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Onlangs was het 25 jaar geleden 
dat Willy Hilbolling haar eerste 
oppaskind ontving. Toeval wil 
dat het Nanda Bos was, die 
tevens in het jubileumjaar van de 
Dorpskrant 25 jaar is geworden 
(zie dorpskrant van juni 2017) . 
Nu heeft haar eerste gastouder 
het 25 jarig jubileum gevierd. 
Samen met de huidige oppaskin-
deren is Willy naar Pinokkio 
geweest om o.a. te klimmen, klau-
teren, kruisboogschieten. Kor-
tom, sportief dit jubileum 
gevierd.
De volgende dag zijn ook nog de 
ouders en de kinderen uitgeno-
digd om dit heuglijke feit te vie-
ren in het Dorpshuis. Een hapjes-
buffet waar Xander en Marijke 
inmiddels bekend om zijn en veel 
gezelligheid. Willy verwende 
niet alleen de kinderen deze keer 
maar ook hun ouders.

Willy Hilbolling 25 jaar gastouder

Deze hebben op hun beurt Willy, 
en natuurlijk Geert niet te verge-
ten, verwend met enkele mooie 
cadeaus om samen weer nieuwe 
herinneringen te kunnen maken.
Op de vraag hoe lang Willy nog 
doorgaat kan ze moeilijk ant-
woord geven. Geert moet nog 
wat jaren werken dus zolang zal 
ze misschien ook wel actief blij-
ven als de gezondheid en de 
omstandigheden het toe laten. 
Vooralsnog denkt ze niet aan 
ophouden. 
Gefeliciteerd!
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 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 4 april 2018

Nummer 3 inleveren voor 6 juni 2018
Nummer 4 inleveren voor 15 augustus 2018
Nummer 5 inleveren voor 3 oktober 2018
Nummer 6 inleveren voor 5 december 2018

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

 

Agenda
10 mrt Potgrondactie
10 mrt NL Doet
17 mrt Toneel
24 mrt Toneel
31 maart Eieren zoeken
14 april BINGO
18 mei Kinderbingo
3 juni Volleybaltoernooi
9 juni BINGO
17 juni Zeskamp
8 sept BINGO
6 okt 
    Muziekavond met…???
12 okt Kinderbingo
3 nov Spokentocht
23 nov Vrouwenbingo
15 dec BINGO

Bedankt

Zoals u weet, hebben de gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 
75 een kerstactie georganiseerd in december jl.

De opbrengst van deze actie heeft per school een bedrag van 
ongeveer € 300,00 opgeleverd.

Wij willen iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage aan dit geweldige 
resultaat heeft geleverd. Met uw bijdrage kunnen we extra activiteiten 
voor de schoolkinderen organiseren. Wij hopen dat wij aan het eind 

van 2018 wederom een beroep op u mogen doen.

CBS School 59 en OBS 75  

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis &

Plaatselijk Belang
Inwoners en leden van alle plaatselijke verenigingen worden hiervoor 

uitgenodigd.
De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Viersprong in 

Buinerveen op

maandagavond 26 maart 2018
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen jaarvergadering 2017
4.  Jaarverslagen 2017
5.  Financiën, verslagen penningmeesters 2017
6.  Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2018
7.  Bestuursverkiezingen 
8.  Activiteitencommissie en dorpskrant 
9.  Andere mededelingen
10.  Rondvraag
11.  Spreker: ????
12.  Sluiting

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

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

Wie helpt 
de 

paashaas 
zoeken?

Zaterdag 31 maart 
13.30-15.00

Opgeven vanaf 13.00
Vertrek om 13.30

We zijn rond 14.30 terug in 
het Dorpshuis voor wat 

drinken en de 
prijsuitreiking

Zit je in groep 1 of 2?
Neem dan je papa, mama, 
opa, oma, broer of zus mee 

om je te helpen zoeken.

Dorpshuis de Viersprong, 
Hoofdstraat 1 te Buinerveen 
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Zaterdag 10 maart a.s.

Zaterdag 10 maart a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur
komen wij bij u aan de deur

Bent u 10 maart tussen 10.00en 13.00uur niet thuis ,neem dan contact op met
dhr J.L.Boekholt zodat we potgrond voor u kunnen reserveren.

Telefoonnummer: 0599-616234 of 06-12208816
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Stroopwafelactie
Verkoop aan de deur in de week van 

9 t/m 13 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!! 
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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

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.

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

MAAK KENNIS MET ONZE ZORGBUTLER!
  U BLIJFT BAAS IN EIGEN HUIS

  BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER

Uw zorgbutler

  BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD

  PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl

Nieuws 

Toneelvereniging 

de Schoakel

Joris runt een kuuroord. Hij heeft 
het erg druk en het valt voor hem 
niet mee om alles rond te krijgen. 
Er arriveren allerlei gasten waar-
onder een oplichter. Als een tv-
programma een promotiefilmpje 
komt maken is de chaos helemaal 
compleet…….Gelukkig komt er 
hulp van  tweelingbroer Floris.

Dit en nog veel meer is te zien op 
zaterdag 17 maart en zaterdag 
24 maart as vanaf 20.00 uur.

Zaal open van 19.30 uur. De gene-
rale voor de basisschoolkinderen 
is vrijdag 16 maart vanaf 19.00 
uur.

Woensdagavond 7 maart is de 
kaartverkoop van 19.00 uur tot 
20.00 uur.
Wees er bij want vol = vol.
U bent allen van harte welkom!!

Hartelijke groet, 
De Schoakel
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

Huiskamerdiner bij 
HolmHuis

HolmHuis, bekend van de High 
Tea gaat iets nieuws beginnen, 

het Huiskamerdiner. Het 
huiskamerdiner is een drie 

gangen menu met 
wijnarrangement, welke wordt 

verzorgd door Mibuwijnen, 
voor maximaal 16 personen. 

Het eerste huiskamerdiner zal 
plaatsvinden op zaterdag 31 

maart aanstaande. Wilt u meer 
weten of zich aanmelden  ga 
dan naar de Facebook pagina 
van HolmHuis Brocante & 

Theeschenkerij.  

Ballonwedstrijd Spelweek 2017

Omdat de foto’s ontbraken, maar deze er nu wel zijn, nogmaals 
gefeliciteerd!!!
De winnaars van de ballonwedstrijd zijn:

1. Stan Jeuring – Hoogersmilde
2. Nienke Smid – Valthermond
2. Zuze Elting – Valthermond
2.    Senn Van der Veen – Valthermond 
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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. 

06  13686986  
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter  
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

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.

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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Van de bestuurstafel GEZOCHT: 

Bezorgers 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: 

Momenteel zijn we voorzien, 
maar er is altijd plek voor een 

reserve, zodat de Dorpskrant bij 
iedereen altijd op tijd bezorgd 

wordt. 

dorpskrant@buinerveen.nu

Tocht vanuit de kelder.
Er is al vele malen geklaagd over 
het feit dat het vanuit de kelder 
tocht o.a. over en via het toneel.
Er zal bekeken worden hoe dit 
probleem precies opgelost moet 
gaan worden zodat deze overlast 
op korte termijn tot het verleden 
kan gaan behoren.

Muur tussen kleine zaal en de 
café ruimte.
Er is tussen de beheerders en het 
bestuur al meerdere malen 
gesproken om deze muur weg te 
breken zodat er met name voor 
de restaurant functie van het 
dorpshuis meer ruimte en moge-
lijkheden ontstaan.
Het gaat namelijk met het eetcafé 
zo goed dat soms gasten moeten 
worden geweigerd omdat er op 
een bepaald moment geen plaats 
meer is om te kunnen eten.
Het idee is geopperd om de hui-
dige vouwwand, die nu niet meer 
gebruikt wordt, te plaatsen daar 
waar de bestaande muur dan 
wordt weggehaald zodat de klei-
ne zaal indien nodig ook weer 
kan worden afgeschermd van de 
café zaal.
Zowel de bouwkundige als de 
financiële aspecten spelen bij dit 
project een grote rol.
Het bestuur en de beheerders zijn 
hier nog niet geheel uit, maar de 
intentie is zeker aanwezig.

Toekomstplannen.
In het vorige stukje hierover 
heeft u kunnen lezen dat het 
bestuur een antwoord tracht te 
vinden op de vraag hoe ons 
dorpshuis er over lange tijd, b.v. 
20 jaar dient uit te zien en de rol 
die gespeeld moet worden in de 
gemeenschap.
Er zullen enkele avonden worden 
georganiseerd waarbij alle bewo-
ners hun visie zullen kunnen 
geven op de toekomst van ons 
dorpshuis.

U zult hier binnen niet al te lange 
tijd nog meer over horen.

Terug kijken naar Ommetje en 
Nieuwjaarsinstuif.
Ook dit jaar was dit evenement 
weer zeer geslaagd.
Het was mooi weer voor een wan-
deling en er waren minstens 80 
personen aanwezig, waaronder 
leden van het college van de 
gemeente en de burgemeester. 
Er werd een tussenstop gemaakt 
op de Noorderstraat bij “Het 
Streekje” waar koffie en poffer-
tjes voor iedereen klaarstonden.
De instuif werd bezocht door 
zo'n 140 mensen, die allen wer-
den getrakteerd op een wel-
komstdrankje en erwten- en 
groentesoep, roggebrood en 
worst.
Ook was er optreden van enkele 
lokale artiesten, n.l. winnaars 
van Show Your Talent.
Dank aan allen die dit evenement 
ook dit jaar weer hebben moge-
lijk gemaakt.

Jaarvergadering.
Binnenkort zal de gecombineer-
de jaarvergadering van de Stich-
ting Dorpshuis en de vereniging 
Plaatselijk Belang Buinerveen – 
Nieuw Buinen West worden 
gehouden.
U leest hierover meer elders in 
deze dorpskrant.

Jan van Noortwijk

mailto:dorpskrant@buinerveen.nu
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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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

NL Doet: 
Schaatsplezier; 

ook voor kinderen onder de 4

Noorderstraat 6 B, 9524 PD 
Buinerveen
Zaterdag 10 maart
9:00 - 15:00

Omschrijving
Een nieuw aan te leggen 
peuterschaatsbaan naast de 
visvijver (in de winter ijsbaan) 
van 18 bij 50 meter.. En het 
repareren van de kozijnen van 
het schaatsgebouw.
·
Schaatsvereniging Buinerveen 
Mevrouw M. van der Scheer

0599212470

·

mvanderscheer@online.nl

mailto:mvanderscheer@online.nl
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Meraskikkernieuws
Terwijl Carnaval nog volop aan 
de gang is, onze schaatsers top-
prestaties leveren in Korea en 
soms het voorjaar al in de lucht 
zit, kijken de Meraskikkers nog 
even terug op de afgelopen perio-
de. December was bijzonder 
geslaagd. Na de Sinterklaasin-
tocht snel omschakelen naar 
kerstmuziek. Te beginnen met de 
kerstmarkt bij zorgbedrijf Trex in 
Tweede Exloërmond, waar we 
zowaar al fans beginnen te krij-
gen. In mei zijn we daar weer bij 
hun jaarlijkse open dag. Daarna 
de kerstmarktroute in Nieuw 
Buinen/Buinerveen. Met de 
geleende bus van Xander en 
Marijke langs 4 adressen. Bar 
koud maar bijzonder gezellig! 
De buurtvereniging Polakkers in 
Buinen werd tijdens hun kerst-
borrel verrast met 'lawaai' van de 
kikkers. Op speciaal verzoek via 
de voetballerij. Zo zie je maar 
weer dat sport en muziek prima 
samen gaan. De performance is 
wel eens beter geweest, maar de 
sfeer was top! Volgend jaar in de 
herkansing en dan maar loepzui-
ver, voor zover dat lukt in de kouJ 
Kerstavond via de Hoofdkade 
naar de Eikenlaan, Lindenlaan en 
tot slot de afsluiter bij ons Dorps-
huis. 't Was mooi! 
En ach…omdat onze Wim en 
zijn Jolanda 25 jaar getrouwd 
waren ook nog maar weer een 
keer naar de Hoofdkade voor een 
heuse serenade. Om dat in janua-
ri nóg een keer te doen bij 'juf' 
Annelies, die jarig was en door 
manlief verwend werd met een 
verrassing in de vorm van live 
muziek buiten bij de vuurkorven. 
Een drukte van belang dus rond 
kerst en de jaarwisseling, maar 
wat hebben we genoten met 
elkaar. En jullie hopelijk ook nog 
een keer tijdens de nieuwjaarsin-
stuif na het dorpsommetje. 
De muziek is nog niet met (voor-
jaars-)vakantie. Eerst nog even 

het kindercarnaval op zaterdag-
middag 17 februari in De Vier-
sprong. Ben je jong (of voel je je 
zo) kom dan gezellig meedoen! 
Na het stoppen van jeugdwerk 
zijn we er nog ieder jaar in 
geslaagd om dit kinderfeest door 
te laten gaan en ook dit jaar weer 
met hulp van onmisbare vrijwil-
ligers!
Voor wie nieuw is in ons dorp of 
nu denkt: wie zijn die Meraskik-
kers ook alweer? Eigenlijk zijn 
we officieel niets. Gewoon een 
enthousiaste groep dorpsgenoten 
uit Buinerveen e.o. met een 
HaFaBra achtergrond die sinds 
2013 af en toe samen muziek 
maken bij dorpsactiviteiten. Zo'n 
10 keer per jaar een oefenavond 

in het Dorpshuis, waarbij we met 
zijn allen vooral plezier hebben 
en tegen Sinterklaas en Kerst een 
beetje vaker.  Lijkt het je ook 
leuk om eens mee te blazen en/of 
zoals Els het noemt 'rappelen'? 
Marijke van het Dorpshuis weet 
meestal wel wanneer we weer in 
het boek staan om te oefenen. Je 
bent altijd welkom!
Enne…wordt iemand 50, 65, 80 
of 100 enz, zijn er andere jubilea 
en een heuse serenade lijkt jullie 
wel leuk? Ook daar zijn we wel 
voor te porren. Wanneer we com-
pleet zijn, want anders klinkt het 
niks.

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL
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Nieuws CBS School 59
Open dag
Op donderdag 12 april staan van 
10.00 uur tot 11.30 uur de deuren 
van  School 59 open. We nodigen 
iedereen uit om de sfeer op onze 
school te komen proeven en te 
komen kijken hoe de leerkrach-
ten met de kinderen aan het werk 
zijn. Iedereen, met of zonder 
kinderen, oud of jong, is wel-
kom!

Kerstactie
Op zaterdag 17 december heeft 
een aantal vrijwilligers van OBS 
75 en CBS School 59 suikerbro-
den en droge worsten verkocht. 
De opbrengst was ruim € 650,00. 
Daar kunnen beide scholen weer 
leuke dingen van doen Vrijwilli-
gers, bedankt! Dankzij jullie is 
deze actie weer een succes 
geworden. 

Project kerk-school-gezin
Van 22 t/m 28 januari hielden we 
ons jaarlijkse project “Kerk-
School-Gezin”. Het thema was 
dit jaar “Een nieuwe start”. Op 
school zijn Bijbelverhalen over 
Noach verteld.
Het project wordt georganiseerd 
door De Baptistengemeente, de 
PKN-kerk, CBS “De Klister” en 
CBS School 59.
De week werd op zondag 28 janu-
ari afgesloten met een kerkdienst 
speciaal voor de kinderen. 
Tijdens deze week hebben we 
klusjes gedaan voor het goede 
doel. Deze keer hebben we 
gespaard voor huizen voor arme 
gezinnen in Bangladesh.
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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

Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie hebben twee 
teams meegedaan aan het jaar-
lijkse zaalvoetbaltoernooi in "De 
Splitting". Met veel inzet en nog 
meer sportiviteit hebben de kin-
deren de eer van School 59 verd-
edigd. Dat leidde helaas niet tot 
een podiumplaats, maar zoals 
één van de kinderen opmerkte: 
"Meedoen is belangrijker dan 
winnen." 
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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
Tel:
Borger:  088 012 8300
Nieuw-Buinen: 088-0128375

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

Tablet Café op maandag 5 
maart in de Bibliotheek
Op maandag 5 maart van 14.00-
15.30 uur, kunt u terecht in de 
Bibliotheek met vragen over uw 
tablet. Een ervaren docent van de 
STOA is aanwezig om u leuke en 
handige tips te geven. Neem uw 
eigen tablet mee! Heeft u zelf 
(nog) geen tablet, maar wilt u het 
eens uitproberen; er is altijd een 
tablet beschikbaar in de Biblio-
theek.                                                             

Visio inloopspreekuur: lees-
problemen door slechtziend-
heid
Koninklijke Visio houdt gratis 
inloopspreekuur in de Bibliothe-
ken van Borger-Odoorn rond 
leesproblemen door slechtziend-
heid. Voor vrijblijvend advies, 
bekijken van hulpmiddelen en 
vragen over alledaagse dingen 
zoals de krant lezen, televisie 
kijken, internetten of de straat op 
gaan. Zaken die lastiger zijn als 
het zicht achteruit gaat.

Nieuw Buinen: maandag 12 
maart 14.00-16.00 uur    
Borger: dinsdag 13 maart 
10.00-12.00 uur
Odoorn: maandag 19 maart
14.00-16.00 uur 
Valthermond: maandag 26 maart
14.00-16.00 uur 

Boekenweek 2018
Het thema van de 83ste Boeken-
week, die van zaterdag 10 t/m 
zondag 18 maart 2018 plaats-
vindt, is Natuur. Griet Op de 
Beeck schrijft het Boekenweek-
geschenk, Jan Terlouw schrijft 
het Boekenweekessay 2018.

Lidmaatschap
Voor kinderen tot 19 jaar is het 
lidmaatschap gratis. Volwasse-
nen kunnen vanaf 48 euro per 
jaar lenen. Op een basis-, en 
maandabonnement mag je per 
keer zoveel boeken, tijdschrif-
ten, dvd's, cd's e.d. lenen als je 
wilt tot het aantal leenstrippen 
van je abonnement gebruikt is. 

Het abonnement is geldig bij alle 
bibliotheken in Drenthe. Je kunt 
dus lenen en terugbrengen bij 
elke vestiging binnen de provin-
cie.
E-books
Met het abonnement van de 
Bibliotheek kun je gratis e-books 
lenen op
https://www.onlinebibliotheek.n
l/e-books. Hier kun je kiezen uit 
duizenden e-books voor tablet, 
smartphone en e-reader. Maak 
eenmalig een webaccount aan en 
begin met lezen! Lees je alleen e-
books, dan kun je kiezen voor het 
digitale e-booksabonnement.
Gastlenen buiten Drenthe
Met een basis- of groot-
abonnement kun je ook lenen bij 
alle andere openbare bibliothe-
ken in Nederland, het zogenaam-
de gastlenen. Dit kan bijvoor-
beeld in de plaats waar je werkt, 
winkelt of studeert. 
Gratis internet
Het gebruik van internet op de 
computers in de Bibliotheek is 
voor iedereen gratis. Ook is in de 
Bibliotheek gratis WiFi beschik-
baar.

Cursus Digisterker - 'Werken 
met de e-overheid' in Borger-
Odoorn
Je kunt nu leren hoe je gebruik 
kunt maken van digitale (over-
heids)diensten, zoals van de 
gemeente, mijn overheid, UWV, 
Sociale Verzekeringsbank. De 
cursus Digisterker - Werken met 
de e-overheid helpt je op weg.
De overheid doet steeds meer via 
het internet. Of het nu gaat om 
het aanvragen van huurtoeslag, 
om werk zoeken of om het door-
geven van een verhuizing. En 
vanaf 2017 gaat alle communica-
tie met de overheid via internet. 
Door het volgen van deze cursus 
kom je goed beslagen ten ijs. De 
cursussen worden georganiseerd 
door Bibliotheek Borger-
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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 2018
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2018

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. 

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  

Odoorn.
Inhoud cursus Digisterker
Tijdens vier bijeenkomsten leer 
je:
-DigiD aanvragen en gebruiken
-Zoeken en vinden van over-
heidsinformatie
-Aanvragen van overheidsinfor-
matie
-Gebruik van overheidsinforma-
tie 'Mijn omgevingen’

-Regelhulp
Bibliotheek Nieuw Buinen: 
woensdagochtend 14 en 21 
februari, 7 en 14 maart 2018 van 
9.30 - 11.30 uur.

Deelname is gratis. De cursus 
wordt gegeven in kleine groepen 
van maximaal 6 personen. Je 
ontvangt een uitgebreid cursus-
boek waarin je alles rustig kunt 

nalezen.
Loop eens binnen om te zien en 
te horen hoe dit werkt.
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Het mag inmiddels wel een tradi-
tie genoemd worden, het jaarlijk-
se Paasvuur in Buinerveen 
/Nieuw-Buinen West. Een feest 
voor groot en klein. Plaatselijk 
Belang regelt de vergunning en 
als die vergeven wordt door de 
gemeente, dan kan het feest 
beginnen. 
De locatie dit jaar is voorlopig 
nog hetzelfde perceel als vorig 

ejaar, aan de 2/3  Weg Zuid tussen 
Buinerveen en de vloeivelden 
van AVEBE.

Schoon snoeihout kan alleen 
gebracht worden op:

Zaterdag 24 maart, 
vanaf 09.00u 
Zaterdag 31 maart, 
vanaf 09.00u 

Een vrije gift wordt vanzelfspre-
kend weer op prijs gesteld.

Denkt u er om dat er geen andere 
vervuiling gebracht wordt dan 

Paasvuur 2018
snoeihout. Boom-/struikwortels 
en dikke stammen worden ge-
weerd. Laat duidelijk zijn dat de 
locatie geen openbare vuilstort is 
en dat uw bankstellen, tafels enz. 
daar niet thuis horen. 

Het vuur wordt aangestoken op 
e

1  Paasdag 1 april 2018.

Ook dit jaar worden weer gratis 
fakkels uitgereikt aan de kinde-
ren. Om 19.30u begint Eerste 
Paasdag het aansteken van de 
uitgedeelde fakkels. Als ieder-
een voorzien is, wordt gezamen-
lijk het vuur aangestoken.

Bezoek aan het paasvuur is 
geheel op eigen risico. Voor de 
veiligheid van de kinderen graag 
zelf als ouder/verzorgende oplet-
ten dat deze niet te dicht bij de 
brandstapel komen. Tevens niet 
in het omliggende stro gaan spe-
len met het risico dat tijdens het 
ontsteken het vuur van de bult 
wegloopt. Ook de omliggende 
percelen grond en slootwal-
len/sloten sparen door deze niet 
te betreden.

De organisatie verwacht weer 
een gezellig avondje genieten 
met een groot vuur waarbij kof-
fie, thee, een hapje en een drank-
je natuurlijk niet ontbreken. En 
ook staat er weer een vrije gift 
pot, zodat ook diegene die geen 
snoeihout gebracht heeft in staat 
gesteld wordt om een bijdrage te 
leveren aan deze jaarlijkse tradi-
tie in onze leefomgeving.

Contactpersoon: 
Jacob Hospers
 06 16 55 40 99
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Homeo-watte?                                                                                             

Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding, 
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat 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

Homeowatte – Jezelf zijn … 
hoe dóe je dat?
Voor de grap zeg ik wel eens: 
“Voor je het weet staat de kerst-
boom weer in de kamer”.
Gewoon, omdat dat voor mij een 
ijkpunt is in het jaar en ik die 
kerstboom nou eenmaal leuk 
vind. Maar wat ik er eigenlijk 
mee bedoel is dat de tijd soms 
wel voorbij lijkt te vliegen. Bijna 
zonder dat je het door hebt is een 
jaar maar zo weer om. 

Ook nu laat de lente zich 
alweer voorzichtig zien én rui-
ken, worden de eerste plannen 
voor de tuin weer gesmeed en 
beginnen in de omgeving bin-
nenkort de voorbereidende werk-
zaamheden voor opnieuw een 
groeiseizoen voor aardappelen, 
bieten en maïs. De zon krijgt 
alweer wat kracht en het is heer-
lijk om die op mijn gezicht te 
voelen als ik met de hond buiten 
ben.
Dit is ook dan ook de tijd om lang-
zaam weer uit het coconnetje van 
de winter te kruipen en jezelf 
letterlijk weer in het licht, in het 
zonnetje, te zetten. 
En dat mág! Jezelf in het zonne-
tje zetten, bedoel ik dan. Ook al is 
dat misschien niet iets dat je 
zomaar snel doet. Want, wie is er 
nou opgegroeid met de gedachte 
dat het goed is om je hoofd boven 
het maaiveld uit te steken? 
Ik niet, in ieder geval! En ik weet 
dat ik daar niet alleen in sta. Maar 
… ik leer om het steeds vaker 
tóch te doen. 
Want … dit is een jaar waarin het 
op ieders pad gaat komen. Op 17 
februari begint namelijk het Chi-
nese Nieuwjaar. Een jaar dat in 
het teken zal staan van het ele-
ment Vuur.  En dat is het element 
van zichtbaar worden en durven 
zijn. Het laten zien van jezelf en 
alles waar je voor staat. Wat is het 
dat JOU drijft? Waar loop JIJ 

warm voor? Wat is jouw passie 
en hoe deel je die met de wereld? 
Dit is hét jaar om juist dat te 
doen! Laat zien waar je voor staat 
en waar je voor gaat. Want … van 
JOU is er maar één die kan doen 
en zijn wat jij kunt doen en zijn. 
Bring it on! 
Voordat je denkt: “Dat kan ik 
niet” ... Het maakt niet uit hoe 
groots of juist hoe kleinschalig je 
dat gaat doen. Als je maar in 
beweging komt vanuit je hart. De 
wereld heeft je nodig, echt waar! 
Met JOUW droom en JOUW 
passie!
Ik nodig je uit om even je ogen te 
sluiten en weg te dromen. 
Wat is het dat je graag wilt delen 
met de wereld? Duik daar maar 
helemaal in … voel hoe het is als 
je daar bent, hoe het ruikt, hoe het 
klinkt. Raak het aan … Hoeveel 
blijdschap geeft het je? Hoe ste-
vig voel je je als je daar bent? 
Hoeveel dankbaarheid ervoor 
ervaar je? Blijf daar nog maar 
even en verbind je met deze 
droom. 
En als je je ogen opent, kom je 
terug naar het hier en nu, maar nu 
met een heel duidelijke herinne-
ring waar je steeds opnieuw naar 
terug kunt en mag. Speel er elke 
dag even mee, en maak het zo 
tastbaar mogelijk. Voel het steeds 
weer alsof je daar al bent … laat 
al je zintuigen alvast meegenie-
ten.
En ga dan de komende tijd voe-
len en ervaren wat er op je pad 
komt dat je stappen, groot of 
klein, kan helpen zetten op weg 
naar de verwerkelijking van die 
droom. Iedere stap is er één in de 
goede richting … de wereld is 
immers ook niet in één dag 
gemaakt? 
En ben jij het nou even helemaal 
kwijt waar je dromen, je talenten 
en je sterke punten liggen? Zie je 
alleen maar uitdagingen? Wel-

licht kan ik je dan helpen om 
weer zicht en grip te krijgen op 
dat wat je beweegt … Inspiraling 
biedt je de ruimte, je ben wel-
kom!

Jolanda Grooters
www.inspiraling.nl

http://www.inspiraling.nl
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Nieuws OBS 75
Techniekprojecten 
op O.B.S. 75
Sinds vorig jaar hebben alle leer-
krachten een certificaat om tech-
nieklessen te kunnen geven. Dit 
doen we, naast losse activiteiten, 
een paar keer per jaar in een pro-
ject. In januari van dit jaar heb-
ben we weer een prachtig project 
opgestart. Het thema van deze 
techniekweek was 'transport en 
bewegen'. De leerkrachten heb-
ben verschillende lessen voorbe-
reid rondom dit thema. Ook heb-
ben we steun van ouders gehad, 
die zich dapper opwierpen om 
iets over hun beroep te vertellen. 
Zo kreeg Bas Smid, de vader van 
Laura en Nienke, het voor elkaar 
om met medewerking van het 
bedrijf Ecotrans een mooie les te 
geven. Hij vertelde in de groepen 
3, 4, 5, 6 over zijn eigen school-
tijd en over zijn beroep. De vele 
attributen maakten de les leven-
dig. Ook werd aan de activiteit 
een dode-hoek-les gekoppeld, in 
samenwerking met collega's van 
Bas. De kinderen mochten alle-
maal even in de enorme vracht-
auto zitten en ervaren hoeveel 
een chauffeur ziet, maar ook wat 
een chauffeur onmogelijk kan 

zien. De kinderen hebben een 
fijne, leerzame middag gehad.

In groep 7/8 heeft Laura zelf iets 
over transport verteld. Ook haar 
klasgenoten mochten even een 
kijkje nemen bij de vrachtwagen. 
Daarna werd de stap steeds meer 
richting de productie gezet. 
Mike, de vader van Romée, heeft 
in de klas verteld over de plan-
ning binnen de transport. Een 
dag later sloot Jeannet, de moe-
der van Maurice, af met een les 
over het proces binnen de fabriek 
van Ten Kate Vetten. 
We hebben een prachtige week 
gehad en zijn al enthousiast over 
het volgende project dat ook dit 
schooljaar nog gaat plaatsvin-
den. Wie weet kunnen we binnen 
een nieuwgekozen thema op-
nieuw een beroep doen op ouders 
of andere mensen uit het dorp die 
een specialisatie op dit gebied 
hebben. 

Er wordt nog steeds veel gele-
zen!
Hun juf heeft er in de vakanties 
vooral last van en nu hebben de 
kinderen het ook: een virus 
waardoor je alleen nog maar let-
ters wilt zien en verder nergens 
zin in hebt. Je bent in jezelf 

gekeerd en slechts moeilijk 
bereikbaar voor anderen. Dit 
niet-schadelijke virus wordt ook 
wel het leesvirus genoemd (een 
project vanuit de bibliotheek). 
Nadat alle kinderen in groep 5/6 
ermee besmet waren, zitten ze nu 
nog in de nasleep ervan. Er wor-
den nogal wat boeken in de klas 
verslonden. Ook doen kinderen 
nog steeds allerlei opdrachten 
rondom het lezen, zoals het mee-
doen aan een quiz over hun favo-
riete boek. 
Ook in andere groepen zijn er 
weer leuke projecten geweest om 
de leesbevordering een 'boost' te 
geven. In de groepen 1 t/m 4 is er 
in het kader van de Nationale 
Voorleesdagen nog meer voorge-
lezen dan anders. Het is leuk om 
te zien hoe ouders thuis dit voor-
beeld volgen en ook daadwerke-
lijk veel voorlezen. De kinderen 
kunnen dankzij onze leesmoe-
ders ook thuis van gratis biblio-
theekboeken profiteren. 
In groep 7/8 is veel aandacht 
besteed aan voorlezen. Kinderen 
leren zo om met een mooie 
voordracht te lezen en het voor 
een ander interessant maken om 
ernaar te luisteren. In de klas is 
een voorleescompetitie geweest 
waaruit Annemijn uiteindelijk is 
verkozen tot Voorleeskampioen 
van onze school. Zij mag nu mee-
doen aan de Nationale Voorlees-
wedstrijd op 14 maart! Anne-
mijn, heel veel succes gewenst!

Bas Smid aan het woord over transport

Groep 5/6 besmet met het Leesvirus
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
 OBS School 75, 
bezoekt u dan onze website:  

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
 E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel.  0599-234722

Wij gaan de lucht in

Het heeft even geduurd, 
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria 

Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in 
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld. 

U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen. 

Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen 

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 

Groep 7/8 voor de vrachtwagen van Ecotrans
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

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

7e Ommetje Buinerveen en
 Nieuwjaarsinstuif
Het jaarlijks Ommetje van Bui-
nerveen werd zondag voor de 7e 
keer georganiseerd.
Onder ideale omstandigheden 
wandelden bijna honderd inwo-
ners mee voor het jaarlijks 
Ommetje. Hieronder waren ook 
burgemeester Jan Seton en de 
wethouders Albert Trip en Freek 
Buijtelaar van de gemeente Bor-
ger-Odoorn. De wandeling ging 
deze keer voor een groot deel om 
het dorp heen. De route had een 
lengte van bijna 5 kilometer en 
als startpunt was gekozen voor 
dorpshuis De Viersprong. Het 
Ommetje kende een tussenstop
bij Het Streekje. Het Streekje 
staat met een foodtruck op mark-
ten en braderieën en start bin-
nenkort met de verkoop van 
streek producten vanuit Buiner-
veen.
Na terugkomst bij het dorpshuis 
werden we verwelkomd door het 
muziekensemble Meraskikkers. 
In de achterzaal kon men van een 
heerlijke kop snert of groente-
soep genieten en werd de nieuw-
jaarsinstuif gehouden met ver-
schillende muzikale optredens 
van plaatselijke artiesten zoals 
het Mannenkoor Veenkaor en de 
winnaar van vorig jaar van show 
Your Talent. 
De organisatie was in handen van 
de voetbalvereniging Buiner-

veen, schaatsvereniging
Buinerveen, Stichting Dorpshuis 
Buinerveen en Plaatselijk 
Belang.

Politiek debat 21 februari in
Buinerveen
Op woensdag 21 februari a.s. zal 
er een politiek debat zijn in Bui-
nerveen. Op deze avond in 
Dorpshuis De Viersprong zal 
worden in gegaan op de komende 
Gemeenteraadsverkiezingen op 
woensdag 21 maart. Alle 8 poli-
tieke partijen: Gemeentebelang-
en, PvdA, CDA, D66, VVD, 
GroenLinks, ChristenUnie en 

Leefbaar Borger-Odoorn zullen 
hierbij aanwezig zijn om u hun 
standpunt te vertellen. De avond 
zal gepresenteerd worden door 
de heer Steven Stegen (RTV-
Drenthe). Het belooft een leuke, 
interessante avond te worden, 
waarbij veel interactie zal plaats-
vinden ook met het aanwezige 
publiek, die uit onze hele 
gemeente aanwezig kan zijn. 
Consumpties zijn deze avond 
voor eigen rekening.
U komt toch ook? Aanvang 
20.00 uur in Dorpshuis De Vier-
sprong.

http://www.buinerveen.nu
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Belevingsonderzoek:
Alle 121 ingevulde vragenlijsten 
van het Dorpsbelevingsonder-
zoek zijn door studenten van Van 
Hall instituut Larenstein te 
Leeuwarden verwerkt. Van de 
429 huishoudens was de respons 
helaas maar ongeveer 28%. Op 
vrijdag 2 februari hebben zij de 
resultaten voor een deel toege-
licht in Dorpshuis De Vier-
sprong. Tussendoor konden de 
aanwezigen in groepjes reageren 
op een aantal stellingen. Het boe-
kwerk met de complete resulta-
ten is overhandigd aan wethou-
der Buijtelaar van gemeente Bor-
ger-Odoorn en Ina Habing, voor-
zitter Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen west.
Het dorpsbelevingsonderzoek 
geeft een goed beeld van de hui-
dige staat van het dorp en de wen-
sen voor de toekomst. Hiermee 
kan ons dorp projecten opzetten 
én richting gemeente en andere 
instanties aangeven wat wensen 
en aandachtspunten zijn. Onder-
werpen als wonen, werken, soci-
ale omgeving en identiteit,  vere-
nigingsleven, voorzieningen, 
vrijwilligerswerk, enz. komen 
aan bod.
Samen willen graag ons dorp 
leefbaar en mooier maken!
Het gemiddelde cijfer wat ons 
dorp heeft gekregen van onze 
inwoners is een 7,6!
Naast deze vragenlijst is ook een 
lijst voor eventuele vrijwilligers-
werkzaamheden voor ons dorp 
uitgedeeld. Met deze ingeleverde 
lijsten gaan we aan de slag. 

Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal opnieuw 
samen met Stichting Dorpshuis 
g e o r g a n i s e e r d  w o r d e n .
Maandag 26 maart zijn de inwo-
ners welkom in Dorpshuis De 
Viersprong. 
Aanvang 20.00 uur.
Zie elders in de dorpskrant de 
agenda.

 

AED/Reanimatie: 
Aanmelden als burgerhulpver-
lener.

Aan de achterzijde van dorpshuis 
De Viersprong hangt een AED.
Iedereen die een EHBO diploma, 
diploma AED bediener of een 
BHVdiploma met AED bediener 
heeft, kan zich via de site van 
hartslag.nu aanmelden als bur-
gerhulpverlener.
In ons dorp zijn op dit moment 13 
mensen geregistreerd. Die krij-
gen een melding als hun hulp 
nodig is om te reanimeren. Maar 
er zouden nog veel meer mensen 
geregistreerd kunnen worden, 
want het gebruik van de AED 
geeft zoveel meer kans op over-
leven na een hartstilstand.
Bent u in het bezit van één van 
bovengenoemde diploma's,

meldt u dan aan bij www.hart-
slag.nu , op de site wijst alles zich 
vanzelf.
De AED zelf wordt beheerd door 
Marijke Kardol, die is al geregis-
treerd. U hoeft geen AED aan te 
geven bij uw aanmelding.
De eerste groep heeft op 7 febru-
ari met veel enthousiasme een 
herhalingsles gevolgd. Deze 
wordt gegeven door Henk Kleve.

Bomenkap:
In de week van 26 februari 2018 
worden de bomen gekapt langs 
de Buinerstraat, een gedeelte van 
de Hoofdstraat, Hoofdkade en 
Jaagpad in Buinerveen. 
Dit ter voorbereiding van de uit-
voering van de reconstructie van 
de kruising Zuiderstraat
/Hoofdstraat/Noorderstraat /Bui-
nerstraat en de uitbreiding van 
het kanaal langs de Buinerstraat.
De werkzaamheden bestaan uit 
kappen van de bomen en het weg-
halen van de stobben in het hier-
onder aangegeven gebied. Het 
werk wordt uitgevoerd door de 
firma Hoornstra uit Nieuw Bui-
nen.
Tijdens de werkzaamheden wor-
den de wegen niet gestremd. Het 
verkeer wordt begeleidt middels 
verkeersregelaars. Het is moge-
lijk dat het verkeer enige hinder 
en/of vertraging ondervindt.
Bij eventuele vragen of proble-
men kunt u contact opnemen met 
de heer M. Kappen van de 
gemeente Borger-Odoorn 
tel. 14 0591.
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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

Boven: Fotografie van Meiborg aan het Zuiderdiep 69.
Onder: Wim Scheltens bakker aan het Zuiderdiep 17 Nieuw-Buinen.

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

 

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

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

Het nieuwe jaar is alweer begon-
nen en ook binnen onze vereni-
ging wordt er alweer druk 
gewerkt aan verschillende pro-
jecten waar we u in de komende 
tijd meer over zullen laten weten. 
Ook onze ruimtes raken ook 
goed gevuld met vele historische 
materialen en laten een beeld 
zien uit onder meer het verleden 
van Nieuw-Buinen, Buinerveen 
en zijn omgeving.
Ook zijn we als vereniging 
betrokken bij het realiseren van 
een park ( naam die we bedacht 
hebben Het Thöne park) nabij 
de nieuwe ijsbaan tussen het Zui-
derdiep en het Noorderdiep, het 
voormalig voetbalveld en van de 
glasindustrie. Komend voorjaar 
zal hier een aanvang mee 
gemaakt worden. Tevens zijn we 
betrokken en werken mee met 
het project Parels in het Veen. 
Musea en historie uit Nieuw-
Buinen en Stadskanaal die de 
krachten samen binden om acti-
viteiten te organiseren over onze 
plaatselijke omgeving en haar 
historie. De komende tijd zal hier 
meer over naar buiten komen, we 
houden u op de hoogte.
Tevens hebben we een inventaris 
kunnen overnemen van een 
school die wegens verhuizing 
veel meubilair weg wilde doen 
en aan ons heeft gedacht en een 
plaats heeft gekregen in onze 
ruimtes.

Kom gerust  eens langs in onze 
archiefruimte aan de Parklaan 26 
(oude bibliotheek) om alles te 
bekijken. Onze ruimte is vrij toe-
gankelijk en er is ruime parkeer-
gelegenheid. We zijn er meestal 
op de  dinsdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur, of na telefonisch 
contact op een ander tijdstip. 
Ook kunt u materiaal meenemen 
zoals foto's  en documenten. 

Deze worden direct  gescand en 
kunt  u uw documenten meteen 
weer mee naar huis nemen. We 
beschikken o.a. over een groot 
krantenarchief met allerlei knip-
sels uit ons dorp. Vaak denken 
mensen bij het opruimen: “Wat 
moet ik met die oude spullen”, en 
worden de spullen weggegooid. 
Vaak zitten hier toch dingen  tus-
sen die voor ons van waarde zijn 
en die we graag willen bewaren. 
Dus………….Laat het eerst 
even aan ons zien voordat u het 
weg doet.

Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het eerste nummer 
van 2018. Hierin vindt u onder 
andere een artikel geschreven 
door een lid van onze vereniging 
de heer Jan Weits.
Heeft u belangstelling voor ons 
tijdschrift,  dan kunt u voor 17 
euro lid worden en ontvangt u 
tevens 4 keer per jaar dit tijd-

schrift. Ook los is ons tijdschrift  
te koop, maar kost dan 5 euro per 
stuk. Dus een lidmaatschap is 
voordeliger. Een voordeel hier-
van is ook nog dat u  het kwar-
taalblad thuisbezorgd krijgt door 
één van onze vrijwilligers. 

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
pranger@nieuwbuinen.com

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 13 december:
Kerstavond; vanaf 18 uur hebben 
we genoten van een lekkere maal-
tijd, die door Xander en Marijke 
van Dorpshuis De Viersprong is 
verzorgd.  Tijdens de maaltijd 
werd een gedicht en een verhaal 
voorgelezen. We werden verwel-
komd door een 3-tal dames van 
het muziekensemble Tremolino's 
met mooie muziek op mandoli-
nes, blokfluit en gitaar. Ook tij-
dens de pauzes gedurende het 
diner speelden zij kerstliedjes. 
De verrassing kwam aan het eind 
van de avond, toen de mannen 
van het Veenkoar binnentraden 
en vervolgens kerstliedjes zong-
en.

Woensdag 17 januari:
Keimpe van der Kooi uit Buiner-
veen vertelde enthousiast en met 
humor over zijn vak als schilder.
We kregen een korte schildercur-
sus, waarna we uitleg over zijn 
werk aan de hand van vele schil-
derijen kregen. Stillevens met 
Engelse kopjes en bloemen met 
prachtige lichtinval. Maar ook 
portretten, o.a. van Irene Moors 
en Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima.
Daarna kwam ons officieel 
gedeelte, waarbij 4 jubilarissen 
in het zonnetje werden gezet.
Trijn Hoving 60 jaar lid – nog 
niet eerder bij onze afdeling voor-
gekomen!
Hillie Reening 55 jaar lid 
Winy Spiegelaar 50 jaar lid – een 
gouden korenaar werd opgespeld
Mar ja  Rous  25  j aa r  l id
Geesje Middeljans stapte uit het 
bestuur; van de 20 jaar dat ze lid 
is, heeft ze 13 jaar een bestuurs-
functie gehad! Een nieuw 
bestuurslid is nog niet gevonden.

Woensdag 14 februari:
Een avond verzorgd door Bos-
wachter Nico de Vries, hij komt 
vertellen over Westerwolde en de 
fauna van Rottum.

Provinciale Agrarische 
commissie:
Jaarlijkse Themadag in Hoog-
eveen op donderdag 15 februari 
2018 met het thema "Eten is 
weten en weten is eten". Met pre-
sentaties van:
-Herbert Samsom, van Darling 
ingrediënts International. Hij 
neemt jullie mee in de wereld 
“geef natuur een tweede leven”.
-Caroline van der Plas, oprichter 
van boerenburgertweet. Caroli-
ne's motto is: Vertel je verhaal, 
anders vertellen anderen het voor 
je.#SamenSterk.
-Nel Schellekens, Nel is kok en 
schreef het boek “Van kop tot 
kont” Ze vertelt over haar samen-
werkingen, de korte keten en de 
culinaire schatkamer.

Wandelen met andere afde-
lingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met een 
afstand van 8 of 12 km ; e-mail: 

Wandelen bij afdeling Uffelte op 
donderdag 8 maart om 9.45 uur. 
Wandelen bij de afdeling Gieter-
veen op donderdag  12 april om 
9.45 uur. 

Commissie Cultuur
De Commissie Cultuur wil leden 
van de Vrouwen van Nu moge-
lijkheden aanreiken om actief 
en/of passief bezig te zijn met 
diverse vormen van cultuur. Daar-
toe worden allerlei cursussen en 
activiteiten op cultureel gebied 
georganiseerd.
Op donderdag 22 maart vindt er 
een zangmiddag plaats in Wes-
terbork.

janenlammy@kpnmail.nl

mailto:janenlammy@kpnmail.nl
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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 

Annette de Jong, tel. 0599-
621012

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 (50,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Commissie Vrouwenstreken
Ontdek je talenten! Lijkt het je 
leuk om met andere vrouwen iets 
te ondernemen op het gebied van 
tekenen en schilderen, bezoek 
dan onze workshops.
Gretha Remerij en Jessica Was-
senaar hebben in oktober 2008 de 
provinciale schildersclub opge-
richt. We gaan regelmatig een 
uitdaging aan en schilderen met 
verschillende materialen. Aan 
het eind van de workshop gaan 
de cursisten met een tevreden 
gevoel naar huis met een eigen 
gemaakt "kunstwerk" niet 
wetende zoveel talent te hebben.
Ben je ook geïnteresseerd? Kom 
naar onze workshops en ontdek 
je talenten.
Op dinsdag 13 februari: Model 
tekenen door Minno de Roo uit 
Oosterhesselen in de Voorhof te 
Westerbork.
Op dinsdag 18 april: Schilderen 
in de stijl van Hundertwasser bij 
Marion Mencke in Noord-Sleen??.
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 De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

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

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

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

A.Sloots
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Maart:  Diersporen, lezing en excursie.
15 maart lezing 20:00 uur locatie Hunebedcentrum Borger
Excursie: nader te bepalen.
Deelname: leden € 5,00 /niet-leden 7,50 incl 1x koffie/thee. 
April:  Vogellezing en excursie Lauwersmeer.
19 april lezing 20:00 uur locatie Hunebedcentrum Borger, excursie 28 
april.
Deelname  € 10,00 leden/€ 12.50 niet-leden incl. 1x Koffie/thee. Excl. 
Reiskosten
Mei / Juni  / augustus 
17 mei lezing Permacultuur 20:00 uur locatie Hunebedcentrum 
Borger
excursie 19 mei. 
31 mei lezing  Eten uit de natuur 20:00 uur locatie Hunebedcentrum 
Borger
excursie 31 mei. 
18 Augustus Voedselbos dagexcursie naar van Wouter van Eck in 
Groesbeek 
Deelname lezingen €

Mei: Wandeling Anloo.
15 mei  19.00 uur locatie nader te bepalen
Deelname: gratis.
Juli:  Struintocht Mandelanden.
19 juli 19.00 uur  locatie nader te bepalen
Deelname: gratis.
September: Wandeling Wolvenspoor.
Korte wandeling in dit gebied. 
Deelname: gratis.
September: Mini mierencursus.
Oktober: Vogelexcursie Diependal.
Deelname: gratis.
November: natuurfilm Henk en Janetta Bos.

Voor verdere informatie zie:   https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-afd-
borger-odoorn

  7,50 leden / € 10,00 niet-leden incl. 1 x 
Koffie/thee
Deelname totale cursus € 45,00 leden / € 55,00 niet-leden incl. 1x 
Koffie/thee
Excl. Reiskosten excursies

IVN: Activiteiten overzicht 2018

Over IVN Borger-Odoorn
Het IVN is een landelijke organi-
satie die mensen op een leuke en 
boeiende manier wil betrekken 
bij de natuur en het milieu in de 
directe leefomgeving. Om dit 
ook in onze omgeving met zijn 
gevarieerde landschap met bos, 
heide, zand en veen te bewerk-
stellingen hebben wij de afdeling 
Borger- Odoorn opgericht. Door 
middel van cursussen, lezingen, 
wandelingen en natuurwerkda-
gen streven wij ernaar zo veel 
mogelijk mensen te laten zien dat 
onze omgeving veel aan land-
schap en natuurschoon te bieden 
heeft en dat het de moeite waard 
is om dit in stand houden. Kinde-
ren zijn hierbij een belangrijke 
doelgroep, want zij zijn de 
natuurbeschermers van morgen.
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Sportnieuws

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Beste Sportvrienden
Het bestuur + activiteiten commissie van
Voetbalvereniging Buinerveen is van plan 

3 Juni
Weer de jaarlijks (straten, familie, vrienden) volleybal toernooi te organiseren op

het sportveld in Buinerveen

Aanvang 13.00 uur
Nog even voor de duidelijkheid:

Een team bestaat uit 6 personen waarvan (2 vrouwen, meisjes) 
binnen de lijnen moeten staan

Inleg is 10 euro per team
Alle teams moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn

Een team dat niet speelt moet een teller +scheidsrechter beschikbaar stellen

 Opgave kan tot woensdag 30 Mei tot 18.00 uur
 Opgave kun je doen bij:

 G Boekholt tel 0599-212869 of bij W Timmer tel 06-81810359

Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toe gewenst
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2018 zijn te verkrijgen bij: 
A. Trip 
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing 
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2018
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o

Even een berichtje van ons. 
Na alle feestelijkheden van de afgelopen tijd gaan we ons weer focussen op bezigheden en activiteiten in dit 
nieuwe jaar. Als eerste gaan we op 10 maart tijdens NL Doet weer allerlei klussen doen in en rond het 
gebouw en de vijver. 
Maar hoe mooi zou het zijn wanneer we van te voren hebben geschaatst? Zou er nog een goede vorstperiode 
aankomen? Op moment van  schrijven (1 februari) is er sprake van -6 of meer volgende week….we zullen 
het zien. Helaas is op Zondag 11 februari ontdekt dat het beginnende ijs van de vijver is vernield. In het 
geval van doorzettende vorst zou er dus geen mooi ijs zijn. Dit soort vandalisme is niet toelaatbaar, en we 
roepen dan ook iedereen op om bij vorst het ijs met rust te laten, zodat er een mooie laag gevormd kan 
worden. Let er ook op dat uw hond niet in het beginnende ijs springt, bij voorbaat dank.  
Tijdens onze eerste vergadering in januari hebben we onder andere ook alvast de data voor  de diverse 
activiteiten en de viswedstrijden gepland. Zie hieronder een overzicht voor 2018.

10 maart NL Doet – 21 april oud ijzer actie – 10 mei Hemelvaart Fietspuzzeltocht 

Viswedstrijden voor jong en oud
28 april 13.00 – 16.00 uur
26 mei 18.00 – 21.00 uur
23 juni 21.00 – 24.00 uur
14 juli 18.00 – 21.00 uur + BBQ
8 september 13.00 – 16.00 uur
29 september 13.00 – 16.00 uur op gewicht

Voor wat betreft de viswedstrijden leek het ons leuk hier een wedstrijd element aan toe te voegen. Aan het 
eind  van het visseizoen gaan we kijken welke deelnemers  de beste resultaten hebben bereikt, dit geldt 
voor de volwassenen alsook voor de jeugd en zij zullen een prijs in ontvangst mogen nemen. Dus bij deze 
een oproep om allen massaal mee te doen.

Hartelijke groet,

de Schaatsvereniging
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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.

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 

Activiteiten VV Buinerveen

Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus 
kan via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag 

van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer: 
06-31938756 of 0591-585554. 

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de gemeente 
Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het Nationaal Ouderenfonds, 
de Vriendenloterij, de Rabobank, het Drentse Mondenfonds, Woonservice 

Lefier, garage Oving en het fonds Sluyterman van Loo.
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Info: Website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

info@potverhuur.nl

NL Doet:

Bestrating 
aanleggen langs 

het bijveld

Noorderstraat 7 A, 9524 PB 
Buinerveen
Vrijdag 9 maart
9:00 - 14:00
Buitenklus

Omschrijving van het werk
Graag willen wij bestrating 
aanleggen langs het bijveld 
zodat ook de mindervaliden de 
wedstrijden daar kunnen 
bekijken.

Beoogd resultaat
Een mooi pad langs het bijveld.

Je kunt je aanmelden voor de 
klus bij contactpersoon 
Marleen Peper.

Voetbal Vereniging Buinerveen
Mevrouw M. Peper
vvbuinerveen@outlook.com
06 28235909

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
mailto:vvbuinerveen@outlook.com
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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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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

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

Oproep:

Heeft u nog oude 
dorpskranten, van 
voor 2000, dan zouden 
wij die graag lenen om 
in te scannen. Wij mis-
sen namelijk nog een 
aantal van af 1993, tot 
en met 1996. Er is vast 
wel eens een artikel 
gepubliceerd waar-
door u dacht: Die moet 
ik bewaren! En die zoe-
ken we dus! Stuur een 
berichtje naar de 
redactie, en indien 
nodig komen we de 
kranten ophalen. 
Alvast heel erg
 bedankt.
 
Redactie 
Dorpskrant

De Gouden Moer
- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes 
-Vrijgezellenfeesten  
- Demonstraties Oude Ambachten 

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 
Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 
tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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Het  voorwerp
De hersenkraker die we in de 
dorpskrant van december 2017 
hebben gelanceerd heeft geen 
enkele correcte reactie opgele-
verd. Zelfs de hint in het zinnetje 
na de opmerking dat de oplossing 
deze keer niet zo eenvoudig is, 
heeft niemand wakker geschud. 
Bij “vastbijters” in de Kerstpuz-
zel van Dr. Denker had er beslist 
een lampje moeten gaan branden 
bij “Echt een onderwerp om de 
tanden in te zetten”. Was toch een 
tip, hint of aanwijzing. 
Voor de goede oplossing zie bij-
gaande foto's; Daarin is het voor-
werp in de werkstand gezet. Het 
voorwerp wordt op de tanden van 
een zaag vastgezet met de bedoe-
ling om daarmee de zaagtanden 
te stellen. De zaagtanden moeten 
ten opzichte van elkaar in een 
optimale snij-positie worden 
gezet. En het voorwerp, de zaag-
zettang, is een middel om de tan-
den te zetten, in vaktaal te 
schranken. Daarbij worden de 
tanden van de zaag beurtelings 
naar de ene en naar de andere 
zijde uitgebogen. Bekijk de foto 
en zie daarin de mogelijkheid 
met deze zaagzettang zaagtan-
den van diverse afmetingen te 
behandelen. Het woord uitbui-
gen staat hier voor scherpen. Het 
uitbuigen van de zaag is correct 
uitgevoerd als de gebruiker van 
de zaag van voor tot achter (of 
andersom) tussen de zaagtanden 
door kan kijken. Er moet zoiets 
als een tandenstraatje of –slootje 
zijn gevormd.
De daaropvolgende bewerking 
bestaat uit het vijlen van de zaag-
tanden. Dat gaat met een zaag-
vijl. Die zijn er in vele soorten en 
maten, immers voor kleine tan-
den heb je en kleine vijl nodig en 
voor grote zaagtanden een vijl 
van meer formaat. De nauwkeu-
righeid van werken begint met de 
aanschaf van een precies passen-
de zaagvijl en daarom is het slim 

om de zaag in de gereedschaps-
winkel bij de hand te hebben. Het 
vijlen gaat tand om tand, linksom 
de ene en rechtsom de andere. 
Best een klus waaraan je veel 
aandacht moet besteden en qua 
tijd mag je beslist niet op hete 
kolen zitten. Zie foto.
Het hier behandelde voorwerp is 
afkomstig uit de gereedschaps-
collectie van Jan Kruit uit 
Nieuw-Buinen en met zijn mede-
werking zijn ook de toelichtende 
foto's tot stand gekomen. Zie ook 
het plaatje van het nieuwe voor-
werp, ook uit collectie Kruit. 
Voor wat betreft de moeilijk-
heidsgraad eerlijk gezegd wéér 
geen inkopper! Reacties graag 
uiterlijk 30 maart 2018 naar de 
hoofdredacteur, 
Bram van Buuren (zie Colofon) 
of naar
 Martin Snapper 
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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:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep

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 
Jan Beugels 0900-8844 

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

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen 06-27437413

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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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