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1 februari heeft een dorpsbewo-
ner van ons een sportieve presta-
tie van formaat neergezet; De 
alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee in Oostenrijk ge-
schaatst. Benno van der Aa heeft 
met slechts 2 maanden voorbe-
reiding zichzelf klaargestoomd 
om deze 200 km lange schaats-
tocht op natuurijs te volbrengen. 
9 uur en 47 minuten deed hij 
erover om de finish te bereiken. 
Rondes van 12,5 km waren uit-
gezet en met 200 km non-stop 
schaatsen draagt deze tocht de 
naam van ‘Alternatieve Elfste-
dentocht.’ 
Zeer slecht ijs, vele valpartijen, 
bloed op het ijs door vallende 
schaatsers en slechte schaatsom-
standigheden kenmerkten deze 
tocht. Van de 100 professionele 
schaatsers die daags erna de 200 
km schaatsten haalden slechts 18 
de finish, dat geeft toch weer dat 
het niet zomaar een prestatie is 
deze tocht te volbrengen.
Benno heeft zich de afgelopen 2 
maanden veel ontzegd. Door 
dagelijks 1,5 uur 'droog' te trai-
nen op de racefiets (m.b.v de 
tacx) en 2x per week flink door te 

schaatsen op de kunstijsbaan te 
Assen heeft hij voldoende vorm 
weten te bereiken om deze mon-
stertocht aan te durven. Gezonde, 
verse voeding, veel eiwitten en 
uitgebalanceerd voedsel zorgden 
ook voor een goede lichaamsop-
bouw.
De tocht zelf was zwaar, 4x flink 
onderuit gegaan, gekneusde rib-
ben en na de finish nog dagen een 
lichaam dat elke spier laat voe-
len. Toch was het de moeite 
waard om deze revanche te 
schaatsen op een 20 jaar eerder 
niet afgemaakte tocht. Door 
bevroren voeten heeft hij toen de 
tocht als twintiger moeten stop-
pen. Dat heeft 20 jaar geknaagd 
en nadat een veearts vroeg of ie 
ook mee ging dit jaar heeft hij de 
stoute schoenen aangetrokken, 
vervanging geregeld, is in trai-
ning gegaan en 2 maand later was 
daar een gelukkige Benno die 
weer een overwinning  bij kon 
schrijven. Een sportieve prestatie 
die de redactie van de Dorpskrant 
niet ongemerkt voorbij wilde 
laten gaan. Proficiat Benno met 
het volbrengen van deze sportie-
ve uitdaging!
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2012 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 2 inleveren voor 3 april 2013
Nummer 3 inleveren voor 5 juni 2013
Nummer 4 inleveren voor 14 augustus 2013
Nummer 5 inleveren voor 2 oktober 2013
Nummer 6 inleveren voor 4 december 2013

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 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.  

JEUGDWERK activiteiten 2012-2013 
Activiteit
Knutselen woensdag 13 maart
Knutselen woensdag 24 april
Eindfeest woensdag 26 juni 

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.

Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 uur.
Kosten …..

Opgeven bij 
Els de Roo     0599-212604    of      h30deroo@hetnet.nl
Janet Smid     0599-212435

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

Agenda
23 feb Flying high tea

26 feb Drenthe Plat

2 mrt Atelier 41

2 mrt Après ski

9 mrt Bingo

16 mrt NL Doet!!

30 mrt Eierzoeken

20 apr Bingo

11 mei Viswedstrijd

25 mei Bingo

1 juni Viswedstrijd

22 juni Viswedstrijd

7 sep Bingo

26 okt Bingo

14 dec Bingo (kerst)
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Agenda: 15 februari gewone soosavond
1 maart Let's twister again
8 maart 16+ avond (vanaf 21.00)
15 maart gewone soosavond
29 maart witte sokkenspel
12 april Dropping! 
26 april gewone soosavond
10 mei Zumba

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden: 16+ & volwassenen
Lijkt het je leuk om ons bestuur te komen versterken. 
Mail dan naar: jeugdsoosbuinerveen@hotmail.com

Leden van de jeugdsoos 't Hok in 
Buinerveen hebben de kinderaf-
deling van het Refaja ziekenhuis 
verblijd met diverse nieuwe spel-
len. Het geld daarvoor, ruim 
€240,-, is verzameld met een 
nacht opblijven en vasten. Met 
zo nu en dan een slok vruchten-
drank, maar zonder eten, zijn de 
jeugdleden van 22.00 – 8 uur 's 
ochtends in touw geweest met 
spelletjes, zoals bingo, Ik hou 
van Holland en tafelvoetbal, om 
wakker te blijven en het sponsor-
geld bij elkaar te spelen. 
Melissa Kremer, een van de deel-
nemers, geeft aan dat ze voor de 
kinderafdeling hebben gekozen 
omdat: 'We de kinderen in het 
ziekenhuis graag een leuke aflei-
ding willen geven, ondanks het 
feit dat ze in het ziekenhuis lig-
gen. Daar komt bij dat we niet zo 
maar geld wilden storten; het 
leek ons leuk om iets concreets 
van het geld te kopen en dat te 
geven. Het Refaja ziekenhuis is 
in de buurt, iedereen kent het en 
het we weten dat onze gift daar in 
goede handen is.' 
De leden van jeugdsoos 't Hok 
komen twee keer per maand bij 
elkaar; waarbij een keer lekker 
een avond wordt bijgekletst, ter-
wijl de andere avond in het teken 
staat van een gezamenlijke acti-
viteit. De groep doet binnenkort 
weer mee aan NL Doet. 

Jeugd Buinerveen vast voor kinderafdeling
Vorig jaar hebben ze een pick-
nicktafel in elkaar gezet; dit maal 
maken ze er een verplaatsbare 
overkapping bij. 
Rian Kuiper en Els van Kasteel 
hebben het speelgoed afgelopen 
zaterdag dankbaar in ontvangst 
genomen.

 We willen iedereen die geld 
hebben gegeven voor het goede 
doel graag bedanken. 
En natuurlijk alle jongeren die 
10 uur lang niet gegeten heb-
ben.
Zonder jullie hulp hadden wij 
deze kinderen niet blij kunnen 
maken.

‘t Hok op de kerstmarkt
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Met een prachtige nieuwe voor-
stelling toert het populaire 
humorgezelschap Drenthe Plat 
dit seizoen door de 3 Noordelijke 
provincies. Met een mix van dol-
dwaze conferences, knotsgekke 
sketches en heerlijke liedjes doet 
Drenthe Plat weer een aanslag op 
de lachspieren en houdt het haar 
publiek ruim twee en een half uur 
lang op het puntje van de stoel. 
En er is goed nieuws voor de vele 
liefhebbers van de streekhumor, 
want ook dit jaar komt de groep  
weer naar Stadskanaal. Op Don-
derdag 26 Februari staat  Theater 
Geert Teis in het teken van de 
Drentse humor en dat belooft 
weer een regelrechte happening 
te worden.

Want al jarenlang staat Drenthe 
Plat garant voor een avond  
onvervalste  Drentse humor in 
optima forma.  Hoofdbestand-
deel is en blijft daarbij natuurlijk 
de heerlijke Drentse conference, 
zoals we die van oudsher kennen 
van feesten en partijen. Niet voor 
niets is Drenthe Plat uitgegroeid 
tot de toonaangevende groep op 
het gebied van deze heerlijke 
vorm van humor. Hun voorstel-
ling is een feest voor de lachspie-
ren en bezorgt de bezoekers een 
onvergetelijke en oergezellige 
avond uit.  Ook in het gloednieu-
we programma passeren alle 
succesvolle typetjes van de afge-
lopen jaren weer de revue.
 Hendurk en Geessie vergelijken 
op dolkomische wijze de tijd van 
vroeger met die van nu, Tinus 
van Tuundorp gaat bij de  brand-
weer, Mans gaat in de beveili-
ging en Aaltje en Trijntje hebben 
het over “Oude kerels en klein-
kinderen”. Het programma 
wordt natuurlijk ook dit seizoen 
weer afgewisseld met een hand-
vol heerlijke comedy-acts, waar-

in de groep nog veel meer van 
haar veelzijdige talent laat zien. 

Drenthe Plat bezorgt het publiek 
met haar nieuwe voorstelling 
opnieuw een bijzondere  avond 
uit, waar de lachspieren het 
zwaar te verduren krijgen. Op 
Donderdag 26 Februari is de 

groep te zien in Theater Geert 
Teis, Geert Teisplein 2, Stadska-
naal, telefoon 0599 631777.
De entreekaarten zijn nu reeds in 
voorverkoop verkrijgbaar aan de 
theaterkassa. Haast U met de 
aanschaf van Uw kaarten want de 
belangstelling is groot !

Lekker lachen om Drentse humor

DRENTHE PLAT  
DONDERDAG 26  FEBRUARI IN GEERT TEIS

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

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek
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Kortingsbon
Voor de ‘high tea party’ in het 

dorpshuis  'De Viersprong' 
te Buinerveen op 

23 februari 2013 om 15:00 uur

voor € 10,- in plaats van 
€ 12,50 per persoon!!

Opgeven via:
Veenstertheemutsen@gmail.com

of  via
www.veenstertheemutsen.nl

of  via 06-10132323

Bon is voor maximaal twee personen

Op zaterdag 23 februari 2013 
organiseren de VeensterThee-
mutsen voor de eerste keer een 
high tea party in het Dorpshuis 
De Viersprong in Buinerveen! 

Een high tea party is bij uitstek 
een gelegenheid om in alle rust 
bij te praten en ondertussen te 
genieten van allerlei lekkers 
(home made!) en hele bijzondere 
theesoorten. De hapjes liggen op 
een etagère van drie lagen. Offi-
cieel begin je eerst met de hartige 
hapjes (onderste etage) en elke 
etage is zoeter. Uiteraard kan je 
ook alles door elkaar proeven! 
Per laag kan je ook je thee aan-
passen aan de smaak. We schenk-
en losse thee, extra smaakvol. Er 
zijn zestien verschillende sma-
ken. Hiervan hebben wij  twee 
theesoorten zelf samengesteld en 
deze zijn zo samengesteld dat ze 
uitstekend passen bij de hapjes. 

High Tea Party in Buinerveen

 De Veenster Theemutsen zijn 
twee meiden uit Gasselternij-
veenschemond en Exloërveen, 
vandaar de naam. Helemaal gek 
op thee en bakken (en kletsen). 
Wij organiseren de high tea par-
ty's op verschillende locaties. 

De start is om 15:00 uur en de 
high tea duurt tot  ±17:00 uur. 
Even twee uur de winter ont-
vluchten en bijkletsen over de 
plannen van het voorjaar. 

Per persoon is deze high tea 
€ 12,50, dit kan u ter plekke 
(contant) betalen. Voor dit 
bedrag geniet u van alle hapjes en 
de verschillende soorten (zwar-
te/groene of kruiden) thee! Of 
maak gebruik van de kortings-
bon elders in deze dorpskrant.

Opgeven kan via de site: 
 

of door een mail te sturen naar 
Veenstertheemutsen@gmail.com

www.veenstertheemutsen.nl

 

Ook voor vegetariërs verschillende mogelijkheden: 

kaassoufflee, groentekroket of 

souflesse tomaat/mozarella

--------------------------------------------------------------

Dorpshuis "De Viersprong" 

0599-212813

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.

Meer weten? Kom eens langs!

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik 

maken van de ingang Noorderstraat. 

LET OP !! Gewijzigde openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur

Vr-za-zo  open va 15.00 uur

http://www.veenstertheemutsen.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 7

In het decembernummer van 
2011 heeft u al eens een uitge-
breid artikel over Milja Reinders 
en haar paddestoelen kunnen 
lezen. Onlangs kwam haar win-
kel weer in het nieuws en dat had 
te maken met het Cittaslow keur-
merk. Onze gemeente is als 1 van 
5 Nederlandse Gemeenten deel-
genoot van het Citta Slow con-
cept. Cittaslow is het internatio-
nale keurmerk voor gemeenten 
die op het gebied van leefomge-
ving, landschap, streekproduc-
ten, gastvrijheid, milieu, infra-
structuur, cultuurhistorie en 
behoud van identiteit tot de top 
behoren. Het leven volgens Cit-
taslow is in feite een bepaalde 
manier om er een gewone levens-
stijl op na te houden in plaats van 
de hedendaagse trend te volgen. 
En dan bedoelen ze: minder hec-
tisch, minder productiegericht en 
minder snel. Het lijdt geen twij-
fel dat dit menselijker, milieube-
wuster en verstandiger is voor de 
huidige en toekomstige genera-
ties. Het project eerbiedigt kleine 
realiteiten in een steeds meer 
globaliserende wereld. Binnen 
de Cittaslow worden er oorkon-
des uitgereikt aan initiatieven die 
onder dit concept vallen. Zo ont-
ving ook het Heerlijk & Eerlijk 
winkeltje van Milja en Anton 
deze oorkonde omdat het voldoet 
aan de criteria binnen Cittaslow.
De eerste burger van onze 
gemeente, Marco Out nam een 
kijkje in het winkeltje van Milja 

Cittaslow keurmerk voor 
Heerlijk & Eerlijk Paddestoelen

aan het Zuiderdiep 49. Milja en 
Anton hadden een tent voor hun 
winkel geplaatst om daar de ont-
vangst plaats te laten vinden. Op 
deze manier kon hun winkel 
volop tot zijn recht komen en 
worden gepresenteerd. Onder het 
genot van een kop koffie en een 
stukje hunebedkoek of Drentse 
turf werden diverse aspecten van 
Cittaslow besproken en welke 
link er met Heerlijk & Eerlijk te 
maken is. De aanwezigen waren 
zeker onder de indruk van dit 
initiatief en hebben geproefd en 
bekeken wat er allemaal moge-
lijk is met het grote assortiment 
wat Milja aanbiedt. Milja wil met 
haar winkeltje graag de inwoners 
van de gemeente Borger-Odoorn 
de kans geven kennis te maken 
met verschillende soorten eetba-
re paddestoelen. Als je in haar 
winkeltje komt, moet je echt de 

tijd nemen om alles rustig te 
bekijken, de heerlijkste recepten 
liggen klaar om u te inspireren op 
het gebied van paddestoelen. 
Naast de paddestoelen vind je er 
ook diverse soorten pure olijf-
olies in verschillende smaken, 
balsamico's, pasta's (o.a. gluten-
vrij), kookboeken en diverse 
soorten worsten uit de Ardèche. 
Elke donderdag is de winkel 
open.
Na een gezellige en informatieve 
middag mocht Milja als afslui-
ting een Cittaslowoorkonde,
-vlag, -deursticker en -speldje in 
ontvangst nemen. Toeval wil dat 
ze samen met haar moeder in 
aanmerking kwam voor deze 
oorkonde. Haar moeder heeft een 
cateringsbedrijf waarmee ze 
kookt op maat en pure en duurza-
me producten gebruikt. Zelfs 
lactose- of glutenvrije catering is 
een optie. 
Op de bijgaande foto Milja, haar 
moeder en in het midden burge-
meester Marco Out.
Een bijzonder concept binnen 
ons leefgebied en de redactie van 
de Dorpskrant wil Milja graag 
feliciteren met het verdienen van 
de Cittaslow oorkonde.
 
Marjan Poelman



Dorpskrant BuinerveenPagina 8

Toneelgroep de Schaokel
Beste Toneelvrienden,
Een korte terugblik op weer een 
seizoen toneel.
Hoewel het dit jaar een beetje 
moeizaam op gang kwam en er 
nog flink gestudeerd en gerepe-
teerd moest worden,  zijn wij 
juist daarom heel blij met het feit 
dat onze uitvoeringen ook dit jaar 
weer zeer goed bezocht zijn. 
Daar doe we het voor.
Daar tegenover staat dat er helaas 
mensen teleurgesteld moesten 
worden omdat de zaal vol was en 
zij onverrichter zake weer naar 
huis konden.
Dit vonden wij natuurlijk erg 
jammer, maar hopelijk weer-
houdt het u er niet van volgend 
jaar weer  te komen.
Hoewel het voor u als toeschou-
wer een lange zit was (vooral de 
eerste avond)  en wij deze keer 4 
bedrijven hebben gespeeld, heb-
ben we het met veel plezier 
gedaan en heeft een ieder van ons 
er op zijn/haar manier van geno-
ten het weer te mogen doen. 

e
Aan het einde van de 2  avond, 
hebben we Jan Wiekens en Janny 
Hoving nog even in het zonnetje 
gezet ter ere van hun 25-jarig 
jubileum bij de Schaokel. Een 
hele prestatie!
Ze werden verrast met ieder een 
boeket van 25 rode rozen en een 
mooie oorkonde, als blijk van 
waardering en inzet voor hun 
toneelspel van al die jaren. Dat 
laten we niet zomaar voorbij 
gaan.
Rest ons nog om alle sponsoren 
bij deze nogmaals heel hartelijk 
te bedanken voor hun giften voor 
onze verloting. Ook dat was een 
groot succes.
Daarnaast ook alle mensen,  die 
op wat voor manier dan ook een 
bijdrage hebben geleverd aan het 
geheel, ook onze hartelijke dank 
daarvoor.
Tenslotte u als toeschouwer ook 
bedankt voor alle leuke reacties.
Wij zien u graag weer terug.

Toneelgroep de Schaokel
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

Noorderdiep 134, 9521 BG Nieuw Buinen, Tel: 0599-650034Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Eierzoeken 2013
Het jaarlijkse eierzoeken zal 
deze keer plaatsvinden op zater-
dag 30 maart en is zoals altijd 
bestemd voor kinderen van de 
basisschool groepen 1 t/m 4 
en 5 t/m 8.
Voor de winnaars van elke groep 
zijn er drie prijsjes.
Na afloop van het zoeken is er 
voor iedereen iets te drinken.
Degenen die mee willen doen 
moeten zich om 13.30 uur verza-
melen in het dorpshuis. Zij kun-
nen zich daar inschrijven. De 
kosten zijn € 1,- per persoon.
Zorg er voor dat je een lange 
broek aan hebt. Hoewel het dit 
jaar een vroege Pasen is weet je 
nooit zeker hoeveel brandnetels 
er al in het bos staan.
Ik hoop dat er heel veel kinderen 
komen.

De Paashaas.
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Meraskabouter nieuws

Het nieuwe jaar zijn we op de 
peuterspeelzaal vol goede zin 
begonnen. We konden terugkij-
ken op een positieve kerstactie. 
De broden en worsten zijn goed 
verkocht en we zijn tevreden met 
de bruto opbrengst van ongeveer 
1300 euro. Graag bedanken wij 
een ieder die bijgedragen heeft. 
De Meraskabouters zijn weer in 
de gelegenheid extra materialen 
aan te schaffen ten bate van de 
peuterspeelzaal zodat de peuters 
op een speelse en verantwoorde 
manier hiervan gebruik kunnen 
gaan maken.
 
Het nieuwe thema waarmee we 
gestart zijn heeft natuurlijk te 
maken met de winter. Dit combi-
neren we met 'wat heb jij aan 
vandaag'. De winter is uitermate 

geschikt om over kleding te pra-
ten. We maken altijd gebruik van 
deze momenten om zo alle han-
delingen van de kinderen te ver-
woorden en ze te stimuleren zelf 
te vertellen wat ze doen. Daar-
naast is het stellen van gerichte 
vragen over de (kenmerken) van 
de kleren die ze dragen een actie-
punt. Veel kinderen krijgen voor 
hun verjaardag of voor de feest-
dagen nieuwe kleren. Deze gele-
genheden zijn ook een goede 
aanleiding om over kleding te 
praten en zo taal aan te bieden en 
uit te lokken. Bovendien hebben 
alle kinderen wel favoriete kle-
dingstukken waarover ze graag 
complimenten ontvangen. Ze 
mogen zich dus verkleden, een 
knieboek wordt gelezen en er 
wordt veel over kleding gepraat. 

In combinatie met de winter gaat 
dit dan over wat je aan hebt als 
het koud is, je naar de ijsbaan 
gaat of gaat sleeën. De speelzaal 
is versierd met passende decora-
ties en we maken samen met de 
peuters leuke werkjes die passen 
bij het thema.
 
Ook hebben de Meraskabouters 
meegedaan met de Nationale 
Voorleesdagen. Een van de moe-
ders is verkleed in pyjama 
geweest en heeft een mooi ver-
haal voorgelezen. Ook de peuters 
mochten in pyjama aanschuiven 
die ochtend. Gezellig en knus is 
geluisterd naar een verhaal. De 
juffen zorgden voor wat lekkers 
en zo werd het een echt feestje.
 
Een aantal peuters is doorge-
stroomd naar de basisschool en 
ook hebben we weer nieuwe peu-
ters kunnen verwelkomen. Maxi-
maal 12 peuters komen 2 ochten-
den per week samen spelen. Op 
gezette tijden is er ook een 
inloopspreekuur van Icare. Anne-
miek Diepstraten is dan op onze 
locatie om opvoedkundige- of 
andere vragen te beantwoorden 
die ouders kunnen hebben. Elk 
jaar proberen we ook enkele 
thema avonden te organiseren 
waar dan een onderwerp behan-
deld wordt dat ouders van jonge 
kinderen aanspreekt.
 
We hopen in 2013 ook weer veel 
leuke dingen samen met de peu-
ters te kunnen doen. Via de 
Dorpskrant zullen we ook u op de 
hoogte blijven houden van de 
leuke dingen en de ontwikkeling-
en aangaande ons voortbestaan.
 
Het Meraskabouterteam



Dorpskrant Buinerveen Pagina 11

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur

Maar... hoe te
beginnen?

Bij Selekt Wonen Ter Veen Borger vindt u alles voor de inrichting van uw (nieuwe)
woning. Royale maar toch overzichtelijke collecties meubelen, slaapkamers, bedden,
tapijten, gordijnen, binnen- + buitenzonwering en verdere aankleding van uw (nieuwe)
woning. Uiteraard vrijblijvend advies en offerte maar bovenal perfecte begeleiding en
uitvoering van al uw opdrachten.

Uitvaartvereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen e.o.

Waarom lid van een plaatselijke vereniging?
Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een kort tijdsbestek. Het is dan goed dat men weet dat via de 
vereniging alles goed geregeld wordt. Namens de vereniging zal de uitvaartleider u in deze moeilijke dagen 
helpen. 

De vereniging werkt samen met 'Stout-uitvaartverzorging'.
De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk oplopen, dit hangt natuurlijk nauw samen met de wensen t.a.v. 
de verzorging van de uitvaart. Hiervoor kunt u lid worden van de vereniging. U betaalt dan jaarlijks een 
bedrag aan contributie. 
Voordelen van het lidmaatschap van een plaatselijke vereniging:

o Een plaatselijke uitvaartvereniging heeft geen winstoogmerk.
o U kunt gebruik maken van een plaatselijke uitvaartverzorger.
o Als men lid is van de vereniging zijn de uitvaartkosten aanmerkelijk lager dan wanneer men geen lid 

is of wanneer u alleen een uitvaartverzekering hebt afgesloten.
o Als u verhuist, blijft uw lidmaatschap gewoon geldig.

Het lidmaatschap dekt niet alle kosten, maar het is natuurlijk altijd mogelijk 
om uw lidmaatschap uit te breiden met een aanvullende kostendekking voor 
bijkomende uitvaartkosten. 
Voorzorg voorkomt zorg!
Wilt u meer weten over de plaatselijke uitvaartvereniging neem dan een kijkje 
op onze website: http://www.uitvaartverenigingnieuwbuinen.nl



Het meezingen van kerstliederen door de kinderen van school 75 vlak voor kerst.
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Nieuwsflits OBS 75

Zoals u misschien niet is 
ontgaan, rijdt wegens 
bezuinigingen per 1 sep-
tember 2012 de bibliobus 
niet meer in de gemeente 
Borger-Odoorn. Dit houdt 
in dat de kinderen van 
o.b.s. 75 niet meer weke-
lijks hun boeken kunnen 
halen in de bibliobus. Dit 
bleek toch wel een gemis 
op school.
Na lang beraad kunnen de 
kinderen van groep 1 en 2 
nu weer boekjes lenen op 
school. Janita Holm en 
Gea Weggemans, twee 
bedreven leesmoeders, 
hebben in overleg met de 
school een boekenuitleen 
opgestart voor groep 1 en 
2. Iedere twee weken 
mogen de kinderen een 
boekje komen uitzoeken 
bij de uitleenouders. Het 
boekje gaat mee naar huis 
in de “boekenbeertas” 
zodat ouders thuis het 
boek kunnen voorlezen. 
Dit alles is mede mogelijk 

O.B.S. 75 haalt bibliotheek in de school

gemaakt door Carin Bijl, mede-
werkster van de bibliotheek in 
Nieuw-Buinen, waar deze boe-
ken worden geleend. 
Er wordt nu nagedacht om iets 
soortgelijks te organiseren voor 

de overige groepen, zodat de hele 
school weer kan genieten van 
boeken. We kunnen het namelijk 
niet vaak genoeg zeggen: “Lezen 
is leuk!”
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Kerstoptreden bij OBS 75
Mannenkoor 't Veenkaor heeft 
opnieuw een kerstoptreden ver-
zorgd op donderdag 20 december 
bij OBS 75. Terwijl de leerlingen 
genoten van hun gezamenlijke 
kerstmaaltijd in de klassen, zong-
en de mannen op het prachtig 
versierde schoolplein. Er was 
een tent opgezet, versierd met 
dennenbomen en verlichting, 
waaronder de mannen hun 
muziekstandaards konden plaat-
sen. De dirigent/accordeonist 
vond het geweldig om samen 
kerstliederen ten gehore te 
brengen.
Op het schoolplein werd veel 
lekkers gebakken voor de 
belangstellenden die zich hier 
verzameld hadden. Na de kerst-
maaltijd in de school, kwamen de 
leerlingen naar buiten en zongen 
samen met het koor nog een paar 
liedjes voor de vele mensen die 
hier zichtbaar van genoten.
        

10 -jarig bestaan
Zaterdag 22 december werd het 
10-jarig bestaan van het Man-
nenkoor 't Veenkaor gevierd. 
Dorpshuis De Viersprong was de 
locatie waar dit evenement is 
gehouden. Een heus jubileum-
concert waar in blokken veel 
liedjes werden gezongen. Som-
mige samen met het publiek.
Speciale gast was Will Stevens 
op deze druk bezochte avond. In 
de pauzes trad hij op en na afloop 
gaf hijzelf nog een groot optre-
den, waarbij menigeen de voetjes 
van de vloer deed. Ook zong Will 
samen met het koor een paar vers-
jes. Een gezellige avond!

 't Veenkaor 
Nieuws

Nieuwe leden (mannen)
3 donderdagavonden per maand van 20.00 tot 22.00 uur wordt er geoe-

efend in de achterzaal van dorpshuis De Viersprong. De 1  donderdag-
avond van de maand wordt er niet gezongen.
Markus Venema  speelt op de accordeon en dirigeert op een leuke 
manier. De groep bestaat momenteel uit ongeveer 18 mannen. Je hoeft 
geen muziekwonder te zijn om mee te doen. Dus kom erbij om een leuke 
en gezellige avond mee te maken.

Optreden van het Veenkaor
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Zondag 13 januari was het weer 
zover…het tweede Ommetje van 
ons dorp was een feit.
Was het vorig jaar zo warm dat de 
jas er bijna bij uit kon, deze keer 
waren ook muts en handschoe-
nen een welkome aanvulling.
Wim Bruil had voor ons opnieuw 
een mooie route uitgestippeld. 
Een kleine honderd wandelaars 
vertrok vanaf het dorpshuis over 

e
de Hoofdkade richting de 75  
plaats. Rechtsom langs het 
kanaal om vervolgens in stevige 
pas koers te zetten naar de Twee-
derde Weg Zuid. 
Bij het melkveehouderijbedrijf 
van de familie Pegge werden we 
hartelijk ontvangen met warme 
chocolademelk en kniepertjes. 
Natuurlijk echte chocolademelk, 
bereid met de melk van eigen 
koeien. Je proeft het verschil! We 
konden een kijkje nemen in de 
stallen. De techneuten onder ons 
lieten zich informeren over de 
moderne melkrobots, terwijl de 
kinderen intussen het knuffelge-
halte van de kalfjes vast konden 
stellen. En dat lag hoog.
Daarna vervolgden we onze weg 
om via het, in de volksmond 
bekende, Naaijersloantje verder 
te wandelen. Bij het Klain Daipie 
weer naar rechts en door het 
Lofar gebied genieten van de 

mooie natuur die ons dorp rijk is. 
Menigeen heeft met verwonde-
ring om zich heen gekeken, niet 
wetend dat ons dorp over zo'n 
mooi achterland beschikt. 
Via de Osdijk ging het verder 
richting Zuiderstraat en daarna 
op naar het dorsphuis, waar zich 
intussen al meer dorpsbewoners 
verzameld hadden voor de jaar-
lijkse nieuwjaarsinstuif. De laat-
ste jaren lijkt het erop dat steeds 
meer dorpsgenoten deze instuif 
weten te waarderen. Het was dan 
ook afgeladen vol in de grote zaal 
van het dorpshuis. Prachtig om te 
zien waar een klein dorp groot in 
kan zijn! Met een glaasje bubbels 
in de hand is menig 'heilwens' 

gedeeld die middag. 
Onder het genot van heerlijke 
snert, roggebrood met spek, 
rookworst en voor de kinderen 
prachtige cocktails brachten 
onze lokale bekendheden nog 
een keer hun talent op het toneel. 
Buunerveen hèf talent. Zo is't 
warempel. Nu wisten we dat 
natuurlijk al, maar die middag 
kon iedereen het nog een keer 
meemaken. 
De organisatoren hadden eer van 
hun werk! Terugkijkend hebben 
ze er opnieuw met zijn allen een 
prachtig nieuwjaarsevent van 
gemaakt. Volgend jaar zeker 
weer voor herhaling vatbaar. 

Dorpsommetje en Nieuwjaarsinstuif

Bezoek aan de boerderij van Pegge

Wandeling door Lofar gebied
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Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

Train jouw hersens voor de 
dagelijkse uitdagingen.          
Mindfulness is een Engelse term 
voor een toestand van het 
bewustzijn. Een mens is in deze 
toestand opzettelijk attent, in de 
tegenwoordige tijd  en zonder 
enkele vorm van oordelen, ver-
oordeling en zelf-veroordeling. 

Mindfulness
Je bent dus mentaal actief in het 
hier en nu, zonder tegen jezelf of 
iemand anders te zeggen: Dit is 
goed, dit is slecht, waar of 
onwaar, positief of negatief enz. 
Deze 'simpele' houding alleen 
laat jouw hersens heel anders 
werken. Daarom maakt Mindful-
ness deel uit van verschillende 
psychotherapeutische program-
ma's.

Wat kan Mindfulness voor 
jou betekenen?

Meer zelfbewustzijn, focus,
attentie, zelfvertrouwen en ge 
zonde eigenwaarde. En deze 
eigenschapen  zijn de basis voor 
een succesvolle onderneming. 
Bij  werken of studeren maakt 
deze houding een groot verschil.
Elke keer wanneer ik het nieuws 
lees zie ik hoe groot de gelegen-
heid is om met ons mentale ver-
mogen te werken. Onze hersenen 
te laten trainen om efficiënter te 
werken en vooral sterker te wor-
den om tegen de wind in te kun-
nen. Het idee dat circa  900.000 
hard werkende Nederlanders   
met  burn-out klachten kampen 
is verbazingwekkend en tegelij-
kertijd begrijpelijk.  Als je uitge-
breide kennis van een economi-
sche crisis met alle gevolgen op 
wereldniveau hebt, dan is het 
heel duidelijk. 
In deze context vind ik het rele-
vant om met Mindfulness te wer-
ken. Geïnspireerd door het werk 
van psychologen en onderwij-
zers uit Amerika en Groot Brit-
tannië, heb ik samen met Jeugd-
werk Buinerveen een workshop 
'Mindfulness voor Kinderen' 
ontwikkeld. Het doel is om de 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van 
de basisschool leuke, bruikbare 
technieken te leren om mindful te 
worden als hulpmiddel voor bete-
re (studie-)prestaties.
De complete informatie over de 
workshop zal  in een apart briefje 
verspreid worden, zoals ook bij 
de andere activiteiten van Jeugd-
werk Buinerveen.   
Organisatoren:
Els de Roo 
Jeugdwerk Buinerveen
Messias Nascimento
 psycholoog. 
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Nieuws CBS School 59
Jubileum Juf Albertine
Op vrijdag 1 februari was het 12 
½ jaar geleden dat juf Albertine 
aan het werk ging op School 59. 
Dit bijzondere feit wilden we 
natuurlijk niet geruisloos voorbij 
laten gaan. 's Morgens vroeg wer-
den de juf en haar man in alle 
vroegte met een oldtimer opge-
haald in Onstwedde, de woon-
plaats van de juf. Voor de juf was 
dit een complete verrassing, zij 
wist van niets. Op school is eerst 
met collega's ontbeten. In het 
speellokaal zongen de kinderen 
een lied voor de juf en boden zij 
haar cadeautjes aan. Onder lei-
ding van een drietal medewer-
kers van CQ, het centrum voor de 
kunsten uit Emmen bereidden de 
kinderen een heuse voorstelling 
voor waarbij ook de ouders uit-
genodigd waren. Na de voorstel-
ling mochten alle kinderen op 
school blijven eten. 

Project kerk-school-gezin
Van 21 t/m 27 januari hielden we 
ons jaarlijkse project “Kerk-
School-Gezin”. Het thema was 
dit jaar “Vrienden door dik en 
dun”. Op school zijn Bijbelver-
halen rond dit thema verteld.
Het project wordt georganiseerd 
door De Baptistengemeente, de 
PKN-kerk, CBS “De Klister” en 
CBS School 59.
De week werd op zondag 27 janu-
ari afgesloten met een kerkdienst 
speciaal voor de kinderen. 
 Aan deze week is ook altijd een 
goed doel gekoppeld. Deze keer 

was dat “Red een kind”. Op dins-
dagmiddag was er markt in de 
school. De kinderen hadden in 
groepjes zelf een kraampje in-
gericht en verkochten in die 
kraam speelgoed, boeken en spel-
letjes. Er waren zelfs  broodjes 
knakworst te koop. Tegen een 
kleine vergoeding konden de 
bezoekers van de markt  gooche-
laars bewonderen. De ouderraad 
verkocht koffie, thee en limona-
de met cake. Ook waren er foto's 
van de kinderen in Ot-en-Sien 
stijl te koop. De kinderen hebben 
met deze minimarkt ruim 
€ 270,- bij elkaar gebracht. De 
foto's brachten bijna €200,- op.

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

 dan  onze website:  

www.school59.nl

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl
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Gymles
Op dinsdag krijgen de kinderen 
van groep 3 t/m 8 gymles van 
combicoach meester Stefan in 
“De Splitting”. Om de kinderen 
kennis te laten maken met veel 
verschillende sporten nodigt 
meester Stefan dikwijls sportve-
renigingen uit om gastlessen te 
geven. Op deze manier hebben 
de kinderen al kennis gemaakt 
met voetbal, tennis, korfbal en 
onlangs met judo.
De judoleraar leerde de kinderen 
hoe je iemand in de houtgreep 
neemt en dat de tegenstanders 
elkaar altijd formeel groeten. De 
kinderen waren erg enthousiast 
over de les.

Zaalvoetbaltoernooi
Acht kinderen uit groep 6/7/8 
deden op 3 januari mee aan het 
zaalvoetbaltoernooi in de Split-
ting. De kinderen hebben het 

heel goed gedaan. Ze hebben 
verschillende doelpunten ge-
maakt en wisten zelfs twee wed-
strijden te winnen. De vader van 
Erben Barelds was coach.

Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker 
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?

Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een 
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot 
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.

Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo, 
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.

Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in! 
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement 
vanaf € 12,50 per jaar.

Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de 
peuterspeelzaal. 

Openingstijden: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
                             woensdag van 8.30 tot 9.30 uur

Speelotheek Kiekeboe 
Noorderdiep 127

9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

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: Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

Donderdag 20 december is de 
museumgroep  op  bezoek  
geweest bij Theo Zwinderman. 
Hij heeft een atelier in de voor-
malige turfcentrale in Veendam. 
Een prachtig oud gebouw, dat nu 
onder monumentenzorg valt en 
een unieke locatie is voor de ver-
schillende kunstenaars die zich 
hier gevestigd hebben. Theo 
Zwinderman in een zeer veelzij-
dig kunstenaar. Hij maakt schil-
derijen in verschillende stijlen, 
werkt met verschillende materia-
len, heeft illustraties gemaakt 
voor kalenders en in kranten en 
geeft workshops. Ook schrijft hij 
gedichten en maakt verhalen 
voor kinderboeken, die hij zelf 
illustreert. Hij heeft ons uitge-
breid verteld over zijn werk en 
uitgelegd wat je met kleur in een 
tekening kunt doen. Ook liet hij 
ons een kleine kleurentest doen. 
Helaas zijn we allemaal voor 
deze test gezakt. Na het beant-
woorden van al onze vragen kre-
gen we koffie en thee met kerst-
kransjes, cake en chocolade. Hier-
na nam Theo ons nog even mee 
naar één van de andere gebrui-
kers van het gebouw. Fred Bos 
heeft zich hier gevestigd met een 
smederij. Ook hij gaf enthousiast 
uitleg over zijn werk en liet zien 
wat hij zoal gemaakt heeft, van 
prachtig hekwerk tot kroonluch-
ter. Het was een gezellige en leer-
zame middag.

Woensdag 12 december is er  
kerst gevierd met een High Tea. 
Prima verzorgd door het bestuur 
i.s.m. Lucy's Inn uit Eesergroen. 
Echte Engels lekkernijen be-
staande uit verse scones, cakes, 
zoete en hartige taarten kregen 
we voorgeschoteld. Heerlijk! 
Thee konden we schenken in 
echte Engelse kopjes.

Woensdag 16 januari vond de 
jaarvergadering plaats. Erik 
Zwezerijnen zou vertellen over 
zijn schilderijen , maar helaas 
heeft hij afgezegd. De avond 
werd ingevuld met verslagen van 
de diverse commissies. De nieu-
we website www.vrouwenvan-
nu.nl werd aan alle leden uitge-
breid vertoond, waarbij onze 
eigen lokale afdeling al helemaal 
is ingevuld door de webmasters. 
De foto's van verschillende eve-

nementen zijn tevens vertoond, 
waarbij vele herinneringen naar 
boven kwamen.
Trijn Hoving was 55 jaar lid van 
onze afdeling en Hillie Reening  
50 jaar; zij ontving een gouden 
korenaarspeld. Ina Habing was 
25 jaar lid en ontving net als 
beide andere dames een boeket 
bloemen en een Iris-bon. Mar-
chien Bolk trad af als bestuurslid 
en ook zij ontving cadeaus voor 
haar vele werk als penningmees-
ter. Ria Boelsma is toegetreden 
als nieuw bestuurslid.
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Op donderdag 14 februari gaan 
we naar museum Slaait'nhoes in 
Onstwedde.
We krijgen daar een rondleiding 
en een demonstratie zandtapijt 
strooien.
In dit Westerwolds streekmu-
seum is een prachtige collectie 
van o.a. gebruiksvoorwerpen, 
handwerktuigen en rariteiten, die 
een leuk gevarieerd beeld van de 
streek vormen.

Woensdag 20 februari komt 
wethouder Wil Luchjenbroers 
en geeft uitleg over haar beroep 
en over onze gemeente. 

Woensdag 13 maart  is onze vol-
gende avondbijeenkomst. Bert 
Stuiver over ballonvaren via het 
bedrijf High5ballooning uit 
Odoorn.

Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (47,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Noorderstraat 33  

9524PB Buinerveen

0599 212545  /  06 15494003

camping@paardetange.com 

www.paardetange.com

Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com
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De Noorderstraat is nog weer 
groener geworden nu er PV zon-
nepanelen zijn geplaatst bij Ge 
Hoogerwerf. Ook de eerste buis-
collectoren zijn geplaatst aan de 
Noorderstraat 9.

Regelmatig ontstaat er verwar-
ring over zonnepanelen. Dat 
komt doordat de term zonnepa-
nelen voor twee verschillende 
dingen wordt gebruikt. De mees-
te mensen denken bij zonnepane-
len terecht aan PV panelen voor 
de opwekking van elektriciteit. 
Daarnaast wordt de term zonne-
panelen ook wel gebruikt voor 
plaatvormige zonnecollectoren 
die samen met een boiler zorgen 
voor warm tapwater. Naast de 
plaatcollectoren bestaan er ook 
buiscollectoren. Een advertentie 
in de “week in week uit” met als 
kop “Energiebesparen doe je met 
buiscollectoren, 20% meer ren-
dement dan zonnepanelen” is 
dan uiterst verwarrend. Buiscol-
lectoren hebben weliswaar 20% 
meer rendement dan plaatcollec-
toren maar zijn ook een stuk duur-
der dan plaatcollectoren. Van 
meer rendement dan PV zonne-
panelen, wat een beetje wordt 
gesuggereerd, is absoluut geen 
sprake.

Ik krijg regelmatig de vraag “is 
het aantrekkelijk om naast PV 
zonnepanelen ook zonnecollec-
toren te installeren?”. Mijn ant-
woord daarop is in 99% van de 
gevallen “nee”. Waarom ben ik 
daar zo stellig over? De terugver-
dientijd voor PV zonnepanelen 
ligt bij de huidige prijzen in de 
meeste gevallen tussen de 7 en 8 
jaar. Voor zonnecollectoren ligt 
die terugverdientijd eerder in de 
buurt van 20 tot 30 jaar. Hoe 
komt dat? 's Zomers, wanneer de 
vraag naar warm water het laagst 
is worden de zonnecollectoren 
nauwelijks benut omdat de maxi-

mum temperatuur in de boiler al 
snel bereikt is, terwijl 's winters 
wanneer de warmwatervraag het 
hoogst is de zon te weinig schijnt 
om de boiler op temperatuur te 
brengen. Daardoor is het hele 
systeem vreselijk inefficiënt. 

Alleen voor campings en B&B's 
kan dat anders liggen. Die heb-
ben namelijk over het algemeen 
's zomers een veel grotere vraag 
naar warm water dan 's winters. 
De plaatcollectoren die bij cam-
ping “de Paardetange” liggen 
kunnen zich dus wel sneller 
terugverdienen dan in 20 jaar.

Particulieren die op warm water 
willen besparen raad ik aan te 
wachten totdat het nieuwe 
douchesysteem van de Australier 
Nick Christy op de markt komt. 
Je bespaart dan 70% op energie 
en 70% op waterverbruik zonder 
daarvoor een druppel aan com-
fort in te leveren. Een dergelijk 
douchesysteem is binnen 3 tot 5 
jaar terugverdiend.

Link naar: 
“Australier Nick Christy” 
http://www.recyclingshower.co
m.au/about-us/

Zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers
Henk Bulder, Stichting Duurzame Energieprovincie

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

Hiernaast de plaat- en 
buiscollector

http://www.recyclingshower.com.au/about-us/


Een muzikale avond met Jeugdwerk
December, kerstmobiel.
Het hele jaar door zit ik aan knut-
sels te denken. Wat zal er leuk 
zijn voor de kinderen om te 
maken. Het mag niet teveel geld 
kosten. We willen namelijk dat 
het voor elk kind mogelijk is om 
bij ons te komen knutselen. 
Gelukkig hebben we genoeg 
winkels waar je voor een paar 
cent de basismaterialen kunt 
kopen. En hebben we bij het 
dorpshuis een kast die gevuld is 
met allerlei materialen. 
Deze keer hebben we van 3 licht-
staven een hoepel gemaakt. En 
daarin van medicijnmaatbeker-
tjes een poppetje gemaakt. Met 
armen en benen van chenille-
draad. Met vilt, veren, lovertjes 
en weet ik wat al niet meer 
beplakt. En zo ontstonden, Kerst-
mannen, engeltjes, rendieren en 
sneeuwpoppen.
De kunstwerken hebben thuis 
vast een ere plaatsje gekregen.

Nog 1…ja, BINGO!!!!!!!!!
`Dat cijfers zoveel spanning te 
weeg kan brengen. Maar ja, als je 
nog maar 1 nummertje hoeft te 
hebben en dan mag je een prijsje 
uitzoeken, is het erg lastig om je 
zenuwen in bedwang te houden. 

In januari hadden we onze bingo-
avond gepland. Briefjes gemaakt 
en bij Middeljans laten drukken, 
zodat ze weer op school uitge-
deeld konden worden. Deze keer 
voor de groepen 3 t/m 8, want 
voor Bingo moet je wel de cijfers 
kennen. Hapjes, koekjes en ranja 
ingeslagen. En Janet is op stap 
geweest voor mooie prijsjes. 
Een paar dagen van te voren 
stroomden de aanmeldingen 
binnen. Voor beide groepen had-
den we volle bak. En voldoende 
ouders die kwamen helpen. 
Na bingokaartjes en stiften te 
hebben uitgedeeld was het tijd 
om te beginnen. Ik had een oud 
bingospel meegenomen. 
Het is niet zo'n draaimolen, maar 
een zakje waar allemaal kleine 
houten schijfjes inzitten. Maar 
reuze handig. Op elk schijfje 
staat namelijk niet alleen het cij-
fertje, maar ook de letter B, I, N, 
G of O. Vooral voor de jongsten 
onder ons is dit fijn. Bij bijvoor-
beeld getal 5 hoeven ze alleen 
maar onder de B te kijken. Voor 
mij was het ook handig. Zodra ik 
één van de letters noemde, was 
het helemaal stil. Want daarna 
volgde de cijfer. En ik hoefde niet 
te schreeuwen. Ook een micro-

foon was daardoor overbodig. 
Voor elk kaartje hadden we drie 
rondes. Eerst voor 1 rijtje vol. 
Daarna voor 3 rijtjes en op het 
laatst voor de volle kaart. 
Natuurlijk hadden we soms ook 
dubbel bingo. Of 4 dubbel bingo. 
Maar Janet had genoeg cadeau-
tjes gekocht. Dus iedereen kon-
den we blij maken.
Ook hadden we deze avond een 
jarige in ons midden. Patrick 
Uchtman vierde zijn verjaardag 
met ons. En heeft ons zelfs 
getrakteerd. Hij mocht een ver-
jaardagscadeau uitkiezen. We 
hopen dat hij een fijne avond met 
ons heeft gehad.
Na afloop was er voor ieder kind 
een altijd prijs cadeau. Zo is nie-
mand met lege handen naar huis 
gegaan.
Eindfeest
Een datum om in de agenda te 
noteren. Op woensdag 26 juni 
hebben we onze eindfeest 
gepland. We hebben hierbij reke-
ning gehouden met schoolreis-
jes, kamp en avondvierdaagse. 
We hopen ook dan weer op een 
grote opkomst.

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

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat,secretaris 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil 212949
Ab Poelman 212857
Marion de Leeuw 211959
Jan van Noortwijk
Harm van Rhee
Jorn Sterenborg
Lenie Poker
Marius Kwaak
 
email van onze beheerder: 
Henk Schutrups

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

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Van de bestuurstafel
Opslagruimte op zolder
In de vorige dorpskrant heeft u 
kunnen lezen dat een deel van de 
zolder als opslagruimte voor de 
spullen van de verenigingen zal 
worden ingericht. Deze inrich-
ting is nu al een tijdje aan de 
gang. Vrijwilligers hebben 
beplating, balken en regels naar 
boven gebracht. Hierna heeft 
aannemer Wubbels op een deel 
van de zolder een extra vloer 
gelegd zodat dit deel goed 
beloopbaar is en één vlak geheel 
vormt, waar je bij het lopen geen 
last meer hebt van leidingen e.d. 
Deze vloer is schoongemaakt en 
van vernis voorzien door een lid 
van het bestuur. Daarna heeft 
Wubbels regels en deuren 
geplaatst zodat er op dat deel van 
de zolder vier kamers kunnen 
worden gemaakt.
Daar met Wubbels is afgespro-
ken dat wij de klus in eigen 
beheer zullen afmaken zijn er 

vrijwilligers nodig om de platen 
voor de muurtjes naar boven te 
transporteren en om deze platen 
op de regels aan te brengen. Deze 
vrijwilligers zijn inmiddels 
gelukkig gevonden.
Ook is er een vrijwilliger gevon-
den om de elektra aan te brengen.
Als dit alles is gedaan is de ver-
bouwing van dit deel van de zol-
der gereed en beschikken de vere-
nigingen over zes aparte opberg-
plaatsen n.l. de twee reeds aan-
wezige kamertjes en de vier die 
worden gemaakt.

Nieuwjaarsinstuif
De verenigingen die zich, even-
als de afgelopen jaren, met de 
organisatie van de nieuwjaarsin-
stuif hebben bezig gehouden, n.l. 
de voetbalvereniging, de schaats-
vereniging, Plaatselijk Belang en 
de St. Dorpshuis, kunnen terug-
zien op een zeer geslaagd evene-
ment, hetgeen wel bleek uit het 

grote aantal aanwezigen.
Ook de beheerders van het dorps-
huis verdienen een pluim voor 
hun aandeel in de organisatie.
Verder zal ik hierover niets meer 
schijven, daar er op een ander 
plaats in de krant een artikel over 
dit gebeuren staat.

Ouderensoos
Deze is gestopt omdat de nog 
aanwezige leden van mening 
waren dat hiervoor te weinig 
belangstelling bestond.

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:wimbruilerveen@gmail.com
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:harm-jane@online.nl
mailto:jornsterenborg@live.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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De activiteitencommissie
Deze commissie, die zoals u 
weet een commissie van de stich-
ting Dorpshuis is, is weer geheel 
tot leven gekomen in een (voor 
het grootste deel) zeer verjongde 
vorm.
De leden hiervan zijn:
Eline de Vrieze (voorzitter)
Marleen Peper (penningmeester)

Jan van Noortwijk (secretaris) 
jvannoortwijk@hetnet.nl
Jacob Hospers
Jorn Sterenborg
Mogelijk wordt de commissie 
nog met enkele leden uitgebreid.

Biljartkeus 
Dennis Middeljans heeft op 31 
december met een aantal mensen 

een oudejaarsfeest gehouden. Dit 
feest bleek een financieel over-
schot te hebben.
Van dit geld zijn een aantal keus 
gekocht die zij aan het dorpshuis 
hebben geschonken.
Hiervoor onze vriendelijke dank.

Jan van Noortwijk

Gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis- Plaatselijk Belang

Leden van deze vereniging  en de inwoners van Buinerveen en 
Nieuw Buinen West worden hierbij uitgenodigd. 

De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis te Buinerveen op 

maandagavond 25 maart 2013
Aanvang 20.00 uur.

 
AGENDA:

1.  Opening  
2.  Mededelingen
3.  Notulen vergadering 2012
4.  Jaarverslag 2012
5.   Financiën, verslagen penningmeesters 
6.  Verslag kascontrole en benoeming  kcc  2013
7.  Bestuursverkiezing 
8.  Activiteitencie, dorpskrant en DOP 
9. Andere mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Er wordt nog gezocht naar een inleider die een voor ons gebied 
interessant onderwerp kan bespreken.  

Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en drankje
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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

Boven: Het 40 jarig jubileum van Koningin Wilhelmina in 1938, 
met v.l.n.r. E. Boekholt, A. Haikens, J. van der Schoot en G. Kamps.
Onder: 1938 optocht, namen ontbreken bij de foto ( Marchien Hoving moet er op staan)
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Nieuws van de Historische Vereniging 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.

Op 30 oktober jl. hebben de voor-
zitter en secretaris, mw. Ten 
Have en mw. v/d Scheer, als 
laatst verantwoordelijken van 
N.O.A.D. het archief overgedra-
gen aan de Historische Vereni-
ging. Bij deze overdracht gingen 
de gedachten van zelfsprekend 
even terug naar de begin periode. 
Onder het genot van koffie werd 
gezamenlijk in de oudste stukken 
gekeken. Het bleek al vrij snel 
dat er van allereerste begin in 
1947 geen notulen meer aanwe-
zig waren. De oudste, nog aan-
wezige notulen zijn gemaakt van 
een bestuursvergadering in café 
Kroeze op 20 oktober 1952.
Wel is er een zeer accuraat kas-
boek die begint in 1947 met inte-
kenlijsten, waarop de bevolking 
bedragen kon geven voor de aan-
schaf van diverse toestellen en 
materialen. De hele bevolking 
stond er achter, want er werd met 
deze huiscollecte totaal fl.779.50  
opgehaald.                                                              
De secretaris, Gerrit Meiborg, 
schrijft in zijn jaarverslag  van 
1952 dat het getrouw bezoeken 
van de lesavonden belangrijk is 
voor het verhogen van de presta-
ties en het versterken van de club-
geest. Gerrit Meiborg was een 
bekende fotograaf in ons dorp en 
hij woonde aan het Zuiderdiep 
69. Trots wordt er melding 
gemaakt dat, uit onze nog jonge 
vereniging, een aantal gymnas-
ten deel uit maken van het keur-
korps. In augustus gaat men met 
de autobus van Sypkens  naar 
Assen op uitnodiging van turn-
kring Drenthe.                                     
Voor het eerst in het bestaan van 
de vereniging is er op 20 decem-
ber een kleuteruitvoering ge-
weest. Verder staat in het jaarver-
slag te lezen dat de secretaris 90 

Overdracht archief N.O.A.D.
poststukken heeft verzonden en 
dat er 40 lokale en 30 interlokale 
telefoon gesprekken zijn ge-
voerd.Het is nog te vroeg om een 
oordeel te geven, maar de eerste 
stukjes van de oude boeken stem-

men ons hoopvol. 
De Historische vereniging zal 
haar best doen om het archief van 
NOAD zorgvuldig te bewaren.  

Tot een andermaol, 
Jan Haikens

Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
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Het Voorwerp

De oproep om te reageren op de 
nieuwe foto, als uitdaging, in De 
Dorpskrant van december 2012 
heeft opnieuw niet het juiste ant-
woord opgeleverd. Zelfs de 
afbeelding in kleurendruk heeft 
daar niets aan bijgedragen. Toe-
gegeven het afgebeelde artikel is 
toch wel enigszins specialistisch 
en daardoor slechts bij weinig 
lezers bekend. Een paar reacties, 
dat nog wel, maar steeds met 
bescheidenheid, terughoudend 
en met vraagtekens omgeven. De 
naam steekwapen met schede 
kwam enkele keren voorbij, kon 
ook een hulpmiddel bij kantklos-
sen zijn, iemand anders dacht dat 
het een speciaal mes was bij het 
spel landjepik / landjeveroveren. 

Een van onze lezers meende dat 
het een bandenlichter was en 
vroeg zich dan ook af waarom we 
er geen 3 of 4 op de foto hebben 
gezet. Zijn toelichting is ook leuk 
en creatief; de kleine “schroe-
vendraaier” zet je tussen band en 
velg en met de insteekpen kun je 
extra (hefboom) kracht zetten.
Terug naar de mensen die er een 
steekwapen (met schede) in 
zagen. Eigenlijk niet eens zo gek 
gezien, immers de dierenarts of 
de (getrainde) boer gebruiken dit 
“wapen” om onder meer bij een 
koe een verstopte darm – verge-
lijk met darmkoliek - te ontluch-
ten. Dat gebeurt dan na een sub-
tiel prikje in de darm. Bij goede 
toepassing ontstaat inderdaad 
een subtiel prikje, eerst gaat de 
schede richting opgeblazen en 
afgesloten darm, zeg maar dat de 
richting naar de prikplek, het 
perforatiepunt, wordt vastge-
steld. Vanaf de kop gezien is dat 
meestal zo'n 10 tot 15 centimeter 

vanaf het heupbot. Dan gaat de 
naald in de schede, bij aansluiten 
van het (bolle) handvat aan de 
stootrand komt er aan het uitein-
de van de schede een minimaal 
stukje heel scherp “mes” uit. Zie 
de foto. En daarmee wordt dan 
een miniem gaatje in de opgebla-
zen darm of penswand geprikt. 
Na de ontluchting krimpt de 
darm terug naar de gezonde dikte 
en er start meteen een herstel van 
de wond. Het voorwerp heet 
darmontluchter, darmperforator 
of trocar(t). Jan Haikens heeft 
voor ons nog even in de agrari-
sche encyclopedie gesnuffeld. 
Hij geeft aan dat de bovenmatige 
gasvorming ontstaat door het 
langdurig eten van rode klaver. 
De gasvorming noemt men ook 
wel trommelzucht, windzucht of 
tympanie.
We hebben de trocar(t) aang-
etroffen in de museumruimte van 
de Historische Vereniging 
Nieuw-Buinen/Buinerveen, Par-
klaan 26 in Nieuw-Buinen. 
Het voorwerp is op de gevoelige 
(kleuren)plaat vastgelegd door 
Geert Hilbolling. Overigens let 
wel, de museumruimte is op dins-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 
uur geopend, en daar even bin-
nenlopen kost u geen cent. En 
voor wie zich verder wil verdie-
pen in onze plaatselijke en regio-
nale historie, die kan lid worden 
van deze historische vereniging. 
Dan komt er ook nog 4x p.j. een 
mooi en rijk geïllustreerd blad in 
de brievenbus vallen. Informatie 
bij Reind Middel, Zuiderstraat 
1a, T: 617219.
Na een tweetal prikkende voor-
werpen (oktober en december 
2012), nu iets geheel anders. 
Bekijk het beeldmateriaal van 
het voorwerp goed en aandach-
tig, dan moet het lukken om er als 
het ware de correcte sticker op te 
plakken. Reacties graag naar de 
hoofdredacteur of naar uw leve-
rancier van de opgave.
                                                                                  
Martin Snapper 
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2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

20 jaar gastouder
Eind januari werd er weer een 
jaar bijgeschreven in de gastou-
derhistorie van Willy Hilbolling. 
In 1993 begonnen, in 2013 al 20 
jaar klaar staan voor vele ouders 
binnen onze gemeenschap.
Dagopvang, voor- en naschoolse 
opvang, tussenschoolse opvang, 
niets is Willy meer vreemd. Door 
de jaren zijn de eisen veranderd, 
de bureaucratie verergerd maar 
de lol is er zeker niet minder om. 
Mooi streven is om ook een 25 
jarig jubileum te halen. Wens van 
Willy is dan een groepsfoto met 
daarop al haar oppaskinderen. 
Snel denkwerk liet de namen van 
zeker 40 kinderen voorbij ko-
men. In 1993 begonnen met 
Nanda Bos, inmiddels een jonge-
dame van goed 20 jaar oud. Het 
jongste oppaskind is nu Bram 
Smallenbroek, 5 maanden oud. 
Babies, peuters, kleuters en 
schoolgaande kinderen, alles kan 
bij haar terecht.
 
Ook Geesje Weggemans kon 
hetzelfde jubileum op haar naam 
bijschrijven al jubileerde zij een 
paar maanden eerder. Geesje past 
nog altijd met veel toewijding 
op. Vele kinderen zijn ook onder 
Geesjes begeleiding door de lage-
re schooltijd doorgekomen. Toen 
ze vorig jaar 65 werd heeft ze dan 
ook een leuk feest georganiseerd 
samen met haar oppaskinderen 
waar nog met plezier naar terug-
gekeken wordt.

 
Geesje en Willy, jullie inzet is 
belangrijk voor de leefbaarheid 
van onze leefgemeenschap en 

Hierboven een foto van Willy Hilbolling als gastouder met enkele van de 
oppaskinderen. Deze foto is gemaakt op 11 juli 2012 bij een barbecue feestje 
voor alle oppaskinderen die Willy op dat moment had. Het feestje werd gege-
ven omdat er een aantal kinderen voor de laatste keer bij Willy kwamen.

vele kinderen zullen bijzondere 
herinneringen hebben aan hun 
tijd onder jullie hoede! Alsnog 
gefeliciteerd!

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.
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Sportnieuws

Bestuur
Voorzitter: Wilma Hendriks 0599 619137  ewhendriks@hotmail.com
Penningmeester: Janny Smit 0599 617923  smit53@hetnet.nl
Secretaresse: Rina Olthof  0599 618511  rintintinshake@hotmail.com

O.K.K. Nieuw-Buinen

Algemene 
informatie

=====================
Je mag twee keer meedoen, daar-
na kun je lid worden.
Als nieuw lid betaal je € 5,00 
inschrijfgeld. Voor onze leden is 
een verzekering afgesloten. 
De contributie word betaald via 
automatische incasso per kwar-
taal. Opzegging kan alleen per 
kwartaal en schriftelijk of per 
telefoon bij de penningmeester.
De vakanties vallen samen met 
de schoolvakanties. De contribu-
tie wordt tijdens de vakanties 
doorbetaald. Wij hebben er zin in 
en naar wij hopen jullie ook, 
zodat wij misschien in de toe-
komst kunnen uitbreiden door 
meer en andere lessen te geven.

Mochten er na het lezen nog vra-
gen zijn dan kun je altijd contact 
met ons opnemen.

S.v. O.K.K. geeft meer lessen en 
op twee locaties in 
Nieuw Buinen. 

Bewegen op muziek (BOM-lessen)
o.l.v. Jeanine Memelink zijn op

Maandag 18.00 - 19.00 u groep 4 t/m 6 
       19.00 - 20.00 u groep 7/8 en VO
Vrijdag 16.00 - 16.45 u groep 1 tm 3  

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

A.Sloots

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk



Dorpskrant Buinerveen Pagina 29

In De Splitting (Noorderdiep 123a te Nieuw Buinen) geven wij:
Maandag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar Ouder- en peutergym 09.15-10.00 uur € 6,25 p.m.
Jongens/meisjes 8 en 9 jaar Turn groep 2 16.00-17.00 uur         € 6.50 p.m.
Jongens/meisjes 10 +  Turn groep 3 17.00-18.00 uur        € 6.50 p.m.
Dinsdag
Jongens/meisjes vanaf 4 jaar Turnen kleuters 15.45-16.30 uur € 6,25 p.m.
Jongens/meisjes 6 en 7 jaar Turn groep 1 16.30-17.30 uur € 6,50 p.m.
Donderdag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar Ouder- en peutergym 9.00-09.45 uur € 6,25 p.m.
In  't Aailand(ingang bij parkeerplaats oude bibliotheek) geven wij:
Maandag
Dames                                    Pilates                         09.00-10.00 uur        €7,00  p.m. 
Meisjes/Jongens 5 tot 8 jaar Bewegen op Muziek   16.30-17.30 uur € 6,50 p.m.
Tieners  14 jaar en ouder Streetdance 3 18.30-19.30 uur € 7,00 p.m.
Dames Aerobics/steps/callan. 19.30-20.30 uur € 8,00 p.m.
Dinsdag
Dames Zumba 09.00-10.00 uur € 10,00 p.m.
Kids 8 t/m 10 jaar streetdance 1 18.00-19.00 uur €   7.00 p.m.
Dames Keep fit 19.00-20.00 uur €   7,00 p.m.
Dames Zumba 20.00-21.00 uur € 10,00 p.m.
Woensdag
Jongens van 6 + Hip Hop 17.00-18.00 uur € 6,50 p.m.
Tieners  11 t/m 13 jaar Streetdance 2 18.30-19.30 uur € 7,00 p.m.
Donderdag
Alle leeftijden Zumba 19.30-20.30 uur € 10,00 p.m.

Misschien dat er iets bij zit wat je leuk vind, kom dan maar eens kijken en meedoen.
Het bestuur van s.v O.K.K.

Regionale volleybalcompetitie 2012 / 2013
Uitslagen:

Datum Teams Uitslag Setstand Setstand Setstand

3-12-2012 Salto - NOAD 3-0 25 - 14 25 - 22 25 - 14

17-12-2012 NOAD - Mussel 2 2-1 25-12 18 - 25 25 - 14

7-1-2013 DEKO - NOAD 3-0 25 - 13 25 - 19 18 - 16

14-1-2013 NOAD - VCA 1-2 21 - 25 25 - 23 13 - 20

4-2-2013 NOAD - NIVOC 3-0 25 - 0 25 - 0 25 - 0

Team           Gespeeld Punten

DEKO 8 19

Salto 7 17

Tonegido HH-bouw 7 16

Tyfoon 2 8 15

VCA 9 13

NOAD 9 9

NIVOC 8 6

Mussel 2 8 1

Stand t/m 4/2/2013



Dorpskrant BuinerveenPagina 30

Schaats / visnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2012 / 2013
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Vissen:
Gezinslidmaatschap                               €11.50
Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen 
eo voor het seizoen 2013 zijn te koop bij:

Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia 

Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

Schaatsvereniging doet mee met NL DOET

 

Op 16 maart doet de Schaatsvereniging mee met NL DOET. 
Op deze dag worden er enkele klussen uitgevoerd, o.a. eventuele 
schilderwerkzaamheden, herstellen straatwerk en rond de ijsbaan 
snoeien van braamstruiken en vogelkers.
We zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers.
(wel werkhandschoenen meenemen)
 
Ook op deze dag is er een delegatie van de Spelweekbestuur 
aanwezig om te zorgen voor een betere afwatering van het grasveld.
 
Schema voor deze dag:
 09.00 uur Koffie met koek en werkoverleg
 09.30 uur Aanvang werkzaamheden
 12.00 uur Evaluatie voortgang werkzaamheden
 12.30 uur Soep met broodjes
 13.15 uur Verder met de werkzaamheden
 15.00 uur Einde werkzaamheden 

Oudijzeraktie  
Schaatsvereniging 

Buinerveen e.o.

Op Zaterdag 27 April 2013 
organiseert de 

Schaatsvereniging Buinerveen 
e.o. een oudijzeraktie.

Wij komen op die dag vanaf 
9.30 uur langs om overtollige 

oud ijzer op te halen.

Wilt u de materialen niet eerder 
bij de weg zetten dan 9.30 uur. 

Wij nemen geen 
witgoedapparaten mee zoals: 
Koelkasten , Wasmachines , 

Drogers , Vriezers  enz.

Mocht u zware stukken 
materiaal hebben , 

even bellen met A.Habing 
tel.212353.

 
Namens het Bestuur van de 

Schaatsvereniging.
 

De schaatsvereniging Buinerveen e.o. organiseert evenals andere jaren 

een aantal viswedstrijden en wel op:
 
Zaterdag   11 mei   13.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag     1 juni   18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag   22 juni   21.00 uur - 24.00 uur ( bij voldoende deelname)
Zaterdag   13 juli    18.00 uur - 21.00 uur ( na afloop BBQ)
Zaterdag   10 aug..  18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag   14 sep..  13.00 uur - 16.00 uur
 
Het inleggeld is vastgesteld op:
Volwassenen           € 2.50
Jeugd t/m 12 jaar     € 1.00
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V.V. Buinerveen

Activiteiten 
V.V. Buinerveen

Paasweekend 1 april 2013

Paasbingo/eiergooien 

9 juni 2013 

Familiedag/stratenvolleybal

Nadere informatie over de diverse 
activiteiten wordt te zijner tijd 
bekend gemaakt. 

U hoeft geen lid te zijn van de 
vereniging om deel te nemen. 

Opgave voor bovengenoemde 
activiteiten kan bij de volgende 
personen:

Sanne Stukje 
 

0623310082/0599-853749

Kobus Uchtman 
 

0653301202/0599-212420

Mans Hebels 
 

0623744550/0599-616898

Marion de Leeuw 
 

0653753311/0599-211959

s.stukje@gmail.com

kobus.68@hotmail.com

m.hebels@kpnplanet.nl

marion_de_leeuw@hotmail.com

mailto:s.stukje@gmail.com
mailto:kobus.68@hotmail.com
mailto:m.hebels@kpnplanet.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com


Wilt u lekker bewegen in 
groepsverband met plezier voor 
je eigen gezondheid en nieuwe 
sociale contacten? Meldt u zich 
dan aan bij onze vereniging. 
Kijk maar eens op onze website 
www.galm-borger-odoorn.nl. 
Hierop staat nog meer informa-
tie.

Galm is de afkorting voor Gro-
ninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig. 
Ongeveer 12 jaar geleden is daar-
om door de “Werkgroep Bewe-
gingsweten-schappen” aan de 
Universiteit te Groningen de 
sportstimulerings-strategie 
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld. 

Onze vereniging geeft, onder-
verdeeld in 8 groepen, in ver-
schillende plaatsen in de 
gemeente Borger –Odoorn men-
sen van 55 en ouder de moge-
lijkheid hun conditie te verbete-
ren. Onder deskundige leiding 
wordt aandacht besteed aan 

spierversterkende oefeningen 
zoals o.a. Pilates. Uiteraard 
wordt het spelelement niet verge-
ten.
Er zijn lesmogelijkheden voor 
overdag en avond. De lessen wor-
den gegeven van september t/m 
mei. 
(33 lessen a 2,10 per les). 

De eerste 2 lessen zijn gratis. 

Lekker bewegen voor de 55+ 
Galmvereniging Borger-Odoorn

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 8 groepen terecht:
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Plaats Sporthal/gymzaal  wanneer tijdstip Info groep 
Buinen de Woerd  woensdag  10.00 - 11.00  0599-287321 

Nieuw Buinen de Splitting maandag 10.30 - 11.30 0599-212622 

Borger spelzaal de Koel dinsdag 
woensdag 
donderdag 

19.00 - 20.00 
10.30 - 11.30 
14.00 - 15.00 

0599-235376 
0591-513097 
0599-238908 

Klijndijk gymnastiekzaal woensdag 13.15 - 14.15 0591-532555 
0591-514896 

Valthermond t Brughuus woensdag 14.45 - 15.45 0599-661942 
2e Exloermond Hunsowhal dinsdag  09.30 -10.30 0591-513097 

 



Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
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DorpsOmgevingsPlan
In december 2008 is ons boekje 
Ons Dorp tot stand gekomen na 
een paar jaar van voorbereiding 
m.m.v. de Brede Overleggroep 
Kleine Dorpen.
“De doelstelling van het DOP is 
het ontwikkelen van een, door de 
bewoners geformuleerde dorps-
visie op de gewenste ontwikke-
ling van het dorpsgebied. Het 
resultaat is een document waarin 
de Lokale Agenda van het dorp 
beschreven is en waaruit concre-
te en realistische uitvoeringsge-
richte projecten afgeleid kunnen 
worden. De Lokale Agenda dient 
als uitgangspunt voor overleg en 
onderhandelingen met overhe-
den en andere instellingen. Het 
proces voorziet in draagvlak 
onder de dorpsgemeenschap 
door kennis van deskundigen te 
koppelen aan die van bewoners 
ontstaat een kwalitatief goed 
plan”.
Ons boekje is te lezen op de site 
van de BOKD:
 http://www.bokd.nl/dop.aspx
Er staan verschillende projecten 
in genoemd, waarvan een groot 
deel reeds afgerond zijn.
De werkgroep bestaande uit Wim 
Bruil, Jan Haikens, Jan van 
Noortwijk, Dennis Middeljans, 
Margriet Nascimento, Herbert 
Lubbers en Ina Habing zijn veel-
vuldig in overleg met de gemeen-
te en andere partijen om het res-
terende deel van de projecten tot 
een goed eind te brengen.

Speelvoorziening/Voetbalkooi
De voetbalkooi zal een plaats 
krijgen bij het voetbalveld en wel 
op de fietsenparkeerplaats.
Met dit project komen we steeds 
verder. Van RABObankProjec-
tenfonds hebben wij de toezeg-
ging van € 4750,- subsidie ont-
vangen. Een ander deel wordt 
door de gemeente betaald. We 
zullen als inwoners ook zelf een 

deel moeten uitvoeren. Hiervoor 
is op zaterdag 16 maart de gele-
genheid. De actie NL-doet, van-
uit het Oranjefonds, vindt dan 
plaats en hiervoor heeft Plaatse-
lijk Belang zich aangemeld. U 
kunt mee helpen door via de site  
http://www.nldoet.nl/nldoet/klus
_zoeken/ zich op te geven. De 
bedoeling is om tegels te gaan 
verwijderen, zand te verplaatsen, 
enz. Dus kom met zijn allen met 
kruiwagens en spaden om de 
handen uit de mouwen te steken. 
Van 9 tot 13 uur bij het voetbal-
veld.

Bruggetje naar 't Meras
Na overleg met omwonenden en 
gemeente is besloten tot aanleg 
van een wandelpad bij OBS 75 
langs de kleuterspeelplaats rich-
ting 't Meras, dat door een brug-
getje toegankelijk zal worden 
gemaakt. Hiervoor zal een extra 
hekwerk worden geplaatst.
Op deze manier ontstaat een 
extra ingang naar ons bos 't 
Meras.

Nieuwbouwplan Zuidonder
Het nieuwbouw plan bestaat uit 
37 woningen, die naar eigen 
inzicht kunnen worden ge-
bouwd. Dit wordt mogelijk 
gemaakt in samenspraak met de 
fa. Nijhuis/Explorius, maar kan 
ook met een eigen aannemer of 
in eigen beheer uitgevoerd wor-
den. De kavelgrootte is naar 
eigen behoefte af te nemen. Get-
racht zal worden de m2-prijs 
laag te houden. 
Verkoop van de kavels gaat via 
Makelaar Huis Exloo (Jan Rein 
Koopman).
In het midden van het plan zal 
een boerderij met schuren gerea-
liseerd worden , waar in alle 3 
gebouwen appartementen ter 
huur of ter koop worden ge-
maakt. Graag komen we in con-
tact met personen die belangstel-
ling hebben voor een huur/koop-
appartement in de boerde-
rij/schuren. Dit is tevens moge-
lijk via Makelaar Huis. 
Telefoon: 0591-548182 of via  
info@makelaarhuis.nl
Binnenkort is er opnieuw een 
inloopmiddag, waarbij een nieu-
we tekening van de boerderij en 
schuren wordt getoond. 

Kerstmarkt in het Dorpshuis
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.30 – 16.30

  18.00 - 20.00
dinsdag:   10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.30 - 16.30
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 08.30 – 11.00

14.30 - 16.30
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.30 – 16.30
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur

Cursus: Uw tuin op de schop 
in Bibliotheek Borger
Waar moet je op letten als je je 
tuin wilt veranderen? We willen 
vaak bij voorkeur een onder-
houdsarme en gezellige tuin, die 
het hele jaar mooi is. Tijdens deze 
korte cursus op vier donderdagen 
(7, 14, 21 en 28 maart) ontdekt u 
nieuwe mogelijkheden en leert u 
stapsgewijs wat er komt kijken 
bij veranderingen in uw tuin. Een 
kleine verandering kan soms 
wonderen doen. Vele onderwer-
pen komen aan bod, zoals het 
vormgeven van de ruimte, de 
plattegrond, zichtlijnen, zonne-
standen, trends, keuzes maken, 
omheining, bestrating, sfeer, 
privacy etc. Een goed ontwerp is 
de basis, maar de keuze van de 
beplanting is zeker niet onbe-
langrijk.
Datum en tijd
7 maart 2013 (10:00 - 12:00)
Kosten cursus
€ 30,- voor leden (€ 40,- voor 
niet-leden)

Werkstuksites
Op internet vind je heel veel 
informatie over onderwerpen. 
Maar is de informatie wel actueel 
en betrouwbaar? De bibliotheek 
heeft een aantal sites voor je gese-
lecteerd die je heel goed kunt 
gebruiken als je een werkstuk 
moet maken of een spreekbeurt 
moet houden.
Acuele documentatiebank 

Canon van Nederland

Davindi
Voortgezet Onderwijs

Dossiers Kon. Bibliotheek

 
Eigenwijzer

 Op welke leeftijd kunnen kinde-
ren lid worden?
Met (voor)lezen kun je niet vroeg 
genoeg beginnen. Daarom kun-
nen kinderen al direct na de 
geboorte lid worden. Tot en met 
18 jaar is het lidmaatschap zelfs 
helemaal gratis.
Om te stimuleren dat kinderen al 
jong lid worden, organiseren de 
bibliotheken rond januari / febru-
ari De Nationale Voorleesdagen. 
Het Prentenboek van het Jaar is 
“Nog 100 nachtjes slapen” van 
Milja Praagman.

Apps voor kinderen  
Steeds meer mensen kopen 
tablets, en kinderen kunnen er 
ook uitstekend mee overweg.  
LCD-kleurenscherm, lichtge-
wicht, handzaam formaat en 
touchscreen. Voor kinderen zijn 
er inmiddels div. apps voor  
zowel (prenten)boeken als edu-
catieve en recreatieve toepas-
singen beschikbaar.

Apps bij kinderboeken
Een kinderboek op de tablet is 
een interactief avontuur, waar 
kinderen invloed hebben op het 
verhaal. Een app van een kinder-
boek blijkt het enthousiasme 
voor het boek enorm te verster-
ken. Boek2Downloads houdt een 
lijst bij van kinderboekenapps 
die tevens beschikbaar zijn als 
papieren boek.
Juniorboek.nl Een overzicht van 
alle Nederlandstalige kinderboe-
ken en prentenboeken, die voor 
tablets en smartphones beschik-
baar zijn voor kinderen tot 10 
jaar. Voor iPad, iPhone of een op 
Android gebaseerd apparaat. En 
een overzicht van alle digitale 
tekstboeken voor kinderen op 
ePub-formaat, ook wel e-book 
genoemd

Geschiktheid
Niet alle verappte prentenboeken 
zijn even geslaagd. Soms is het 
eigenlijk niet veel meer dan een 
prentenboek dat door de app 
wordt voorgelezen. 
Lees hier meer over op de websi-
te Mijn Kind Online Apps voor 
jonge kinderen
Meer apps voor kinderen:
Op TabletPortaal vind je een over-
zicht van apps van digitale (pren-
ten)boeken en educatieve apps. 
De site is gericht op het onder-
wijs, maar ouders kunnen hier 
ook hun voordeel mee doen.
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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
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpkrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Frank vd Scheer

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

hobo14@zonnet.nl

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

mailto:hobo14@zonnet.nl
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Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Voor auto- en
motorrijopleidingen

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

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com


