
inwoners van de gemeente Borger-Odoorn kunnen terecht bij de
taalhuizen in Borger, NieuwBuinen of Valthermond. Ken je
iemand of ben je iemand die
beter wil lezen of schrijven?
Neem contact op!
Elke dinsdagmiddag heeft Taalcoördinator Ingrid Jeuring zitting in Bibliotheek Nieuw Buinen.
U kunt zich ook opgeven tijdens
de openingsuren van de Bibliotheek.

Telefoonnummer:
Beide bibliotheken hebben een
nieuw telefoonnummer:
Nieuw-Buinen: 088-0128375
Borger: 088 012 8300

De Bibliotheek pakt uit: ‘Verras je met een tasje’
De hele maand december kunt u
een tasje lenen met daarin 3 boeken en een kleine attentie.
U kunt kiezen uit 3 genres, t.w.:
romantisch, spannend of literatuur. Laat u verrassen!
Kerstmarkt route op 10 december
De Bibliotheek neemt deel aan
de Kerstmarkt route Nieuw Buinen en Buinerveen op zaterdag
10 december
van 14.00-20.00 uur. Iedereen is
van harte welkom bij onze kraam
in de hal van MFA Noorderbreedte.
Dreumesuurtje in Bibliotheek
Nieuw Buinen
Op vrijdag 16 december van 9.30
tot 10.30 wordt er een dreumesuurtje gehouden in Bibliotheek
Nieuw Buinen. Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje, waarbij
dreumesen en hun ouders of
oppas elkaar ontmoeten. Het
uurtje is voor kinderen van
anderhalf tot vier jaar en hun
ouders of oppas. De activiteiten
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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 2017
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2017
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

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf januari 2017. In principe zal er elke tweede week van
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur. Omdat enkele dagen
in een vakantie of vrije dag vallen, hebben we een schema voor u gemaakt:
Januari
9 en 11
Juli
3 en 5

Februari
6 en 8
Augustus
2 en 5

Maart
6 en 8
September
4 en 6

April
3 en 5
Oktober
2 en 4

Mei
8 en 10
November
6 en 8

Kosten:
Jaarabonnement:

Voor 2 stuks speelgoed
17.50
Voor 4 stuks speelgoed
25.00
(uitleentijd 3 weken)
Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen,
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320

Juni
12 en 14
December
4 en 6
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Vervolg van pag 1Er werd genetwerkt
en heel vaak hoorde je verbaasde
kreten omdat helemaal niet
bekend was wat er in eigen omgeving allemaal te halen is. Daarmee alleen al is de kerstmarkt
geslaagd te noemen.
Langs de route kon er heel wat
koffie, thee, warme chocolade
melk, snert en zelfs bruine bonen
met spek soldaat gemaakt worden. Op een gegeven moment
hing er rond het MFA een heerlijke geur van gebakken spek. Wat
ongetwijfeld bij de bloemist
Noordziede tegenover De Wanne
vandaan kwam.
Om 14.00 uur stond ook iedereen
er klaar voor in ons eigen Dorpshuis. Xander en Marijke hadden
samen met de activiteitencommissie van Buinerveen heerlijke
kniepertjes gebakken. Wie in de
kleine zaal komt kan nog steeds
het water in de mond krijgen van
de bakgeuren die daar nog hangen. Ze vonden gretig aftrek.
Diverse verenigingen brachten
hun waren aan de man. De
Meraskikkers gaven de aftrap
door sfeervolle kerstmuziek te
blazen. Op dat moment was de
handel wat rustiger in verband
met het geluidsniveau, maar de
alom bekende populaire kerstnummers werden wel gewaardeerd. De hele dag liep het door.
Door de al eerder genoemde puzzel en de te verzamelen letters
moest er ook stevig doorgereisd
worden om alle 24 ondernemers

Dorpskrant Buinerveen

bij langs te gaan. Gelukkig kon
de inwendige mens op vele plekken ook verzorgd worden. Kortom, het was een gezellige middag/avond waarbij met diverse
bedrijven kennis gemaakt kon
worden.
En mocht u het dit jaar gemist
hebben of uw keuze gemaakt
hebben voor een andere markt,
deze in onze eigen omgeving was

zeker een aanrader. Al was het
alleen maar om vele nieuwe
gezichten te leren kennen en je
eigen dorpsbewoners eens op
een andere plek tegen te komen.
Complimenten voor de organisatie maar zeker ook voor de ondernemers die alles uit de kast
gehaald hebben om zich van hun
beste zijde te laten zien.
Marjan Poelman

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
Creatieve talenten ontwikkelen zich tijdens cultuurproject
op O.B.S. 75
Om kunst en cultuur een extra
impuls te geven hebben de leerlingen in november twee weken
lang rondom dit thema gewerkt.
Het onderwerp werd geïntegreerd in de dagelijkse leervakken als taal en rekenen, maar 's
middags werd bovendien extra
uitgepakt met workshops en
excursies. Deze bijzondere activiteiten konden worden bekostigd vanwege een cultuursubsidie en een financiële bijdrage van
onze activiteitencommissie.
De kleuters konden genieten van
een voorstelling door een poppenspeelster en deden samen met
de kinderen van groep 3 en 4 mee
aan workshops 'Drentse taol',
abstracte ruimtelijke kunst en
kleien. De kinderen van groep 3
en 4 zijn twee weken lang bezig
geweest om De Nachtwacht na te
maken. Zelfs de stof van de poppetjes hebben ze zelf gemarmerd. Het totaal is een riant meesterwerk geworden dat behoorlijk
in de buurt van de stijl van Rembrandt zelf komt. Bovendien
hebben deze kinderen een schilderworkshop bij atelier Abel in
Emmen gevolgd, waardoor ook
het schilderen van zelfportretten
al knap uit de verf kwam.
De kinderen van groep 5 en 6
hebben zich laten inspireren door
een expositie in museum de Bui-

tenplaats in Eelde. Daar hingen
veel verschillende werken van
kunstenaars, die elk op een eigen
manier appels verbeeldden. De
kinderen hebben daarna op
school hun eigen creatieve versie
op doek geschilderd.
De kinderen van groep 7 en 8
hebben een rondleiding door het
hunebedmuseum in Borger
gehad. Ze vonden het interessant,
en hoewel het museum bij de
meesten bekend was, hebben ze
nu veel meer gezien en geleerd
over het Drentse cultureel erfgoed. Ook hebben de kinderen
van de bovenbouw gekozen uit
workshops papier scheppen (op
de Middeleeuwse manier), dans
en djembé.
Het waren twee enerverende
weken, waarin kinderen de ruimte hebben gehad om hun creatieve talenten te ontwikkelen en te
laten zien. Leerkrachten en
ouders waren aangenaam verrast
door de geweldige resultaten.
Ook bij kinderen thuis heeft het
project een goede uitwerking
gehad. Zo heeft het zelfs geresulteerd tot (onbedoelde) muurtekeningen in de slaapkamer, een
expositie in de woonkeuken en
een voorgenomen dagje naar het
Rijksmuseum.
In het kader van deze talentontwikkeling krijgt vanaf januari
ook het vak techniek een extra
accent. De leerkrachten zijn
momenteel druk bezig om zich te
scholen, waarna het project
'Techniek, talent en energie' een
vaste plek in ons onderwijsaanbod zal krijgen.
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Oud leerlingen van School 75 uit Nieuw Buinen zoeken
na bijna 60 jaar naar oud-klasgenoten
Jaarlijks houdt de voetbalvereniging Buinerveen op de eerste
zaterdag van de maand april een
gezellige middag, waarbij ook
oud-leden van harte welkom
zijn.
Voor deze oud-leden is het vooral
een reünie. Leuk en gezellig na
elkaar zolang niet te hebben
gezien en gesproken. En dan
komt natuurlijk de wens van sommige bezoekers om bepaalde
personen uit die tijd weer eens
terug te zien. Met name de leerlingen die geen lid waren van de
voetbalclub. En dat waren bijna
allemaal meisjes.
En zo ontstond het idee om nog
eens oud-leerlingen van de klas
van meester Huizing (1957) op te
sporen en deze uit te nodigen een
keer naar Buinerveen te komen.
Lammy Popken, Coba Uneken,
Roelof Nijhof, Jan Weits en Peter
Moek zijn aan de slag gegaan om
te zien of er belangstelling voor
zou zijn.
Binnen de kortste tijd waren er
20 mensen gevonden en werd de
reünie in oktober 2015 een feit.
Het was jammer dat niet iedereen
gevonden werd. Het vinden van
de meisjes is lastig, omdat zij de
naam van de man hebben aangenomen, die voor ons onbekend is.

De voorbereidingsgroep wil in
2017 nog graag een keer bij
elkaar komen in het dorpshuis in
Buinerveen en wil hiervoor uitnodigen alle leerlingen die in
1957 in de klas zaten bij Meester
Oldenhuizing en meester Huizing. Bij meester Oldenhuizing
zaten vierde klassers een een deel
van de vijfde en bij meester Huizing zaten ook vijfde klassers en
de schoolverlaters (klas 6).
Alle in 2015 aanwezige oudleerlingen hebben het verzoek
gekregen om contact te zoeken

met hen die er toen niet bij waren
.Mocht je belangstelling hebben
om er in 2017 ook bij te zijn,
neem dan a.u.b. contact op met
Jan Weits (0599 - 769029)
email: janweits@ziggo.nl
De mensen die in 2015 aanwezig
waren kijken uit naar hen die
toen niet aanwezig waren.Een
bezoek aan school 75 was een
één van de hoogtepunten van
deze geslaagde middag.

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 22

NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Kruispunt en omgeving:
Het plan ligt bij de gemeente om
te kijken of de financiering rond
kan komen. Er moet een politiek
pad worden doorlopen en zien of
het draagvlak er nog steeds is bij
onze raadsleden en bij B&W. Dit
duurt weer enige tijd.
Zolang de uitkomst nog niet
bekend is, kan er nog geen
subsidieaanvraag voor Leader
ingediend worden.
Facebook:
Op Facebook kunt u onder het
account Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
veel informatie vinden. Als u dit
een like geeft ontvangt u de
berichten in uw tijdlijn.
Kanaal en Sinterklaas:
Plaatselijk Belang heeft meegeholpen om het kanaal BuinenSchoonoord/Zuiderhoofddiep
deels op te schonen. En vervolgens samen met de Hengelsportfederatie Noord Nederland, gemeente Borger-Odoorn,
Xander en Marijke Bardewee
van dorpshuis De Viersprong en
Geert en Geertje Boekholt een
leuke viswedstrijd te organiseren, die hopelijk een jaarlijks
vervolg gaat krijgen.
Ook hebben we meegewerkt aan
een prachtig Sinterklaasfeest, die
in dorpshuis De Viersprong is
gehouden voor peuters en
basisschoolkinderen.
Ommetje en Nieuwjaarsinstuif
op 15 januari 2017
e
Het Ommetje zal voor de 6 keer
uitgezet worden. De start is om
14 uur bij dorpshuis De
Viersprong. De tussenstop is bij
Loonbedrijf Simon Berends.
Vervolgens wordt de Nieuwjaarsinstuif vanaf 15.30 uur
gehouden. Iedereen is welkom
en een drankje staat voor u klaar.
Er zijn optredens van de OKK
dansgroep en winnaars van Show

Your Talent. Genieten kan u van
snert en groentesoep, gemaakt
door Xander Bardewee van
dorpshuis De Viersprong.
De organisatie is in handen van
de Voetbalvereniging, Schaatsvereniging, Stichting Dorpshuis
en Plaatselijk Belang. Een vrije
gift is welkom! Hiervoor staan er
busjes klaar bij de tussenstop en
in het dorpshuis.

bespreekbaar.
Verdere informatie bij Dennis
Middeljans verkrijgbaar, tel.
0599 212 232 of
dennis@middeljanssportenrecla
me.nl.

Website:
www.buinerveen.nu

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Er is nog steeds overleg gaande
met Explorius (dochteronderneming van Nijhuis bv) en
bouwbedrijf Hofstra-Hulshof. Er
zijn plannen voor bv. een rijtje
woningen of 2-onder-1-kap.
Tevens is vrijstaand mogelijk,
waarbij men zelf de aannemer
mag kiezen of zelf bouwen. Ook
de grootte van de kavel is

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

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Opening Visplekken Kanaal Buinen-Buinerveen (BuinenSchoonoord/Zuiderhoofddiep)
In Buinerveen is het kanaal
Buinen-Schoonoord/Zuiderhoofddiep onlangs voorzien van
visplekken en deels opgeschoond. Met behulp van de
Hengelsportfederatie Groningen
Drenthe en de gemeente is dit tot
stand gekomen. Tevens hebben
onderstaande mensen / bedrijven
medewerking verleend:
Leo Sterk uit Leek (het kanaal
d.m.v. een boot schoonmaken)
Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe
Gemeente Borger-Odoorn
Hoornstra Aann. Mij. te NieuwBuinen
Avitec, de heer Rick Wind (heeft
foto's en een video gemaakt met
een drone)
Diverse vrijwilligers uit het dorp
Begeleiders tijdens de viswedstrijd; Gerhard Exel, Tineke
Batten, Daniëll, Herbert
Lubbers, Gea Hulshof, Gea
Weggemans en Janine Ratering
Willy Hilbolling voor het maken
van foto's
Om dit te openen is er een
viswedstrijd voor basisschoolleerlingen van OBS75
georganiseerd samen met de
Hengelsportfederatie, deze
viswedstrijd was op dinsdag 8
november 2016.
De onderstaande deelnemers
deden mee:
Chris Meulman
Denise Panneman
Maarten Wubbels
Iris Vlieghuis
Teun Batten
Juanita Regtop
Jasper Lubbers
Maaike Lubbers
Jan Hulshof
Amber Leeuw
Twan Weggemans
Kim Ratering
Bas Drent
Mick Elting
Sam Elting
Lisa Boes.

Was het koud? Ja, 2 graden
boven nul. Mocht dat de pret
drukken? Welnee.
De schoolkinderen hebben deze
middag het opgeschoonde
kanaal Buinen-Buinerveen
feestelijk geopend.Wethouder
Freek Buijtelaar gaf het startsein
en blies na anderhalf uur de
wedstrijd weer af. Winnaar was
Bas Drent met een mooie
blankvoorn van 20 cm. Hij kreeg
de door de gemeente beschikbaar
gestelde beker en een fraaie
viskoffer van Geert Boekholt,
een van de initiatiefnemers van
de opschoonactie.
De middag is georganiseerd door

de Federatie en Plaatselijk
Belang Buinerveen-NieuwBuinen West. En het was prima
geregeld: Vismeesters zorgden
ervoor dat het vissen goed
verliep en Plaatselijk Belang
zorgde voor de inwendige mens
met koffie, frisdrank en koek, dit
is verzorgd door Marijke van
Dorpshuis “De Viersprong”.
Bedankt daarvoor.
We hopen dat deze middag een
vervolg krijgt en dan in het
voorjaar 2017, zodat het niet zo
koud is….Iedereen die
betrokken is bij het opschonen
van het kanaal en deze
vismiddag; hartelijk bedankt!
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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 'Balans'.
Het einde van het jaar nadert
weer en op de één of andere
manier nodigt de decembermaand steeds opnieuw uit om
een soort van balans op te maken.
Hoe is dat bij u?
Wat is er gedaan in het afgelopen
jaar? Is het gelopen zoals u het
had gehoopt? Is er iets blijven
liggen wat wél gerealiseerd had
willen worden? Of is er veel
méér gebeurd dan u ooit had kunnen denken?
Waar bent u dankbaar voor? En
wat heeft u geraakt? Misschien
wel uit balans gebracht?
Gezondheidsklachten bijvoorbeeld, van uzelf of van een
geliefde … ze kunnen zo gemakkelijk leiden tot een heel ander
jaar dan we van tevoren hadden
gedacht of zelfs gehoopt.
En dat is in ons gezin niet anders.
Wat ons extra dankbaar maakt
dat we de laatste maand van het
jaar mogen ingaan met al onze
geliefden nog om ons heen. Dat
is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend, hebben wij in de
afgelopen periode ervaren.
Ook in het leven van een homeopaat kan dan zomaar ineens onbalans ontstaan … niks menselijks
is ons vreemd. En dat is prima!
En gelukkig mocht ik ook zélf
ervaren hoe de balans een nieuwe
vorm kan krijgen, met behulp
van alle kennis en kunde die mijn

collega's konden meenemen en
die ik op mijn beurt in de praktijk
weer door mag geven. Nóg iets
om dankbaar voor te zijn!
Voorzichtig wordt de blik ook
weer naar voren gericht, naar de
toekomst, naar wat het nieuwe
jaar ons brengen zal.
De wereld stelt ons voor uitdagingen, en het enige dat wij kunnen doen is steeds opnieuw keuzes maken. Soms letterlijk door
naar de stembus te gaan en een
keuze te maken voor wat naar uw
overtuiging het beste is voor het
geheel. En dat is best een verantwoordelijkheid, want waar kiest
u voor en waar wilt u ook echt
vóór gaan staan?
Soms moeten ook 'in het klein'
keuzes gemaakt worden: keuzes
over uw éigen leven. En dat kunnen toch keuzes met grote gevolgen zijn. Over gezondheid misschien. Of over relaties en een
woonplek … Steeds opnieuw is
het belangrijk om de balans op te
maken: wat is goed voor mij en
waarmee raak ik 'de ander'?
In het verleden was het niet zo
vanzelfsprekend dat het eigen
belang een rol kreeg bij het
maken van keuzes. Dat heeft veel
onduidelijkheid geschapen en
ook leed veroorzaakt. Dat is iets
dat in de praktijk steeds opnieuw
blijkt.
Want waar het wegcijferen van
zichzelf soms even nodig kan

zijn, kan het op lange termijn
veel gezondheidsproblemen in
gang zetten. Omdat het vaak niet
een bewuste eigen keuze is, maar
vaak langzaam is gegroeid en
dan moeilijk terug te draaien is.
Daarom is het mijn wens voor het
nieuwe jaar voor u: welke keuze
u ook maakt, maak hem bewust
en ja, u mag altijd uw eigen
belang meewegen! Omdat u het
waard bent!
En mocht de balans nou toch
onverwachts uit evenwicht blijven dan staat Inspiraling natuurlijk ook in 2017 voor u klaar! Met
klassieke homeopathie en meer!
Ik wens u alle goeds voor de
komende dagen.
Jolanda Grooters - Inspiraling,
Praktijk voor heel-Zijn
www.inspiraling.nl

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
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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: Ingang Buinerveen net na de demping, vanaf de Buinerstraat rechts aannemer Warringa aan
de Zuiderstraat en in het midden het Dorpshuis.
Foto onder: Op de schaats op het Zuiderdiep nabij nummer 21, stelmaker de Groot en nummer 23 onder
meer de fam.Middeljans,Boerma, Paas.

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Er is de afgelopen maanden hard
gewerkt aan het op orde brengen
van onze ruimtes in ons verenigingsgebouw aan de Parklaan.
De vitrinekasten zijn gevuld met
glasvoorwerpen en ook is er hard
gewerkt aan de inrichting van de
overige ruimtes. Het was een
drukke tijd maar het resultaat is
er dan ook naar. We krijgen positieve reacties en hebben ook
weer enkele stukken mogen ontvangen voor ons archief. Verder
hebben we verschillende groepen kunnen verwelkomen, waaronder een veertigtal studenten uit
Leeuwarden en Groningen die
veel belangstellig hadden voor
onze plaatselijke geschiedenis.
Ook werken we mee aan verschillende projecten binnen
Nieuw-Buinen en omgeving om
onze geschiedenis uit te dragen.
Er staat nog heel wat op stapel en
we houden u op de hoogte. Ons
archief is er om gebruikt te worden.
Kom gerust eens langs in onze
ruimte aan de Parklaan 26 om
alles eens rustig te bekijken.
Onze ruimte is vrij toegankelijk
en er is ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op de
dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur, of na telefonisch contact op een ander tijdstip. Ook
kunt u materiaal meenemen zoals
foto's en documenten. Deze worden direct gescand en u kunt uw

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

documenten of foto's meteen
weer mee naar huis nemen.
Verder wordt er weer hard
gewerkt aan een nieuwe uitgave
van ons tijdschrift. Het vierde
nummer van 2016. Heeft u
belangstelling voor dit tijdschrift, dan kunt u voor 17 euro
lid worden van onze vereniging
en ontvangt u tevens vier keer per
jaar dit tijdschrift. Ook los zijn
deze te koop, maar kosten dan 5
euro per stuk. Dus een lidmaatschap is voordeliger . Een verder
voordeel is nog dat u ons tijdschrift thuisbezorgd krijgt door
één van onze vrijwilligers.

Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
.Daar is veel informatie te vinden over onze vereniging.
Voor nog meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com
Voor een bijdrage in ons
tijdschrift:
Ate A. Hoiting, 0599-613653.

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

www.dehomoeopaath.nl

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

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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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 19 oktober verzorgde
het eendagbestuur de avond.
Eendagbestuur bestaande uit:
Hennie Wanders, Nans van der
Giessen, Marja Rous, Maria de
Jager en Thea van der Teems.
Bij binnenkomst worden we verdeeld in twee groepen, oranje en
rood-wit-blauw, de zaal is prachtig versierd en we krijgen heerlijk gebak, verzorgd door Nans.
Thea in de rol van Linda en/of
Chantal de presentator /quizmaster van "Ik hou van Holland/Jongens tegen de meisjes"
praat de avond aan elkaar. We
doen allerlei spelletjes, vragen
beantwoorden, verhaal doorgeven/vertellen, woorden maken,
kringspel met tijdklok en nog
meer. Bij de consumptie nog een
bittergarnituur en als afscheid
mogen we allemaal een cadeautje uitzoeken, de winnaars eerst.
Een heel geslaagde avond!
Woensdag 16 november: De
heer Kiers vertelt over het leven
op een onderzeeboot, waar hij
20 jaar op heeft gevaren. 54 personen zijn aan boord van de boot,
die 80 meter lang is en een diameter van 8.20 meter heeft. Uitleg over het onder water gaan en
weer bovenkomen. Over snuiveren, trimmen en potje blazen. Er
is een streng onderwaterdiscipline, je moet heel stil zijn en kan
b.v. niet fluiten. Er is weinig zoet
water aan boord; 1x per week kan
er gedoucht worden in heel korte
tijd. Kleding wordt niet gewassen en hangt in een zak boven je
bed. 2x4 mensen slapen boven
elkaar in een kleine ruimte en een
ieder heeft vaste taken. Er wordt
veel geoefend in ontsnappen. De
boot gaat 3 maanden op pad, voornamelijk voor afluisteren van
gesprekken. Je bent 9 weken
onderweg zonder contact met

thuis. 6 uur op en 6 uur 's af. Er is
een enorme saamhorigheid.
Woensdag 14 december wordt
de Kerstavond gehouden.
Xander en Marijke van dorpshuis
De Viersprong maken een heerlijke maaltijd voor ons. Opgave
bij Geesje.
Woensdag 18 januari is onze
Jaarvergadering.
Gastspreekster is Karen Klein uit
Buinerveen over fotografie.
Kerstmarkt:
Op zaterdag 10 december wordt
een Kerstmarkt georganiseerd in
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Van 14.00 tot 20.00 uur. Vrouwen van Nu afdeling Buinerveen
staat met een kraam in dorpshuis
De Viersprong. Leden hebben
artikelen voor verkoop aangeleverd.
Museumgroep:
Naar het Klooster in Ter Apel,
waar een rondleiding zal worden
gegeven. Op donderdagmiddag
16 februari. Opgave bij Angelien
Bijkerk.
Agrarische Dag in Veendam:
“Gluren bij de Buren”.

Op 12 oktober zijn we met 11
dames naar de Agrarische dagen
in Veendam geweest. We begonnen de dag bij Hotel Parkzicht
met een lekker kopje koffie. Na
het welkomstwoord door de voorzitster Yvonne Sloots gingen we
naar het Veenkoloniaal Museum.
De gids vertelde over de geschiedenis van het veengebied en dat
de heer Willem Albert Scholten
de eerste aardappelzetmeelfabrieken en strokartonfabrieken
vestigde. Sommige akkerbouwers richten later in 1919 hun
eigen fabriek op de Aardappelmeel verkoop bureau “Avebe”.
Enkele andere bekende personen
in het museum zijn Anthony
Winkler Prins en Aletta Jacobs.
Hierna gingen we met de bus
naar Borgercompagnie, waar de
familie Kroon hun akkerbouwbedrijf runnen. Ze verbouwen er
aardappels, graan, bieten, graszaadhooi en 10 ha. spruitjes. Hierover werd ons uitleg gegeven. In
mei worden de plantjes die elders
zijn gezaaid gepoot. Nadat ze
zijn geschoffeld en gespoten
groeit het land dicht en op de
spuitsporen worden ook nog
plantjes gepoot om het onkruid
geen kans te geven. In november

Dorpskrant Buinerveen
worden de koppen en bladeren
eraf gesneden en de stengel om
gemaaid met een bosmaaier. Met
de hand worden ze in kratten
gedaan en naar de boerderij in de
koelcel bewaard. Door ze te nevelen en temperatuur in de koelcel 1 tot 0 graden is, komt er een laagje ijs op de spruitjes. Later worden de stengels door een machine
geschoven waardoor de spruitjes
eraf gaan en ze worden gesorteerd. Hierna gingen we voor de
lunch terug. `s Middags mochten
we met de STAR, een stoomlocomotief naar Stadskanaal. Daar
hebben we het museum bekeken
en een kijkje genomen in de res-
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tauratie van het station. Dit allemaal wordt opgeknapt en in
stand gehouden door vele vrijwilligers. Ter afsluiting kregen
we in het hotel iets te drinken en
de voorzitster sloot de dag af.
Provinciale Commissies:
Wandelen bij de afdeling Holthe
op donderdag 8 december om
9.45 uur.
Wandelen bij afdeling …….. op
donderdag 12 januari om 9.45
uur.
K e n n i s c e n t r u m H T W:
Workshop Kennismaken met
wol vilten op maandag 23 januari
in De Voorhof in Westerbork om
9.30 uur.

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

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

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (49,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

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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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Wilma Hendriks
Penningmeester:
Janny Smit
Secretaresse:
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

In Buinerveen word de volgende dansles gegeven
Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4
Hip-Hop mini
Rian van der Aa geeft les aan deze groep

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

16.00- 17.00 uur

€ 27.00/kw.

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.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http://okknieuwbuinen.nl
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk

Nieuws s.v. O.K.K.
Helaas moeten we melden dat HipHop tieners is opgeheven door een
terug lopend aantal leden. Wij vinden
het erg jammer.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een sportief 2017.
Het bestuur s.v. O.K.K.
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2016 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
Na ruim 22 jaar is Thijs Alberts
gestopt als bestuurslid van de
schaatsvereniging. Thijs heeft een
pen met inscriptie gekregen.
Gerriet Gossen is de club komen
versterken.

Schaats- en visnieuws
Even een kort berichtje van onze vereniging. Het einde van het jaar is weer in zicht, een aantal
feestelijkheden en activiteiten zijn al weer geweest (foto's hiervan zijn o.a te zien op onze facebookpagina of
in de (digitale) dorpskrant) en een aantal hebben we nog te goed.
Op moment van schrijven staat op 9 december onze jaarvergadering gepland, waarvoor u allen uitgenodigd
bent. En zoals hieronder te lezen is kregen we bericht dat er een aantal data gepland om te komen schaatsen
in Kardinge.
Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en Groningen van de KNSB zijn de
volgende 2 data vastgelegd waarop onze leden in sportcentrum Kardinge te Groningen kunnen komen
schaatsen:
Zaterdag
24 december 2016 van
15:00 - 17:00 uur en
Zondag
19 februari 2017
van
18:30 - 20:30 uur.
(NB: zondag 19 februari is de eerste zondag in de voorjaarsvakantie)
Daarnaast kwam er een mail van het KNSB gewest Drenthe/Groningen waarin geattendeerd wordt op de
ISU World Cup in Heerenveen. Dit is al in het weekend van 9, 10 en 11 december, dus waarschijnlijk te laat
voor het uitkomen van deze dorpskrant. Mocht je interesse hebben om nieuwtjes bij te houden op
schaatsgebied, check dan de site www.knsbdrenthe.nl of www.knsbgroningen.nl
Maar, tja zolang er geen ijs is, is er ook nog geen plaatselijk schaatsnieuw te melden……
Graag tot een volgende keer.
De schaatsvereniging
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Activiteiten VV Buinerveen
Steun de VV Buinerveen

FRITUURVET

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

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

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

Spaar voor VV Buinerveen door te tanken bij de TOTAL
1. Ga naar een Total Tankstation en vraag naar een TOTAL Clubcard.
2. Gebruik de TOTAL Clubcard minimaal 1 keer op een Total tankstation.
3. De TOTAL Clubcard is nu geactiveerd.
4. Ga naar www.total.nl/TOTALClub.html en klik op 'Mijn TOTAL Club'.
5. Klik op 'Nieuwe spaarder? Registreer hier'.
6. Doorloop de invulvelden, selecteer VV Buinerveen en klik op 'bevestigen''.
7. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een wachtwoord.
8. Log de volgende keer in op www.TOTALclub.html om je TOTAL Clubcard te beheren.
TOTAL Clubcard | supersnel sparen voor mooie cadeaus
www.total.nl
TOTAL Clubcard | supersnel sparen voor mooie cadeaus. TOTAL Club geeft meer !

Dorpskrant Buinerveen

VV Buinerveen
haalt € 775,20
binnen met
de Grote Clubactie
Dit jaar heeft VV Buinerveen
voor het eerst meegedaan aan de
Grote Clubactie.
Er zijn in totaal 323 loten
verkochten door alle leden van de
club. Dit levert een prachtig
bedrag van €775,20 op.
Speler van BBC JO11-1, Mats
Weijma, heeft de meeste loten
voor de club verkocht. Hiervoor
heeft hij een kleine surprise
gekregen.
Iedereen bedankt.

Pagina 33

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 34

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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THEEWINKEL STADSKANAAL
CONTINENTENLAAN 2
9501 DG STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!
Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!
Bert 0646188435
Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

Dorpskrant Buinerveen
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Het voorwerp

In de editie van de Dorpskrant
Buinerveen van oktober 2016
heeft de lezer – uitgebreid – kennis kunnen nemen van de wederwaardigheden van Lineke en Gé
Hoogerwerf in het Afrikaanse
Gambia. Kort en goed een spannende ervaring en een leuk verhaal over en rondom de maraboet. Een van onze lezers heeft
op grond van het gegeven maraboet en de positieve heilige
kracht van de amulet nog de
Voodoo aangereikt. Zij gaf aan
dat het niet allemaal “van hetzelfde” is, maar dat voor de WestAfrikanen (Gambia ligt in WestAfrika) dit woord staat voor
beschermgeest. En daarnaast
staat Voodoo voor een geloof en
geheime eredienst. Uit alles wat
de lezeres erover gelezen heeft,
bestaat de Voodoo-cultuur
hoofdzakelijk uit positieve zaken, ofschoon “Papa Doc” in
Haïti daarmee zijn dictatuur van
1957 tot 1971 in stand heeft
weten te houden.
Daarnaast het voorwerp waarnaar we om functie, gebruik,
naam en dergelijke hebben
gevraagd én dat werd geïntroduceerd als waarschijnlijk een
algemeen bekend voorwerp. Aan
de ene kant verrassend dat de
redactie van De Dorpskrant daarop reageerde met een groot
vraagteken (zie pagina 37 van de
oktobereditie 2016), aan de andere kant wellicht bevestiging van
een niet al te moeilijke opgave.
Diverse lezers hebben de oplossing doorgegeven, waarbij ik
graag gebruik maak van de door-

gemailde tekst van Geertje Blok
uit Nieuw-Buinen:
“Het voorwerp is een doofpot.
Deze werd gebruikt om brandstof dat nog niet verbrand was te
doven, zodat het opnieuw
gebruikt kon worden”. Dus: een
gebruiksartikel waarin men brandende of gloeiende turven of
kolen dooft. Waarschijnlijk is de
relatie tussen deze pot en de
begrippen doofpotcultuur en
doofpotpolitiek daarmee simpel
te maken.

Dan onze nieuwe opgaaf, een die
weer roept om uw oplossing. Zie
de beide foto's, lijkt niet moeilijk,
daarom geen tips. De redactie
van de Dorpskrant Buinerveen
ziet de lezersreacties met belangstelling tegemoet, voor adres zie
pagina 2 van dit blad. En wat er
over te vertellen is, mag ook worden doorgegeven aan
Martin Snapper

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Opening visplekken in
kanaal Buinerveen
door schoolkinderen
8-11-2016
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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.

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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Kerstmarkt
Nieuw-Buinen &
Buinerveen
10 dec. 2016

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

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
en onderhoud
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.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
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

De redactie van de Dorpskrant wenst
iedereen een heel gezond, voorspoedig en
geweldig 2017 toe!

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

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
06-46362683
0900-9229

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
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