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Oud papier – zéér waardevol
Sinds 2 jaar halen beide basis-
scholen in onze dorpen op eigen 
rekening het oud papier op. Waar 
voorheen de gemeente het facili-
teerde, een verdeelsleutel had en 
een deel van de opbrengst aan 
beide basisscholen overmaakte, 
is er nu een eigen contract tussen 
beide basisscholen en papierhan-
delaar Van den Hende uit Nieuwe 
Pekela. Er rijdt 1 auto en deze 

e
komt iedere 2  zaterdag van de 
maand in de ochtend voorbij. 
Voorzien van 2 ouders met een 
groot hart voor de plaatselijke 
lagere scholen. In weer en wind, 
bij mooi weer en bij regen offe-
ren zij 1 vrije zaterdagochtend 
per jaar op om samen een goede 
daad te doen voor de 2 scholen. 
Het is dan best wel jammer dat 
niet iedere ouder daar voor 
beschikbaar is. Dan zou het mis-
schien maar eens per 2 jaar of 
zelfs per 3 jaar nodig zijn. Helaas 
is het nu nog wel eens nodig dat 
een enkele ouder een 2e keer 
ingepland wordt. 
En wat is het 'oud papier lopen' 
makkelijk geworden door de 

jaren heen. Van ouders die inmid-
dels al kleinkinderen in school-
gaande leeftijd hebben hoor je 
nog wel eens de verhalen. 'Weet 
je nog? Vroeger? Toen je de hele 
zaterdag op pad was?' Een trek-
ker en een grote container van 
Wieldraaier. En dat was doosjes 
stapelen, papier hoog opgooien. 
En als de container tussendoor 
vol was, dan moest deze eerst 
geleegd worden om later weer 
terug te komen voor de rest wat 
nog aan de straat stond. En zo 
was de hele zaterdag gevuld met 
oud papier. 
En hoe mooi gaat dat tegenwoor-
dig. Een persauto komt voorrij-
den. 2 ouders stappen achterop 
en de rit begint. Minder hoge 
gooi met de dozen en als je geluk 
hebt dan staat er zelfs een papier-
container aan de straat. De con-
tainer wordt geheven door de 
auto en automatisch geleegd. 
Bijgaande foto geeft een indruk. 
En lijkt de auto vol? Dan gaat de 
pers aan en komen er weer zeeën 
van ruimte. Op deze manier kan 
er ruim lees verder op pag 18
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

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 2 inleveren voor 5 april 2017

Nummer 3 inleveren voor 7 juni 2017
Nummer 4 inleveren voor 16 augustus 2017
Nummer 5 inleveren voor 4 oktober 2017
Nummer 6 inleveren voor 6 december 2017

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

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 

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

21 mei 2017

ZESKAMP

WATERSPEKTAKEL

FAMILIEDAG

 Organisatie: Activiteiten Commissie en 

Jeugdsoos Buinerveen
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Agenda
19 feb Schaatsen 

Kardinge
4 mrt Potgrondactie
4 mrt Carnaval
10-11 mrt NL-doet
22 mrt Jaarvergadering
22 mrt Vrouwencafe
1 apr Bingo
3 apr Stroopwafelactie
8 apr Toneel
15 apr Eieren zoeken
16 apr Paasvuur
22 apr Oud ijzer actie
22 apr Toneel
21 mei Familiedag
10 jun Bingo
17 jun Volleybaltoernooi
9 sep Bingo
10 nov Vrouwenbingo
16 dec Kerstbingo

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Eieren zoeken!!
15 april 2017

Opgeven kan vanaf 13:00
in dorpshuis Buinerveen.

Vertrek: 13:30

Kosten: € 3,-

4 maart 

 Kindercarnaval

Activiteiten Commissie & Meraskikkers Buinerveen 

organiseren weer een kindercarnaval!

Tijd: 14:00-15:30
Locatie: Dorpshuis De Viersprong

Kosten: € 2,-

Opgeven kan via de mail:
acbuinerveen@hotmail.com

**Gezocht**

Activiteiten Commissie 
Buinerveen is opzoek naar 

iemand die ons komt 
versterken met het 

organiseren van verschillende 
activiteiten in en rondom het 

Dorpshuis.

Wij zoeken iemand die erg 
betrokken is bij het dorp,
en het niet erg vind om 

werkzaamheden te doen 
tijdens en voor de feestjes en 

activiteiten.

Lijkt het jou leuk?
Laat het één van de 

bestuursleden weten, 
Of.. stuur een mailtje naar:

acbuinerveen@hotmail.com

mailto:acbuinerveen@hotmail.com
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Nieuws van Toneelvereniging de Schoakel
“Weer eens iets anders” was de reactie van iedereen. En dat was alleen nog maar bij het  lezen van de 
rollen die we altijd een avond voor het begin van het seizoen plannen.Maar ook tijdens de repetities voelt 
het anders. Misschien omdat er  weer ruimte is  voor - en behoefte is aan een positieve vibe na de 
afgelopen seizoenen. In ieder geval beleven wij nu al plezier aan de hilarische anekdotes en 
woordspelingen. 
Eigentijds en soms een tikje………..

Nogmaals de data van de uitvoeringen op een rijtje (generale op 7 april) zaterdag 8 april en zaterdag 22 
april 2017 in Dorpshuis de Viersprong, Hoofdstraat 1 in Buinerveen.

Voorverkoop van de kaarten op 
maandag 27 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur

Nog even in het kort waar het over gaat;
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
Houd ook onze Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Toneelgroep de Schoakel

· 11 februari

· 1 april

· 10 juni

· 9 september

· 10 november (vrouwenbingo)

· 16 december 
(kerstbingo)

5th Wheel
Alle feestdagen weer voorbij, dat betekende dat het 
voor de Activiteiten Commissie weer tijd werd om 
een feestje te organiseren in het Dorpshuis.
Zaterdag 28 januari kwam de band 5th Wheel het 
Dorpshuis op zijn kop zetten.
Voor velen nog een onbekende band, maar wat was 
het gezellig.
Zo rond de 120 mensen aan publiek hebben er samen 
met de band een leuke avond van gemaakt. Het staat 
dan ook in de planning om deze avond volgend jaar 
gewoon nog een keer over te doen! 
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Ook dit jaar vindt er weer een paasvuur 
plaats in Buinerveen/Nieuw Buinen-
West. Gezien het laat vallen van Pasen 
moet er rekening gehouden worden 
met de vruchtwisseling op de diverse 
beschikbare percelen. Daardoor kan 
niet elk jaar dezelfde locatie gebruikt 
worden. De locatie dit jaar is voorlopig 
nog hetzelfde perceel als vorig jaar. 

Schoon snoeihout kan alleen gebracht 
worden op:

Zaterdag 8 april 09.00u – 17.00u
Zaterdag 15 april 09.00u – 17.00u

Denkt u er om dat er geen andere ver-
vuiling gebracht wordt dan snoeihout. 
Boom-/struikwortels en dikke stam-
men worden geweerd.

Het vuur wordt aangestoken op 
e1  Paasdag 16 april rond 20.00 uur.

Ook de fakkeloptocht wordt weer geor-
ganiseerd. Gezien de nog niet vastge-
legde locatie is nog niet bekend waar 
gestart wordt, maar dat wordt via de 
beide lagere scholen en Facebook nog 
bekend gemaakt. En mocht u zelf geen 
Facebook hebben, dan is er vast wel 
iemand in uw omgeving die wel weet 
waar de editie van 2017 plaats zal vin-
den.

Bezoek aan het paasvuur is geheel op 
eigen risico. Voor de veiligheid van de 
kinderen graag zelf als ouder/ verzor-
gende opletten dat deze niet te dicht bij 
de brandstapel komen. Tevens niet in 
het omliggende stro gaan spelen met 
het risico dat tijdens het ontsteken het 
vuur van de bult wegloopt. Ook de 
omliggende percelen grond en sloot-
wallen/sloten sparen door deze niet te 
betreden.
 
De organisatie hoopt op een gezellig 
avondje genieten met een groot vuur 
waarbij koffie, thee en iets te drinken 
niet ontbreken.

Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Paasvuur 2017

Contactpersoon: Jacob Hospers 06 16 
55 40 99
Paas comité: 
Nick Heidekamp, Stan van der Aa, 
Jarno Habing en Jacob Hospers.

Ondersteund door Janine Ratering en 
Herbert Lubbers.
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Dolle Mina's, feministen; daar-
voor zijn de dames van het eerste 
uur wel eens uitgemaakt door 
hun echtgenoten toen ze op de 
van te voren vastgelegde woens-
dagavond weer richting het café 
fietsten. 20 jaar geleden werd 
voor de eerste keer een vrouwen-
café georganiseerd in Dorpshuis 
De Viersprong. Een aantal dames 
met kinderen lid van NOAD 
(Nooit Ophouden Altijd Door-
gaan – de naam van de ter ziele 
gegane gymvereniging van Bui-
nerveen) wilden ook wel eens 
een gezellig avondje in het café. 
Hun echtgenoten waren namelijk 
die dag dat het idee ontstond met 
de jongste leden van de vereni-
ging naar Vries geweest en ze 
zouden dat afsluiten in het 
Dorpshuis met een patatje. Het 
wachten door de dames aan de 
stamtafel beviel zo goed dat ze 
zich afvroegen waarom ze dat 
toch niet vaker deden. Het was 
immers een leuk café en erg 
dichtbij. Ze hebben toen een 
avondje gepland en al snel kwam 
het eens per 2 maanden terug op 
de woensdag. En omdat een deel 
van de dames toen ook nog zelf 
op gymnastriek van NOAD zaten 
was het snel geregeld om na de 

20 jaar Vrouwencafé
gym eens per 2 maanden nog 
even naar het café te gaan. 
Het toeval wil dat de dames van 
het eerste uur na vele drukke 
jaren met de dan nog jonge kin-
deren het pad teruggevonden 
hebben naar de stamtafel en daar 
de dames van het laatste uur vol 
enthousiasme hun verhalen ver-
telden van die woensdagavonden 
aan de stamtafel. Ze werden in 
het begin wel eens voor gek ver-
klaard door hun omgeving; voor 
feminist of Dolle mina uitge-
maakt. Een enkeling schetste 
zelfs een beeld of ze de bh's ook 
in de ban gingen doen…tja, de 
tijdgeest…. Echter, het werden 
gezellige avonden waar vele uit-
eenlopende onderwerpen de 
revue passeerden. Ooit was 
Grietje Kuik, de toenmalige 
beheerster van ons Dorpshuis, 
naar een schaatswedstrijd 
geweest en had daar vandaan 
chocolaadjes meegenomen voor 
de dames aan de stamtafel. Ste-
vig gevuld met sterke drank. 
Deze werden niet simpelweg 
opgegeten maar onder een 
Vogeltjesdansachtige actie naar 
binnen gewerkt. Hilariteit alom. 
Voorbehoedsmiddelen, onder-

goedkeuze ('is dat nou wat, een 
string?'), kinderen en hun eige-
naardigheden, bezoek van een 
zogenaamde travestiet als gevolg 
van een opdracht van een 
schoonheidsspecialiste, recep-
ten, voeding, ziekte. Vele onder-
werpen zijn de revue al gepas-
seerd en komen nog steeds aan 
bod, nog steeds even uiteenlo-
pend als 20 jaar geleden. De ene 
keer wat meer van het een, de 
andere keer meer van het ander. 
Afhankelijk van de aanwezige 
dames. In het begin viel de avond 
wel eens samen met de plaatselij-
ke biljartvereniging Krijt Uw 
Topje (K.U.T). Waar de dames in 
het begin nog meenden dat het 
tegelijk samen zijn niet zo handig 
was, is eigenlijk door de jaren 
heen gebleken dat de K.U.T-jes 
en de dames het best samen kon-
den vinden op die woensdag 
avond en zich weinig met elkaar 
bemoeiden.
Aan de Noorderstraat is wel eens 
een vergelijking gemaakt met de 
vorige, oude generatie die eens in 
de maand de, toen nog, Platte-
landsvrouwen bezocht. Van ach-
terop de Noorderstraat vertrok de 
eerste op de fiets, hopende dat de 

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. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 7

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

A.Sloots

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

uitrusting OK was (vaak een 
bloemetjesjurk en een tasje aan 
het stuur). Bij het volgende adres 
joelde er dan een uitbundig 'Joe-
hoe!!!!!' over de straat zodat de 
volgende wist dat het vertrek 
naar de bijeenkomst van de 
NBvP nabij was. Nu gebeurt dit 
nog steeds aan de Noorderstraat 
als de vrouwencafé avond op het 
programma staat. Al zijn de hand-
tasjes, de bloemetjes jurken en 
het advocaatje in het café  verle-
den tijd. Maar de uitrusting 
wordt nog steeds gemonsterd. 
En een lekker speciaal biertje, 
wijntje, port of gewoon wat fris 
worden nu genuttigd. Elke keer 
varieert het aantal dames en ook 
de gemiddelde leeftijd. Deze 
varieert van begin 40 tot begin 
70, maar er is altijd plaats voor 
meer variëteit en meer dames. 
Gewoon een stoel of tafel aan-
schuiven. Vaak ongeveer 10 vrou-
wen, maar altijd plaats  voor 
meer. En als er rond 23.00 uur 
nog zin is in een snack, dan bakt 
Xander met veel plezier nog 
altijd wat lekkers op bestelling. 
Vaak start de avond rond 20.30-
21.00 uur. En deze duurt tot de 
laatste naar huis gaat. Maar niet 
voordat er weer een datum voor 
een volgende avond gepland 
staat. En die staat nu voor 
woensdag 22 maart. Dus lijkt 
het je wat, om wat mensen te 
leren kennen, eens in het café te 
komen en niet alleen te staan? 
Kom dan gerust langs. Er is vast 
en zeker iemand waarmee een 
leuk gesprek gestart kan worden 
over datgene wat je op dat 
moment bezig houdt. Het café is 
er groot genoeg voor, dus trek die 
stoute schoenen aan en kom eens 
aan!

Marjan Poelman
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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
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
Alice van Iersel    
Jacob Hospers  

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

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

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Info: potverhuur@outlook.com

facebook.com/potverhuur

06-23213242

Zuiderdiep 131

Nieuw-Buinen

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

Voor info:
J. Brouwer 
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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Na overleg met onze beheerder, 
mevr Marijke Bardewee heeft 
ons dorpshuis zich eind vorig 
jaar aangemeld voor de Rabo-
bank verkiezing “Dorpshuis van 
het jaar”. Het thema voor deze 
verkiezing is “Onderscheidend 
Vermogen”.  Voor deze verkie-
zing hebben zich in eerste instan-
tie 22 dorpshuizen aangemeld. 
Eerste Ronde
Op het aanmeldformulier hebben 
wij geprobeerd duidelijk te 
maken waarin en waarom wij ons 
onderscheiden van andere dorps-
huizen.  Uit onze gemeente wa-
ren er 5 aanmeldingen, namelijk 
Drouwenerveen, Buinerveen, 

eNieuw Buinen, Exloo en 2  Ex-
loermond. Daarna was het wel 
even afwachten want er zouden 
na toetsing van deze formulieren 
nog 10 dorpshuizen overblijven. 
Begin februari kregen wij bericht 
dat ons dorpshuis de eerste ronde 
had overleefd en wij zijn dus bij 
de laatste 10 dorpshuizen die 
meedoen, samen met het dorps-
huis Nieuw Buinen. De overige 
dorpshuizen in onze gemeente 
zijn afgevallen. 
Hemmeltied en Strunen
Het halen van de laatste 10 bete-
kent voor ons dat er heel wat op 
ons afkomt. Alle nog deelnemen-
de dorpshuizen krijgen bezoek 
van het radioprogramma Hem-
meltied  in de periode 11 maart 
tot en met 13 mei. In Buinerveen 
zal Hemmeltied komen op zater-
dag 29 april a.s. van 10.00 tot 
12.00 uur. Hemmeltied wordt 
gepresenteerd door Harm Dijk-
stra en Elly Smit.Gedurende  dit 
programma krijgen wij de gele-
genheid om ons dorphuis te pre-
senteren. Hemmeltied heeft een 
format van 8 á 9 blokken van 
ongeveer 5 minuten die worden 
gevuld met één of meer sprekers 
en gedurende 2 of drie blokken 

Ons dorpshuis doet mee met de verkiezing  
Dorphuis van het jaar 2017 !! 

krijgen wij de gelegenheid om 
ons dorpshuis te profileren op het 
punt Onderscheidend Vermogen. 
Verder komt ook het tv-pro-
gramma Strunen naar Buiner-
veen. Als u regelmatig naar TV 
Drenthe kijkt dan kent u dat pro-
gramma vast wel. Wanneer dat 
programma naar Buinerveen 
komt is bij ons nog niet bekend. 
Tenslotte zal er in mei nog een 
bezoek plaatsvinden van de jury 
waarbij wij nogmaals de kans 
krijgen om ons te presenteren. 
Hoe dat gaat en wanneer in mei is 
ook nog niet bekend. 
Wat onderscheidt ons van ande-
re dorpshuizen ? 
Daarover zijn binnen het bestuur 
al heel wat gesprekken gevoerd. 
Daar is bv de organisatiestruc-
tuur met een aparte activiteiten-
commissie en een redactie voor 
de dorpskrant. Verder is er het 
jeugdbestuur, een keukencom-
missie en een bouwcommissie. 
Samen met het beheerdersecht-
paar proberen wij het dorpshuis 
uit te bouwen met een eet-
café/restaurantfunctie. Hierin 
past ook de plaatsing van het 
nieuwe  terras aan de voorzijde. 
En het dorpshuisbestuur is ook 
samen met plaatselijk belang 
actief  bezig met de ontwikke-
lingen van het gebied rond het 
dorpshuis (aanpassing krui-
sing/ontwikkeling dorpsplein). 
Wij hebben als bestuur ook een 
open oor voor initiatieven vanuit 
de bevolking. Tenslotte zijn wij 
ook bezig met de energielasten 
van het dorpshuis.  Voldoende 
punten dus om naar voren te 
brengen. 
Presentatie 
Tijdens het programma Hem-
meltied zullen wij ons dus moe-
ten presenteren. Momenteel 
denken wij aan de volgende 
onderwerpen: een presentatie 

van de jeugd, een presentatie van 
de activiteitencommissie en een 
presentatie van onze pachtster, 
mevr. Marijke Bardewee over 
toekomstige ontwikkelingen.  
Op elk van deze punten zal een 
spreker/spreekster een toelich-
ting kunnen geven.  En ook onze 
dorpskrant mag wel eens 
genoemd worden in een dergelijk 
programma omdat wij een dorps-
krant hebben waar wij best trots 
op kunnen zijn. Uiteraard komen 
in een dergelijke uitzending ook 
andere zaken uit  Buiner-
veen/Nieuw Buinen West aan de 
orde. Wellicht kunnen het man-
nenkoor Veenkoar en de Meras-
kikkers optreden. Maar over die 
invulling moet nog overleg 
gevoerd worden. 
Zet alvast de datum 29 april a.s. 
in uw agenda als u de uitzending 
van Hemmeltied wilt bijwonen. 
Een grote opkomst van onze 
inwoners is natuurlijk een posi-
tieve bijdrage in de strijd om de 
wedstrijd te winnen welk dorps-
huis in 2017 “Dorpshuis van het 
Jaar” zal worden. Iedereen is 
welkom om deze uitzending bij 
te wonen. Wij gaan er in elk geval 
voor! 

Het bestuur 



Dorpskrant BuinerveenPagina 12

Stroopwafelactie
Verkoop aan de deur in week 14

3 t/m 9 april

1 zakje stroopwafels € 2,50

Bent u niet thuis?
U kunt uw bestelling achterlaten bij:

Monique Meijer 06-27742899

Glutenvrije en suikervrije 
stroopwafels 

kunnen alleen op bestelling!

LET OP!! 



GEZOCHT: 

Bezorger voor de dorpskrant. 

Voor het Zuiderdiep zijn we 
op zoek naar een bezorger 

M/V
6x per jaar door weer en 

wind, uiteraard in je eigen 
tijd. Goed voor je 

maatschappelijke stage, of om 
er gewoon even uit te zijn. 

Reageren naar: 
dorpskrant@buinerveen.nu
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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



Dorpskrant BuinerveenPagina 14

Nieuws CBS School 59
Kerstactie
Op zaterdag 17 december heeft 
een aantal vrijwilligers van OBS 
75 en CBS School 59 suikerbro-
den en droge worsten verkocht. 
De opbrengst per school is maar 
liefst € 417,25!!
Vrijwilligers, bedankt! Dankzij 
jullie is deze actie weer een suc-
ces geworden. 

Project kerk-school-gezin
Van 23 t/m 29 januari hielden we 
ons jaarlijkse project “Kerk-
School-Gezin”. Het thema was 
dit jaar “Weet ik veel?”. Op 
school zijn Bijbelverhalen over 
Salomo, Maria en Martha en het 
huis op de rots verteld.
Het project wordt georganiseerd 
door De Baptistengemeente, de 
PKN-kerk, CBS “De Klister” en 
CBS School 59.
De week werd op zondag 29 janu-
ari afgesloten met een kerkdienst 
speciaal voor de kinderen. 
Aan deze week is ook altijd een 
goed doel gekoppeld. Deze keer 
gaat de opbrengst van de actie 
naar “Hart voor kinderen”. Met 
dit project van Dorcas steunen 
we kinderhulp in Kenia. We heb-
ben op school een markt georga-
niseerd om geld voor dit doel in 
te zamelen. Op donderdagmid-
dag 26 januari was het een gezel-
lige drukte in school. De kinde-

ren hadden in groepjes hun 
kraam ingericht en hun spullen 
geprijsd. Voor een zacht prijsje 
wisselden veel speelgoed, boek-
jes, chocolaatjes en koekjes van 
eigenaar. Met deze actie werd 
ruim € 300,00 voor het goede 
doel ingezameld.

Groep 2 leert lezen met de IPad
Elke dinsdagmorgen komen acht 
kinderen van groep 2 naar het 
lokaal van groep 3/4/5. De kinde-
ren van de middenbouw zijn dan 
naar gymles. Tijdens deze ander-
half uur oefenen de tweede-
groepers op een speelse manier 
met klanken en letters. Vaak doen 
ze dat met behulp van onze 
IPads. De eerste letters, woordjes 
en zelfs zinnetjes worden al gele-
zen. Zo zijn de kinderen van 
groep 2 goed voorbereid op hun 
start in groep 3. 

Bezoek bibliotheek
De kinderen van groep 1/2 heb-
ben op dinsdagmiddag 31 januari 
een bezoek gebracht aan de bibli-
otheek in Borger in het kader van 
“de Nationale Voorleesdagen”. 
Bibliothecaresse Carin las de 
kinderen voor uit het boek “De 
kleine walvis”. De kinderen 
mochten ook zelf nog een boekje 
uitkiezen om te lenen. 

Foto links, Anna en rechts Ryanna 

die voor de markt hun steentje 

bijgedragen hebben. 
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Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl

 

 

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

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.

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

W i n t e r 2 0 1 7
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Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.00 – 17.00

  18.00 - 20.00
Dinsdag:  10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.00 - 17.00
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 14.00 - 17.00
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.00 – 17.00
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur

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

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 25 januari was er 
een voorleesontbijt van de brede 
school Nieuw Buinen in het 
dorpshuis van MFA Noorder-
breedte, in het kader van de Nati-
onale Voorleesdagen.
Carin Bijl las voor aan de kinde-
ren van groep 1 en 2 van CBS de 
Klister en OBS de Poolster uit 
het boek 'De kleine walvis' van 
Benji Davies. Mogelijk gemaakt 
door de inzet van de ouders en de 
vrijwilligers van de bibliotheek. 
Met dank aan bakkerij Eerkens 
uit Nieuw Buinen voor de heer-
lijke broodjes!

eElke 1  maandag van de maand 
van 14.00 tot 15.30 is er een 
Tablet Café in Bibliotheek 
Nieuw Buinen. 
U kunt op een ongedwongen 
manier elkaar ontmoeten en in 
gezellige sfeer ontdekken wat 
een geweldig communicatiemid-
del de tablet is. Met andere 
bezoekers kunt u ervaringen uit-
wisselen. 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 uit-
proberen; er is altijd een tablet 
beschikbaar in de Bibliotheek. 
 
Taalhuis in Bibliotheek Nieuw 
Buinen
Kent u iemand u of heeft u moeite 
met lezen, schrijven, rekenen of 

werken met de computer?
Meld u aan! Wilt u mensen hel-
pen die moeite met lezen, schrij-
ven, rekenen of werken met de 
computer verder helpen? Meld u 
aan!
Elke dinsdagmiddag heeft Taal-
coördinator Ingrid Jeuring zit-
ting in Bibliotheek Nieuw Bui-
nen. U kunt zich ook opgeven 
tijdens de openingsuren van de 
Bibliotheek.

Dreumesuurtje
Op vrijdag 17 februari van 9.30 
tot 10.30 wordt er een dreume-
suurtje gehouden in Bibliotheek 
Nieuw Buinen. Het dreumesuur-
tje 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 
bestaan uit: een klein verhaaltje 
uit een boek voorlezen, liedjes 
met beweging, kringspelletjes en 
knutselen. Deelname is gratis. 
Er wordt voorgelezen uit: 'Eet 
kleine giraf alleen?' van Anita 
Bijsterbosch.
Op 17 maart en 21 april zijn er 
ook dreumesuurtjes.

Vooraankondiging:
Cursus 'Werken met de elek-
tronische overheid' in gemeen-
te Borger-Odoorn
De overheid doet steeds meer via 
internet: aanvragen van huurtoe-
slag, het zoeken van werk, door-
geven van een verhuizing, infor-
matie over de opbouw van uw 

AOW, gebruik van uw DigiD etc. 
Veel mensen weten niet hoe dat 
moet of vinden het nog wat moei-
lijk. Daarom bieden de bibliothe-
ken in Borger-Odoorn binnen-
kort een beginnerscursus 'Wer-
ken met de elektronische over-
heid' aan. Cursisten leren hoe ze 
handig informatie kunnen vin-
den en hoe ze iets moeten aanvra-
gen, bijv. bij de gemeente. Tij-
dens de cursus leren cursisten 
hoe ze een DigiD (persoonlijke 
digitale sleutel voor de overheid) 
kunnen aanvragen en hoe deze te 
gebruiken. Tijdens de cursus 
wordt ruimschoots aandacht 
besteed aan de website van de 
gemeente Borger-Odoorn: Hoe 
maak ik een afspraak? Hoe vraag 
ik een nieuw paspoort aan? 
Deelnemers aan de cursus moe-
ten al wat ervaring hebben met 
computers en internet. De cursus 
duurt 4 dagdelen en wordt gege-
ven door docenten die de ver-
schillende onderwerpen stap-
voor-stap uitleggen. De eerste 
cursus zal worden gegeven in 
Bibliotheek Nieuw Buinen. Een 
cursus kost € 10 per deelnemer. 
Lidmaatschap van de bibliotheek 
is niet verplicht. U kunt zich 
alvast als belangstellende laten 
registreren bij de bibliotheek 
Nieuw Buinen
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl 
of 088-0128375.

Zodra de data van de cursus vast-
gesteld zijn, zullen we dit bekend 
maken en kunt u zich opgeven.
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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 Tarief 2017

zonder incasso met incasso    
0 t/m 18 jaar Onbeperkt lenen, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk gratis n.v.t.    
19 jaar en ouder:   
Basis-abonnement 125 leenstrippen³ per jaar, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk € 50,50 € 48    
Groot-abonnement Onbeperkt lenen en reserveren² 

+ dubbele uitleentermijn 
+ inleverattendering per e-mail € 62,00 € 59,50

Maand-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig € 10,00 n.v.t.
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar 

(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement) € 5,00 n.v.t.    
Duplicaat Vervangende pas € 5,00 n.v.t.

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 Februari Maart April Mei Juni
9 en 11 6 en 8 6 en 8 3 en 5 8 en 10 12 en 14
Juli Augustus September Oktober November December
3 en 5 2 en 5 4 en 6 2 en 4 6 en 8 4 en 6

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  
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Vervolg van pag 1  7000 kilo oud papier 
opgehaald worden. En zonder 
tegenslagen zit je rond de middag 
weer bij de kachel. Toen de 
gemeente dit nog regelde liepen 
er 2 vrachtauto's. De opbrengst 
was daar dan ook naar. De och-
tend was iets korter voor de hulp-
ouders, maar de op-brengst was 
niet te vergelijken met die van 
vandaag. En er blijft natuurlijk 
niks aan een strijkstok hangen 
zogezegd. En om geen discussie 
te krijgen over de gewichten 
wordt de auto zelfs na afloop nog 
gewogen bij een ouder die een 
weegbrug beschikbaar heeft. 
Samenwerking van de bovenste 
plank.
Wat dan heel erg jammer is, is dat 
het de laatste tijd opvalt dat bij 
verscheidene woningen geen 
oud papier meer aan de straat 
staat op de zaterdagochtend. Ter-
wijl er vrijdagsavonds toch echt 
al wat stond. Onlangs is gezien 
aan de Zuiderstraat te Buiner-
veen dat er al op vrijdagavond 
een vrachtauto voorbij kwam die 
papier meenam wat al aan de weg 
gezet was.  Een vriendelijk doch 
dringend verzoek dan aan een 
ieder die het toch wel prettig 
vindt dat de beschikbare 
opbrengst de leefbaarheid van 
het dorp ten goede komt: zet uw 
oud papier niet voor zaterdag-
ochtend 08.00 uur aan de straat. 
Doet u dat wel dan blijkt de laat-
ste tijd dat het soms al weg is 
voordat de scholen met hun auto 

voorbij komen. Reuze jammer. 
De kinderen op beide scholen 
hebben al een brief mee gekregen 
met dit verzoek. Door middel 
van dit artikel in de dorpskrant 
wordt er ook een beroep gedaan 
op alle dorpsbewoners om hier 
toch rekening mee te houden.
Overigens, de route is niet altijd 
hetzelfde maar in grote lijnen 
wordt gestart in Buinerveen. 
Buinerstraat-Noorderstraat-
Zuiderstraat-Hoofdkade. Dan 
door naar Nieuw Buinen Zuider-
diep. Molenlaan en zo via de 
diverse laantjes wordt ook het 
Noorderdiep meegenomen. Ver-
volgens wordt teruggereden via 
het Zuiderdiep weer richting 
B u i n e r v e e n  H o o f d s t r a a t .  
Geëindigd wordt bij de weeg-
brug net over de Mondenweg. 
Deze route is niet altijd hetzelf-
de, maar het geeft u enige indica-
tie wanneer de auto ongeveer 
voorbij zal komen tussen 08.30 
en 11.30 uur. 
Een minder gewenste bijkom-
stigheid is ook dat als het regent, 
het oud papier zwaar wordt. De 
bodems uit dozen kunnen zakken 
en er een korting plaats vindt op 
de opgehaalde kilo's. Vocht is 
immers geen oud papier. Plus dat 
het voor de behulpzame ouders 
een vervelend klusje is om dat 
zware, natte, slappe papier en 
karton te verplaatsen. Overigens, 
ook het inpakken van de dozen 
lijkt nog wel eens lastig te zijn. 
Kleine moeite om even de dozen 

goed dicht te vouwen, of een 
touwtje erom en zoveel mogelijk 
losse vellen en enveloppen vast 
te zetten onder zwaarder oud 
papier. Er is niets vervelender 
dan dat de mannen een papier-
dans uit moeten voeren om al het 
vluchtige oud papier terug te 
vangen. Het creëert niet alleen 
een hoop troep rondom uw huis, 
maar vermindert ook de efficien-
cy van het verzamelen. Waardoor 
de mannen wel eens wat later 
thuis komen dan gewenst.
Overigens moet gezegd worden 
dat het meestal dik in orde is en 
beide scholen ook zeer erkente-
lijk zijn voor de jaarlijkse 
opbrengsten van het oud papier. 
Hierdoor kunnen leuke dingen 
georganiseerd worden of aange-
schaft worden. Allerhande zaken 
die niet alleen de kinderen ten 
goede komen maar op de lange 
termijn ook de al eerder genoem-
de leefbaarheid in eigen dorp 
verankert. Het hebben van 
bepaalde voorzieningen is 
immers geen vanzelfsprekend-
heid in onze regio waar krimp 
altijd een lastig iets is. De inzet 
van ouders en bewoners draagt 
zeker aan bij aan het vasthouden 
en verhogen van die leefbaarheid 
waardoor het buiten de deur hou-
den van krimp makkelijker 
wordt.

Marjan Poelman
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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

Zuiderdiep 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

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk
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Nieuws OBS 75
Voorleesweken in januari
Leesbevordering neemt een 
belangrijke plek in in onze 
school. Kinderen die graag en 
veel lezen hebben vaak een bete-
re leesvaardigheid, een grotere 
woordenschat en meer leesbe-
grip. Bovendien is lezen in de tijd 
van games, computers, tablets, 
enz. een heerlijk middel om even 
tot rust te komen. In de school is 
een bibliotheek die jaarlijks 
wordt aangevuld met de nieuw-
ste titels. Ook hebben we voor 
alle groepen een groot abon-
nement bij de bibliotheek, zodat 
kinderen online boeken kunnen 
uitzoeken en reserveren. Verder 
zijn er verschillende leeshoeken 
in de school. Er wordt gewerkt 
aan een positieve leeshouding 
door mee te doen aan allerlei 
verschillende activiteiten op het 
gebied van lezen. 
In januari zijn de kinderen van de 
onderbouw bezig geweest in het 
kader van de nationale voorlees-
dagen. Het themaboek was De 
Kleine Walvis. Er is extra 
voorgelezen en rondom het 
thema 'de zee' gewerkt. De juffen 
hebben voor de aardigheid van 
klassen geruild om bij elkaar te 
komen voorlezen. 

Boeiende gastles in de boven-
bouw
Hoewel onze kinderen in de 
bovenbouw nauwelijks tot niet in 
aanraking komen met roken, 
alcohol en drugs en hierin ook 
nog geen interesse tonen, kan in 
het voortgezet onderwijs al in de 
brugklas een omslagpunt komen. 
Ineens is er meer vrijheid, zijn er 
dagelijkse voorbeelden van ande-
ren en is de groepsdruk soms 
groot. Wij bereiden de kinderen 
hier graag tijdig op voor en heb-
ben het geluk dat een vader van 
twee oud-leerlingen nog steeds 
naar onze school wil komen met 
zijn boeiende verhalen. Hij heeft 

vanuit zijn werk veel verstand 
van verslavingen en leert de kin-
deren hoe gemakkelijk je ver-
slaafd kunt raken en hoe moeilijk 
je van een verslaving kunt af-
komen. De kinderen waren er al 
zeker van dat ze nooit zullen 
beginnen aan deze slechte 
gewoontes, maar weten nu ook 
beter hoe ernstig een verslaving 

De Kleine Walvis (leerling groep 1)

kan zijn en hoe moeilijk het kan 
zijn om onder groepsdruk 'nee' te 
zeggen. Ze zijn hier nu goed op 
voorbereid, om minder snel in de 
verleiding te komen. De reactie 
van een leerlinge van groep 7: 
“De les duurde een beetje lang, 
maar dat geeft niks, want je blijft 
maar naar die meneer luisteren.”  

Geboeid wordt er geluisterd naar de gastdocent
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Workshop voor ouders:
 'Gameverslaving, kent uw
 kind de grens?'

Wat betreft preventieve versla-
vingszorg is ook aan de ouders 
gedacht. Het gaat bij verslaving-
en niet alleen om roken en alco-
hol, maar ook de gameverslaving 
speelt steeds meer op. Gamen en 
het gebruik van social media is in 
de meeste gevallen een on-
schuldige vorm van vermaak. We 
vinden het leuk om ons hiermee 
bezig te houden en maken ons 
daarom ook geen zorgen over dit 
fenomeen. Toch is het van belang 
om op de hoogte te zijn van de 
risico's. Als iemand moeilijk bij 
een game weg te krijgen is, het 
liefst alle vrije tijd achter een 
scherm zit, of het gevoel heeft de 
hele dag de telefoon in de gaten te 
moeten houden, kan er sprake 
zijn van een verslavingsrisico. 
Verslaving aan games en social 
media leidt tot slaaptekort, ver-
moeidheid en concentratiepro-
blemen. Het staat soms een soci-
ale ontwikkeling in de weg. 
Weten ouders en kinderen waar 
de grens ligt? 
Onze medezeggenschapsraad 
vindt dit een boeiend onderwerp 
en heeft daarom een gastspreker 
van Verslavingszorg Noord 
Nederland uitgenodigd. Zij heeft 
tijdens onze ouderavond op 
donderdag 2 februari de ouders 
uitgelegd wat signalen van een 
verslaving zijn, hoe er thuis over 
gepraat kan worden en hoe er 
goede afspraken gemaakt kun-
nen worden. Het was een 
boeiende avond waar ouders veel 
met elkaar hebben uitgewisseld. 

K e r s t f e e s t 2 0 1 6 O B S 7 5
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Kruispunt en omgeving:
Het plan is door de gemeente 
Borger-Odoorn bekeken en de 
financiering lijkt rond te komen.
Er is draagvlak bij onze raadsle-
den en bij B&W. Gemeente Bor-
ger-Odoorn staat garant voor dit 
project. We gaan nu het traject in 
om een subsidieaanvraag voor 
Leader in te dienen.
Het plan is in “stukken” geknipt, 
waarbij het bedrag dat Plaatselijk 
Belang gaat aanvragen een heel 
stuk lager is uitgevallen. 

6e Ommetje Buinerveen en 
Nieuwjaarsinstuif
Zondagmiddag 15 januari liepen 
zo'n 85 mensen mee met het 6e 
Ommetje, waaronder burge-
meester Seton en wethouder Sou-
verein. Prachtig weer om te 
lopen: een laagje sneeuw en een 
mooi zonnetje! De start vond 
plaats bij Dorpshuis De Vier-
sprong om 14 uur, waarna we 
naar de ijsbaan op de Noorder-
straat liepen. Via het bos naar het 
bruggetje bij OBS 75 en vervol-
gens het fietspad op het Zuider-
diep. De tussenstop was ditmaal 
bij loonbedrijf Simon Berends. 
Koffie/thee en wat lekkers stond 
voor ons klaar en we konden een 
kijkje nemen op het bedrijf. Via 
het betonpad naar de Zuidelijke 
Tweederde Weg om terug te 
keren via het schouwpad langs de 
75e wijk. Nog over de Hoofdka-
de om terug te keren in het dorps-
huis. Hier werden we verwel-
komd met muziek door het 
ensemble De Meraskikkers. Met 
een glas champagne werd op het 
nieuwe jaar getoost en er we kon-
den genieten van heerlijke snert 
en groentesoep. Enkele lokale 
artiesten traden op en verder was 
het een gezellig samenzijn die 
bezocht werd door zo'n 100 inwo-
ners.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Er zijn gegadigden bezig met 
gesprekken omtrent een kavel op 
het terrein aan Zuidonder.
Overleg tussen projectontwikke-
laar Explorius (dochteronderne-
ming van Nijhuis bv),  bouwbe-
drijf Hofstra-Hulshof, gemeente 
Borger-Odoorn en Plaatselijk 
Belang wordt gevoerd. 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 
bespreekbaar. Verdere informa-
tie bij Dennis Middeljans ver-
krijgbaar, tel. 0599 212 232 of
dennis@middeljanssportenreclame.nl.

Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal opnieuw 
samen met Stichting Dorpshuis 
georganiseerd worden.
Woensdag 22 maart zijn de inwo-
ners welkom in Dorpshuis De 
Viersprong. 
Aanvang 20.00 uur.

 

AED/Reanimatie:
Aan de achterzijde van Dorps-
huis De Viersprong is een AED 
bevestigd.
Momenteel zijn er 16 vrijwilli-
gers die een cursus AED/ Reani-
matie hebben gevolgd. Herbert 
Lubbers heeft dit een aantal jaren 
verzorgd. Een opvolger hebben 
we gevonden in Marijke Kardol. 
Zij gaat aan de slag om voor voor-
jaar 2018 (de cursus wordt 1x per 
2 jaar georganiseerd) 2 nieuwe 
data te plannen om de herha-
lingscursus uit te voeren. Hier-
voor kunnen zich ook nieuwe 
personen aanmelden.

Straatverlichting:
Op dinsdag 17 januari jl. is een 
avond voor het bespreken van de 
straatverlichting geweest in het 
gemeentehuis in Exloo. Het was 
aangekondigd in  WeekIn  
WeekUit en voor iedereen toe-
gankelijk. Het buitengebied van 
o.a. Buinerveen is besproken. 
Daarbij werden de acties omtrent 
de lantaarnpalen op de Noorder-
straat aangekondigd. Een aantal 
lantaarnpalen gaat verdwijnen.
Tevens gaat er LED-verlichting 
toegepast worden.
Men kan in maart op een nieuwe 
bijeenkomst aangeven of hier 
nog iets in moet wijzigen.
Deze bijeenkomst zal opnieuw in 
WeekInWeekUit aangekondigd 
worden. Hierbij een oproep om 
hier naar toe te gaan!
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Gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang

Inwoners en leden van alle plaatselijke verenigingen worden hiervoor uitgenodigd.
De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen op

woensdagavond 22 maart 2017
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen jaarvergadering 2016
4.  Jaarverslagen 2016
5.  Financiën, verslagen penningmeesters 2016
6.  Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2017
7.  Bestuursverkiezingen 
8.  Activiteitencommissie en dorpskrant 
9.  Andere mededelingen
10. Rondvraag
11. Spreker: Ben Timmermans van Hoornstra bv.
12. Sluiting

Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Website:

wordt bijgehouden door Bram 
van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu
SIMON BERENDS

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

http://www.buinerveen.nu
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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 Zaaien!

Het zonnetje schijnt, de lucht is 
blauw … het voorjaar komt 
eraan! Dat op de grond de laatste 
restjes sneeuw nog aan het weg-
smelten zijn mag de pret niet 
drukken. 

De eerste berichten op 
Facebook over plannen maken 
voor de tuin en het vóórzaaien 
van de vroege gewassen komen 
alweer voorbij en stiekem kijk ik 
ook even op de zaaikalender. 
Spinazie, raapsteeltjes … klinkt 
goed! Eens kijken hoe we dat dit 
jaar gaan doen zonder de slakken 
teveel te verwennen. Tja …

Wat is het eigenlijk een 
wonder, hè, hoe in een klein zaad-
je een groots geheim verscholen 
lijkt te liggen. En naarmate de 
tijd vordert en er voor de goede 
omstandigheden gezorgd wordt,  
laat het zich steeds meer zien. 

Voor de mens is het 
eigenlijk niet anders. Neville 
Goddard schreef er al heel mooi 
over: “There is a power inside of 
every human against which no 
earthly force is of the slightest 
significance”. (Vert: “In ieder 
mens schuilt een kracht waarte-
gen geen aardse kracht ook maar 
iets van betekenis kan inbreng-
en”. )

De vraag is vervolgens 
wat te doen met die kracht. Een 
zaadje dat in een pakje blijft zit-

ten zal nooit tot groei en bloei 
kunnen komen. Voor talenten 
van een mens die niet gebruikt 
worden is eenzelfde lot wegge-
legd. 

Steeds vaker is het voor 
mensen een vraag die ze op een 
zeker moment in het leven gaan 
tegenkomen. Voor de één is dat 
misschien een luxe vraag want, is 
het leven niet vooral een kwestie 
van je plicht doen zonder te 'zeu-
ren'? Voor de ander is het een 
noodzakelijke vraag, omdat het 
een kwestie is van de enige 
manier om zinvol verder te kun-
nen leven. Vragen als  “Wat is 
eigenlijk de voedingsbodem die 
ik nodig heb om mijn talenten en 
kracht volledig te kunnen benut-
ten? Pas ik dan op iedere plek? 
En pas ik tussen ieder ander die 
op datzelfde stukje grond beland 
is?” horen daarbij.

Vaak komt er een proces 
op gang waarbij allerlei dingen 
door elkaar gaan lopen: het beeld 
dat je van jezelf had, de verwach-
tingen die anderen inbrengen, 
opvattingen over 'hoe het hoort' 
die misschien al eeuwen zijn 
overgedragen in je eigen familie 
en omgeving. 
Het leven kan dan best erg ver-
warrend worden. Wat is van jou? 
En wat is eigenlijk van een ander 
in je omgeving? En, misschien 
nog belangrijker, wil je dit zo 
houden? Wat past bij jou, je 
talenten en dat wat je hier in deze 
wereld komt doen? En welke 
voedingsbodem heb je nodig?

Uit eigen ervaring weer 
ik hoe belangrijk het is om 'op je 
plek' te zijn. En ik weet ook dat je 
die plek nergens anders vindt dan 
in jezelf, in je eigen basis. De 
buitenwereld laat je vaak wel 
zien waar de schoen wringt, 
soms op een keiharde manier. En 
wat is het dan fijn om te weten 
hoe je daar mee om kunt gaan 

door zélf dit stuk in jezelf te zien 
en aan te pakken. En zo in je 
kracht te gaan staan. Alleen dan 
krijgt het leven je niet om en ben 
je gewoon overal op je plek!

Inspiraling biedt je een 
plek om daarover in alle veilig-
heid tot meer helderheid te 
komen. Door middel van een 
persoonsanalyse met behulp van 
de Nine Star Ki, de helderheid 
die de opruimkracht van de 
Access Bars® kan bieden bij 
overbodig geworden overtui-
gingen,  en de klassieke homeo-
pathie die op een diep niveau het 
hele proces stevig kan ondersteu-
nen is een compleet traject moge-
lijk dat je weer zicht geeft op de 
voedingsbodem die bij JOU past!

Jolanda Grooters
w w w. i n s p i r a l i n g . n l   -   

06 21 524 729
info@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

mailto:info@inspiraling.nl
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25 jaar dorpskrant Buinerveen
Voor u ligt de eerste dorpskrant 
van dit jubileum jaar. In 2017 
bestaat de Dorpskrant van Bui-
nerveen maar liefst 25 jaar. De 
redactie is van voornemens om in 
het juni nummer extra stil te 
staan bij dit heuglijke feit. 
Tevens zullen de nummers van 
juni, augustus en oktober voor-
zien zijn van een puzzel die, 
gecombineerd, een oplossing zal 
geven. Bij de uitkomst zal dan in 
december stil worden gestaan. 
Ook zal een mooie kleurplaat 
voor de jongste lezers geplaatst 
worden. Natuurlijk beide in wed-
strijd vorm dus mis dit jaar geen 
enkele dorpskrant!
Tijdens de laatste redactie verga-
dering kwamen al de wildste 
plannen op tafel hoe wij u als 
lezer kunnen betrekken bij dit 
jubileum. En we gaan ons best 
doen er iets moois van te maken. 
Alleen al de terugblik naar hoe 
het 25 jaar geleden ging met het 
maken van deze dorpskrant was 
al een klein feestje voor de huidi-
ge redactie. Een stukje historie 
zal daarom ook voorbij komen 
het komende jaar. Het nummer 

voor de vakantie, de juni uitgave 
zal een leuk bewaarnummer wor-
den. Mocht u daarvoor ook een 
extra bijdrage willen leveren in 
de vorm van een anekdote of 
anders, dan kunt u zelf een artikel 
aanleveren of contact opnemen 
met één van de redactie leden. 
Die zal dan een afspraak met u 
maken om uw verhaal op te teke-
nen voor het dikke juni nummer. 
Dus schroom niet, is er iets wat u 
nog weet van die beginjaren en u 
wilt dat graag vertellen, achter in 
deze dorpskrant staan onze con-
tactgegevens.
Voor zover bij de redactie bekend 
heeft onze plaatselijke histori-
sche vereniging niet alle jaar-
gangen compleet. Ook de redac-
tie of Stichting Dorpshuis zelf 
niet. Digitaal is de dorpskrant 
terug te lezen vanaf 2003. Vanaf 
de start echter, in 1992, missen er 
nog heel wat nummers. Mocht u 
in een doos of los op de plank nog 
deze oude jaargangen hebben, 
dan is de hoofdredacteur Bram 
van Buuren zeer geïnteresseerd 
in deze oude drukken. Het stre-
ven is namelijk om ook de uitga-

ves van voor 2003 in de loop van 
dit jaar te digitaliseren. Maar dan 
moeten ze er natuurlijk wel zijn. 
Natuurlijk zult u uw exemplaren 
altijd ongeschonden terug krij-
gen.
Ook zaten we eens na te denken 
welke dorpelingen zijn in 1992 
geboren en nu nog steeds actief 
in ons dorp? Enkele namen pas-
seerden al snel de revue. Wat dan 
vooral erg leuk is dat dat in Bui-
nerveen-Nieuw Buinen West 
mogelijk is. Als 25 jarige hier 
geboren zijn en nu nog of weer 
wonen en dan werken in de buurt.
Ideeën genoeg. Nu nog uitvoe-
ren. Wij zullen als redactie in 
ieder geval ons uiterste best doen 
er een onvergetelijk jubileum 
jaar van te maken. We hopen dan 
ook op uw medewerking om aan 
het eind van het jubileum jaar 
samen trots te kunnen zijn op dat 
wat we samen aan Buinerveen – 
Nieuw Buinen West mee hebben 
kunnen geven!

Marjan Poelman
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

Zuiderdiep 87
Winkelpand fam. Plat, 
nu bewoond door de fam. Hartjes.

Boerderij Zuiderstraat 17a, onder meer bewoond 
geweest door de fam. Darwinkel. 
Deze boerderij is later verbouwd.

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

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

Er is de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan het in orde maken 
van onze ruimtes in het archief, 
de vitrinekasten ( ruim 40 kasten) 
zijn gevuld met glasvoorwerpen 
en de inrichting van de overige 
ruimtes. Het was een drukke tijd 
maar het resultaat is er dan ook 
naar. We krijgen positieve reac-
ties en hebben ook weer enkele 
stukken mogen ontvangen voor 
het archief. Ook mogen we mee 
werken aan verschillende projec-
ten binnen Nieuw-Buinen en 
omgeving om onze geschiedenis 
uit te dragen. Er staat nog heel 
wat op stapel en houden u op de 
hoogte en ons archief is er voor 
om gebruikt te worden.

Kom gerust eens langs in onze 
archiefruimte aan de Parklaan 26 

om alles te bekijken. Onze ruim-
te is vrij toegankelijk en er is 
ruime parkeergelegenheid. We 
zijn er meestal op de  dinsdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur, 
of na telefonisch contact op een 
ander tijdstip. Ook kunt u materi-
aal meenemen zoals foto's  en 
documenten. Deze worden direct  
gescand en kunt  ze meteen weer 
mee nemen.
Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het eerste nummer 
van 2017. Heeft u belangstelling 
voor dit tijdschrift,  dan kunt u 
voor 17 euro lid worden en ont-
vangt u tevens 4 keer per jaar dit 
tijdschrift. Ook los zijn deze  te 
koop, maar kosten dan 5 euro per 
stuk, dus een lidmaatschap is 
voordeliger . En voordeel hier-

van is dat u  het thuisbezorgd 
krijgt door één van onze vrijwil-
ligers. 

Kijkt u ook ook eens op onze 
website www.histver-nbb.nl, 
Daar staat ook veel informatie 
over onze vereniging. Of op face-
book onder ‘oald buunerveen’ en 
‘oald buunermond’, waar onder-
meer geregeld oude foto's ver-
schijnen en contacten gelegd 
kunnen worden.

Voor verdere info kunt u contact 
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 14-12-2017 werd 
onze Kerstavond gehouden.
Xander en Marijke van dorpshuis 
De Viersprong hebben een heer-
lijke kerstmaaltijd voor ons 
bereid. Tijdens de maaltijd werd 
een gedicht en een verhaal voor-
gelezen. En samen hebben we 
kerstliedjes gezongen. Een 
gezellig en sfeervol gebeuren. 

Jaarvergadering  woensdag 18-
1-2017
Karen Klein, gastspreekster, 
vertelt over haar passie: fotogra-
fie. Door het vertonen van vele 
foto's laat ze o.a. zien hoe je met 
zwart-wit en kleuren totaal ver-
schillende foto's krijgt. 
Foto's van landschappen, waar-
van verscheidene uit hun vakan-
tieland Thailand, kwamen voor-
bij. Maar ook foto's van een val-
lende waterdruppel; prachtig!
Cursussen fotografie worden 
door haar gegeven. 
Ook op het gebied van creativi-
teit geeft ze cursussen: met 
papier, stempelen, enz.

Het jaarverslag kwam in 
PowerPoint voorbij, gemaakt 
door Annette. De commissies 
deden verslag van de activitei-
ten.Geesje Middeljans maakt 
nog een extra jaar deel uit van het 
bestuur, aangezien niemand 
bereid was in het bestuur zitting 
te nemen.
Dit jaar was er een 25 jaar lid-
maatschap van Annie Schuiling, 
zij ontving een oorkonde en een 
boeket bloemen. Heel blij zijn 
we met 6 nieuwe leden! Dat 
brengt het totaal weer boven de 
50 leden!

Woensdag 15-3-2017
Modeshow door FamFam uit 
Borger, waarbij enkele leden de 
kleding zullen showen.
Samen met Nieuw-Buinen.
Woensdag 12-4-2017
Viering van het 85-jarig bestaan 
van onze afdeling.

Grootste gehaakte deken ter 
wereld:
Alle afdelingen kunnen meedoen 
met het haken van vierkantjes. 
Deze worden aan elkaar gehaakt 
voor vermelding in het Guinness 
Record Boek. De actie om de 
Grootste Gehaakte Deken Ter 
Wereld is bedacht door Monique 
van der Hoek, samen met Esme-
ralda de Vries. De deken wordt 
gepresenteerd in 2018, in het jaar 
dat Leeuwarden-Fryslân de cul-
turele hoofdstad van Europa is.
Iedereen kan meedoen, men 
hoeft geen lid van Vrouwen van 
Nu te zijn. Informatie bij Annette 
de Jong.

Museumgroep:
Naar het Klooster in Ter Apel, 
waar een rondleiding zal worden 
gegeven. Op donderdagmiddag 
16 februari. Opgave bij Angelien 
Bijkerk.

Provinciale Commissies:
Agrarische Commissie:
Maandag 20 februari wordt er 
een themadag gehouden.
Wandelen bij de afdeling Coe-
vorden op donderdag 9 maart om 
9.45 uur.
Wandelen bij afdeling Gasselter-
nijveen op donderdag 13 april 
om 9.45 uur.
Kenniscentrum HTW:
Op woensdag 22 maart vindt er 
een workshop “eieren versieren” 
plaats in Westerbork.
Tijd: 9.30-11.30 uur.
Vrouwenstreken:
Teken met Oostindische inkt om 
9.30 uur in Beilen op maandag 13 
maart.

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. 0599-

212232

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (49,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

De grootste gehaakte deken ter wereld:

Ouderendag Borger-Odoorn  2017
Wij vieren de ouderendag  in de gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 22 april 2017  a.s. in “Het 
Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen.  Aanvang: 14.00 uur. We hopen dat u in grote getalen aanwezig 
zult zijn.  Programma: Het programma wordt verzorgd door “Instruvoca” uit Vlagtwedde met het 
programma “Wildlands” (zang en muziek)  en het toneelstuk:  “Dokter is nait thoes”.   
Bij binnenkomst koffie of thee:

e- Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderendag Harm Derks  + 2  koffie 
- Eerste optreden
- Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes
- Tweede optreden 

e- Pauze + 2  consumptie en een borrelhapje
- Derde optreden 
- Verloting met daarna soep en broodjes
- Sluiting door Harm Derks

De kosten bedragen € 12,00  p.p. inclusief koffie, thee, cake , hapjes, 2 consumpties en de afsluitende 
maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 17 april a.s., het liefst, zo snel mogelijk, want vol is vol. 
Voor opgave kunt u contact opnemen met: 
Tonny Besselse, Melkweg 4, 7871PE Klijndijk of  bellen:    0591-512205.
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij 
Harm Derks: tel.: 0599-235127
Marchien Danes: 0599-613612
Herma van Musscher: tel.: 0591-227490.

Betaling gebeurt contant aan de zaal.  Als u zich hebt opgegeven, maar  verhinderd bent, wilt u dit dan 
telefonisch melden voor 17 april 2017 bij een van bovenstaande telefoonnummers?  Indien u zich niet heeft 
afgemeld, zullen wij alsnog aan u de entreeprijs moeten berekenen. Want ook wij zullen moeten afrekenen 
met Het Tussendiep voor de personen,  die zich hebben opgegeven. 
Alleen voor onvoorziene omstandigheden ter onzer beoordeling, kunnen wij een uitzondering maken. 

Namens de werkgroep Ouderendag Borger-Odoorn
Tonny Besselse, secretaris
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Sportnieuws

O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:

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

In Buinerveen word de volgende dansles gegeven

Rian van der Aa  geeft  les aan deze groep

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. 

rintintinshake@hotmail.com

Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4 Hip-Hop mini 15.30- 16.30 uur € 27.00/kw.

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
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Schaats / visnieuws

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2017 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

Schaats- en visnieuws
Bijna kon het,.... 
Als het nog een paar nachten flink gevroren had, had het gekund. 20 januari is er 5 ½  centimeter  gemeten. 
Dus werd de baan alvast geveegd en sneeuwvrij gemaakt om het aanvriezen te bevorderen. Maar jammer 
genoeg vroor het vrij snel daarna alweer minder hard en kwam water op de baan te staan . De temperatuur  
ging langzaam weer omhoog. Dus helaas ging het deze keer  niet door. Maar wie weet komt er nog een 
volgende vorstperiode in februari.

Intussen hebben we ons  weer aangemeld voor NL Doet op 10 en 11 maart as. Dus als er nog mensen zijn die 
willen helpen, kun je je aanmelden via de site van het oranjefonds of bij iemand van het bestuur. Alle hulp is 
welkom want we willen het terras onder handen nemen.

Tot slot verwijzen we graag naar onze Facebookpagina waarop we jullie op de hoogte  houden van allerlei 
nieuwtjes .

Nog een kort berichtje van onze vereniging. Zoals hieronder te lezen is kregen we bericht dat er nog een data 
gepland is om te komen schaatsen in Kardinge. 

Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en Groningen van de KNSB is de 
volgende datum vastgelegd waarop onze leden in sportcentrum Kardinge te Groningen kunnen komen 
schaatsen:
Zondag 19 februari 2017 van 18:30 - 20:30 uur. 
(NB: zondag 19 februari is de eerste zondag in de voorjaarsvakantie)

Graag tot een volgende keer.
De schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2017
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00
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Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken) 
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze 
staat net buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Hebt U nog vragen hierover bel dan tel. 06 12 20 88 16.

Vrijwilligers VV Buinerveen

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 

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 !

Activiteiten VV Buinerveen
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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

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

. 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  op die van  
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl

 een hoge bloeddruk, ongezonde 
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

 is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met 
elkaar

of

 

Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn
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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

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

ACTIVITEITENAGENDA IVN BORGER-ODOORN 2017

februari
16 februari  19:00 uur
ALV en aansluitend lezing 
toekomst Mandelanden door 
Bertil Zoer

maart
23 maart 20:00 uur
Presentatie Lofar door Eric 
Machiels en Gerard 
Middelkoop

april
9 april Excursie Lofar 
13:30 uur
(Eric Machiels en Gerard 
Middelkoop) 
19 april  20:00 uur
Uilencursus infoavond
29 april 13:30 uur
Excursie Molenveld  door 
Koos Roggeveld

mei
17 mei 14:00 uur
Bomenexcursie Borger door 
Arie de Ruiter

juli
15 juli  13:30 uur
Wandeling Elperstroom

augustus
12 augustus  09:00 uur
Excursie Bargerveen

september
3 september 08:00 uur
Ontbijtwandeling 
16 september 13:30 uur
Excursie Mandelanden

oktober
Boswandeling met 
Geert de Vries
Datum volgt.

november
4 november 09 – 12 uur
Natuurwerkdag Valthe
24 november 20:00 uur
Film Henk en Janetta Bos

www.nldoet.nl
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Het  voorwerp

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

In het verhaal bij de voorwerp 
foto's in het decembernummer 
2016 van de Dorpskrant Buiner-
veen is vermeld dat het antwoord 
naar verwachting niet zo moei-
lijk zou zijn. Daarom werd er ook 
geen enkele tip gegeven, niets op 
voorhand verraden. Natuurlijk is 
er wat ruimte voor een goede 
oplossing gelaten in de voor-
werpfoto's, immers beide kiekjes 
toonden een deel van een melk-
bus en de daarbij behorende 
karakteristieke deksel. Geen idee 
of de heren Geert Boekholt (Bui-
nerveen) en Jan Kruit (Nieuw-
Buinen) die stukjes foto nodig 
hadden om hun correcte reactie 
door te geven. Maar met de 
begrippen zeef voor melkbus en 
teems sloegen beide heren de 
spijker op de kop. Beide reacties 
zijn ook in toelichtende zin heel 
goed: de teems werd voorzien 
van een papieren of linnen filter 
(teemsdoek) in/op de melkbus 
gezet, waarna de juist tevoren 
handgemolken melk via de teems 
– met filter – in de melkbus wordt 
verzameld. Het doel van deze 
werkwijze met dit hulpmiddel, 
het teemsen, is het schoon en zo 
zuiver mogelijk verkrijgen van 
verse melk, een kwaliteitseis van 
de eertijds talrijke melk(verwer-
kende)fabrieken. Schouderklop 
voor Geert en Jan!
En twee lezers hebben de klok 
horen luiden, maar wisten de 
klepel niet te vinden. 

Een mevrouw uit Nieuw-Buinen 
dacht dat het een treef of treeft 
was en zij vergeleek het voor-
werp met een roostertje dat in een 
pan of ketel wordt gelegd. Een 
treeft (dus met 2 x t) is inderdaad 
een rooster waarbij het de bedoe-
ling is dat opstijgende hitte uit 
een haard of platte buiskachel de 
koffie, thee of etenswaar ver-
warmt of warm houdt. Een mijn-
heer uit Westdorp (onze dorps-
krant reikt ver!) zei dat het een 
trees was. Wat woordklank 
betreft zat deze “buurman” er 
dicht tegenaan, maar waarschijn-
lijk heeft hij zich verward met 
een grote mand voor hooi of een 
kartonnen houder voor 30 eieren, 
denk aan een vierkant verzamel-
rek zonder deksel voor 6 x 5 
eitjes.
De nieuwe opgaaf is een voor-
werp dat min of meer een jaar 
geleden aan ons ter leen is aange-
boden. De uitlener, een bevrien-
de relatie uit Valthe, wist niet 
precies waar het vandaan kwam 
en hoe de naam van het ding luid-
de. Al pratende en (onder) zoe-
kende is nu met grote zekerheid 
aan te geven waarover we het 

(zullen) hebben. Zie de foto, de 
kleur is antracietzwart, doorsnee 
11 centimeter, omtrek 36 centi-
meter, geheel rondom is de bol in 
reliëf, dus met kloofjes en topjes, 
oftewel oneffen in oppervlak. De 
redactie van dit blad ziet lezers-
reacties met grote belangstelling 
tegemoet, mag dat zijn vóór 31 
maart a.s. Zie daarvoor het e-
adres op pagina 2, of vertel je 
verhaal aan

 Martin Snapper  
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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.

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.

Zaterdag 22 april 
 houden we weer onze

Oud ijzeractie!

Heeft U oud ijzer liggen 
en wilt u daar van af, 
dan kunt u dit vanaf 

09.15 uur aan de straat 
leggen.

Heeft u grote of zware 
dingen dan kunt u 

contact opnemen met:
 

Arnold Habing 
tel.: 0599-212353
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TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Bloemenkracht
Praktijk voor Bach-bloesem remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430
silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

Bach Bloesems en 
ondersteuning

Velen van ons beginnen het 
nieuwe jaar met goede 
voornemens.
We beginnen heel fanatiek en 
vaak gaat het na een paar weken 
wat moeizamer; geen tijd, al die 
verjaardagen, nog eentje om 't 
af te leren. En al snel hebben 
we onze oude gewoonten weer 
opgepakt.
De Bach bloesems kunnen je 
ondersteunen om toch door te 
gaan met je voornemens.

Ik zal er enkele uitlichten die je 
kunnen ondersteunen.
Larch   (Lariks)
De Larch helpt je om door te 
zetten met wat je begonnen 
bent, het geeft je zelfvertrouwen 
dat je dit kunt.
Walnut  (Walnoot)
De Walnut helpt je aan te 
passen aan de verandering die je 
wilt maken, ander eet patroon, 
meer sporten of bewegen. 
Impatience  (Reuzebalsemien)
Alles wat je wilt of doet heeft 
zijn tijd nodig, het lukt niet in 
een keer. De Impatience maakt 
je geduldiger en ontspannen. Je 
accepteert dat niet alles in een 
korte periode gerealiseerd kan 
worden.
Hornbeam  (Haagbeuk)
Als je na een paar keer sporten 
of bewegen geen zin meer hebt, 
dan kan de Hornbeam je weer 
op het goede spoor zetten en je 
energie geven om toch door te 
gaan.

Dit zijn maar enkele 
voorbeelden van de 38 Bach 
remedies die er zijn.

Voor meer informatie kun je mij 
bellen, mailen of de website 
bezoeken. 
Zie hiernaast.>>>

mailto:silvia@bloemenkracht.eu
http://www.bloemenkracht.eu
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

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

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
Gerwin Prins 0900-8844 

Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. 

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen 06-46362683 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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