Dorpskrant Buinerveen
Februari 2016

Jubilea firma
Middeljans en Mibuwijnen
Buinerveen kent enkele prachtige bedrijven en als deze dan ook
hun jubileum vieren dan komt de
redactie van de Dorpskrant graag
eens kijken om te zien en te horen
wat ze doen en wat hen zo uniek
maakt. Vrijdag 5 februari 2016
vierden Middeljans Sport en
Reclame en Mibuwijnen beide

hun jubileum. Middeljans
bestond 30 jaar en zit 5 jaar in het
huidige pand. Mibuwijnen vierde haar 10-jarige jubileum.
Het bedrijf Middeljans Sportprijzen, toen nog een eenmanszaak
aan de Noorderstraat, is opgericht op 1 oktober 1985.
Lees verder op pagina 6
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
20 feb
27 feb
2 mrt
5 mrt
9 mrt
9 mrt
11-12 mrt
27 mrt
2 apr
9 apr
16 apr
30 apr
7 mei
28 mei
28 mei
12 jun
25 jun

Schaatsen
Bingo
Open tafel
Potgrondactie
Vrouwencafé
Jaarvergadering
NL-doet
Paasvuur
Toneel
Toneel
Hemmeltied
Oud ijzeractie
Viswedstrijd
Show your talent
Viswedstrijd
Volleybal toernooi
Viswedstrijd

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2015 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

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

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie:
Parklaan 26,
Nieuw-Buinen (voormalige
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via de Steunstee
medewerkers, tel. 0599-658057.

16 april: Hemmeltied in
Dorpshuis de Viersprong
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Potgrondactie VV Buinerveen
Zaterdag 5 Maart a.s.
Zaterdag 5 maart tussen 10.00uur en 13.00 uur
komen wij bij u aan de deur.
36 LITER POTGROND
VOOR SLECHTS
3,50 EURO
3 ZAKKEN VOOR € 9.00
10 ZAKKEN VOOR € 25.00
Verzorg uw tuin en steun daarmee de
VV Buinerveen
NIET THUIS
Bent u 5 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

Nieuws van Toneelvereniging de Schoakel
Ook dit jaar heeft toneelvereniging de Schoakel weer een fraai
stuk ingestudeerd.
Wat gebeurt er als je een elektrische schok krijgt en je je helemaal in een andere wereld
waant? Beleef het mee, hoe
diverse personages proberen het
geheugen van Harold weer terug
te brengen naar het heden. En
waar opa op zijn knorrige manier
de situatie onder controle probeert te houden, is hij uiteindelijk
wel degene die uitkomst biedt.
Uitvoeringen en kaart verkoop
De uitvoeringen zijn op zaterdag
2 april en zaterdag 9 april as
in Dorpshuis de Viersprong,
Hoofdstraat 1 in Buinerveen.
Beide uitvoeringen beginnen om
20.00 uur en de zaal is open vanaf
19.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de

voorverkoop op maandag 14
maart van 19.00 uur tot 20.00
uur.
Maar wees erop bedacht:
VOL= VOL

De kaarten kosten €5,00
incl een kopje koffie of thee.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van beide data.
Toneelvereniging de Schoakel
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Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 28 mei 2016 wordt er weer een 'Show your talent' georganiseerd.
Ÿ Zie jij jezelf al op het podium staan?
Ÿ Grijp dan nu je kans. Jong en oud mogen meedoen.
Ÿ Je mag playbacken, zingen, toneel spelen, instrument bespelen of iets laten zien wat een ander niet kan.
In het voorjaar kunnen kinderen, tieners en volwassenen zich weer opgeven via het deelnameformulier of via
de mail bij Jannet Boven (zie mailadres hieronder).
Vrijwilligers gezocht
Om de komende jaren dit evenement voort te kunnen blijven zetten, zijn wij dringend op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor de opbouw van het toneel, de installatie van licht en geluid en voor de
voorbereiding en organisatie.
Heb je interesse, meld je dan aan via:
gertjanweggemans@home.nl of
jannet.boven@gmail.com
Alle hulp is welkom!!!!
Om de kosten de kunnen dekken rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf.
Zorg dus voor kleingeld op zak! Alleen met uw bijdrage kunnen we de kosten dekken en zorgen voor een
leuke avond voor bezoekers en deelnemer.
De organisatie
Jannet Boven en Gert Jan Weggemans

Deelnameformulier Show your Talent!
Naam;
Leeftijd;
1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
4.........................................................................................................
5.........................................................................................................
E-mailadres contactpersoon;..........................................................
Telefoonnummer contactpersoon;..................................................
Artiest/band;
Lied;
Act (play-back, zang, dans, anders);
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Algemeen;
1. Maximaal 1 act per deelnemer per categorie.
2. Bij deelname van de dansgroepen OKK is het mogelijk om ook met een eigen act mee te doen.
3. De organisatie bepaald onder welke categorie een act wordt ingedeeld (bij gemengde leeftijd
samenstelling bijvoorbeeld).
4. Bij onduidelijkheid kan de organisatie geraadpleegd worden.
5. Indeling categorieën;
t/m 10 jaar
10 t/m 15 jaar
16 jaar en ouder
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NIEUW IDEE:
Aanbod OPEN EETTAFEL in Buinerveen
Misschien vindt u het ongezellig
om alleen te eten en wilt u graag
in contact komen met andere
mensen. Of u bent niet meer in
staat om zelf een warme maaltijd
te bereiden of hiervoor de benodigde boodschappen te doen.
Dan is de open eettafel wellicht
iets voor u.
Bij een open eettafel eet u samen
met anderen aan gedekte tafels
een warme maaltijd met soep
vooraf en een toetje na.
U kunt gebruik maken van een
open eettafel in dorpshuis De
Viersprong in Buinerveen.
In de voorzaal van Dorpshuis De
Viersprong kan men 1x per
e
maand op de 1 woensdag van de
maand (met uitzondering van
feestdagen) deelnemen aan een 3
gangen menu.
Voor dit menu vragen we
€11,75, in overleg kunnen we
ook 2 gangen maken voor € 9,75
Het eten wordt geserveerd vanaf
17.30 uur, u bent welkom vanaf
17.15 uur.
e
De 1 keer kan dit plaatsvinden
op woensdag 2 maart 2016.
Indien iemand wil reserveren,
graag van tevoren aanmelden
uiterlijk op vrijdag 26 februari
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen.
Telefoon: 0599-212813 of via
johan-beja@hetnet.nl
Ook voor informatie kunt u hier
terecht.

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

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

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

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

www.dehomoeopaath.nl
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Gerrit Middeljans was in de overtuiging dat hij beter sportprijzen
kon aanbieden en verkopen dan
de aanbieders in de omgeving.
Als verwoed kleiduivenschieter
moest hij voor de vereniging op
pad om bekers te kopen. En dat
viel hem niet mee, hij was niet
tevreden met het aanbod en de
wijze waarop dat aangeboden
werd. Gevolg was dat hij dat zelf
is gaan doen. Vanuit een slaapkamer. Niet echt een mooie ruimte
om klanten te ontvangen en daarom is op 1 februari 1986 de show
room geopend. Nu konden ze
echt klanten ontvangen en was de
officiële vestiging van Middeljans Sportprijzen een feit.
Nu er meer ruimte was en Gerrit
kansen zag werden er ook al snel
relatiegeschenken bij aangeboden. Maar deze hebben wel vaak
een gravering of bedrukking
nodig. Er kwamen dus al snel na
e
oprichting enkele 2 hands
machines voor graveren en
bedrukken. Zeefdruk, foliedruk,
tampondruk; van alles was mogelijk. Kansen werden gezien en
uitdagingen genomen.
Papieren drukwerk , dat kon er
ook nog wel bij. Dus ook een

Dorpskrant Buinerveen
offset pers werd aangeschaft. En
langzamerhand groeide en groeide de zaak en werd ook Geesje
steeds actiever. Toen op een gegeven moment er strakkere milieueisen kwamen voor de zeef- en
offsetdrukkerij en er geïnvesteerd moest worden is
afscheid genomen van deze
machines. Achteraf een slimme
keuze aangezien de ontwikkeling van digitale drukpersen een
vlucht nam en Middeljans hier
makkelijker in kon stappen
aange zien er niet geïnvesteerd
was in de zeef- en offsetdrukkerij.
In de 90'er jaren werd er ook
geïnvesteerd in het bedrukken
van kleding. Dus bedrijfskleding, promokleding en sportkleding kon ook bij Middeljans
gekocht en bedrukt worden. Ook
toen al gold bij Middeljans geen
minimum. Heb je 1 shirt dat
bedrukt moet worden? Geen
punt. Dat kan. Zijn het er 500?
Ook goed. En indien je zelf een
mooi kledingstuk hebt en je wilt
dit bedrukken? Ook geen probleem. Eigen meegebrachte kleding of andere materialen die
elders zijn aangeschaft kunnen

anno 2016 nog steeds bedrukt
worden. Service is het sleutelwoord. Toen al en nu nog steeds.
Eind 90'er jaren kwam er ook een
borduurmachine. 15 verschillende kleuren. Mutsen, shawls, handdoeken, werkjassen, paardendekens; alles kan geborduurd worden. En ook hier gold en geldt, er
is geen koopverplichting. Er is
natuurlijk een breed assortiment
te leveren, maar eigen meegebrachte materialen zijn altijd
bespreekbaar. Mits technisch
uitvoerbaar. En zo niet, dan
wordt er naar oplossingen
gezocht.
Geesje is het meest bijgebleven
het overlijden van Gerrit in het
jaar 2000. Dennis en Mark, toen
amper 20 vonden dat het levenswerk van pa niet mocht verdwijnen. De machines stonden er
immers, dus waarom stoppen?
Ook Geesje wilde het niet verliezen en heeft de zaak voortgezet.
Vol power door. Dennis en Mark
bij de zaak in en doorstomen. Er
moesten keuzes gemaakt worden
en die zijn gemaakt. En nog
steeds.
Het werd 2006, Mark had dikke
verkering met Anna. Haar broertje had een wijnzaak in Bussum
en Mark zag er handel in. De wijn
ging daar met pallets vol de deur
uit. Nu is Buinerveen geen Bussum maar Mark zag handel.
Eigen handel. Dus Mibuwijnen
werd opgericht door Mark. Relatiegeschenken hadden ze al in het
familiebedrijf. Laser graveren
kwam in dus ook wijndoosjes
konden gepersonaliseerd worden
met eigen opdrukken van een
opdrachtgever. Mooie combinatie. Wijn als relatiegeschenk.
Inmiddels bestaat ook Mibuwijnen 10 jaar. Mark en Anna organiseren meerdere malen per jaar
wijnproeverijen in het bedrijfspand. Voorzien van een hapje en
een drankje staat er vaak een tiental wijnen om te proeven. Van
lichte witte wijnen, via eventueel
een rosé naar zwaardere rode
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wijnen en in de winter een port
als afsluiter. Een aanrader om
eens te beleven. Tevens is er dan
de gelegenheid om met eigen
ogen te zien hoe groot het in januari 2011 betrokken bedrijfspand
is. Wijn niet alleen als relatiegeschenk, maar ook gewoon per
fles te koop in hun winkel voor
eigen gebruik. Keus te over. En
eventueel ook via de webshop
van Mibuwijnen te bestellen.
In dat nieuwe bedrijfspand
gebeurt nog steeds hetzelfde als
waar Gerrit Middeljans ooit aan
de Noorderstraat mee begon.
Sportprijzen verkopen. Maar
inmiddels is het een zaak met
meerdere werknemers, stagiaires
en zaterdaghulpen.
Er staat een volledig digitale
drukpers van zeker een meter of
5 lang waarbij het digitale
bestand ingelezen wordt en er
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full color afgedrukt, evt. geniet
en gevouwen wordt zodat aan het
eind er een complete folder, krant
of kaart uit komt. Familiedrukwerk als trouwkaarten, geboortekaarten etc. kan hier bedrukt worden. Er is volop keus. Bedrijfsmatig drukwerk als briefpapier,
visitekaartjes en enveloppen,
ook dat draaien ze bij Middeljans
door de pers. Verenigingsdrukwerk, folders, promotiemateriaal, glanzend of mat. Alles is
mogelijk.
Kleding en textiel bedrukken of
borduren vanaf 1 stuk is mogelijk. Maar ook voor series van
1000 stuks draaien ze de hand
niet om.
De moderne laser graveermachine kan o.a. textiel, hout, glas,
plexiglas en kunststof graveren.
Hebt u een wijnglas dat u graag
cadeau wilt doen ter gelegenheid

van iets? Middeljans kan deze
graveren. Alles is mogelijk, mits
het in de machine past. Maar ook
naam- of merkplaatjes van kunststof tot ongeveer 5 à 6 mm dik
kan in vorm gelaserd worden en
bedrukt. Leuk als relatiegeschenk of als naambordje aan de
deur. Zelfs mallen kunnen
gemaakt worden die als spuitmal
gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld wilt u letters spuiten
ergens op maar moet dat netjes?
Middeljans kan u de mallen leveren.
Fotoafdrukken op canvas doek,
of op textiel. Ook dat kan Middeljans voor u doen. En minstens
zo gunstig als de gemiddelde
internet aanbieder. Het proberen
waard!
Auto's beletteren? De grote show
room met overhead deur is
geschikt om zo naar binnen te
rijden zodat onder ideale omstandigheden de auto beletterd kan
worden. De auto's van o.a. Arts &
Dier, JYVE koeriers of Huls uit
Vlagtwedde zijn hier beplakt. En
onlangs is ook de bestelbus van
Maallust bier uit Veenhuizen
volledig voorzien van belettering
hier naar buiten gereden. Dennis
zijn mooiste klus was wel de
belettering van het BNI gebouw
te Stadskanaal naast het busstation. Ook gevelbelettering, ramen
en borden kunnen zowel in 1
kleur als full color bedrukt worden.
Promotiematerialen nodig voor
deelname aan beurzen, markten
of tentoonstellingen? Middeljans
levert o.a. de roll-up banners.
Licht en eenvoudig mee te
nemen en uitgerold een vrijstaande promotiewand.
Sinds enkele jaren is Middeljans
ook steunpunt van GLS pakketservice. Pakketjes voor de hele
wereld kunnen hier hun reis
beginnen.
10 jaar Mibuwijnen en 30 jaar
Middeljans Sport en Reclame.
Een familiebedrijf waar de klant
centraal staat en er altijd een
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oplossing is voor uw vraag.
Steeds met de tijd meegegaan en
nog steeds in een opwaartse
stroom. Waar Gerrit ooit alleen
begon is een echt familiebedrijf
ontstaan. Geesje met haar zonen
Dennis en Mark, maar ook zeker
hun partners Sanne en Anna niet
te vergeten. Samen met de medewerkers een bedrijf waar ze trots
op mogen zijn. Een bedrijf waar
ook de gemeenschap van Buinerveen trots op mag zijn. En bent
u nieuwsgierig? Kom gewoon
eens aan. Er is meer mogelijk dan
u denkt!
Vrijdag 5 februari j.l. werd het
jubileum gevierd. Circa 400 man
zijn op visite geweest om de felicitaties te brengen en eens met
eigen ogen te kijken wat er nu
eigenlijk aan de Hoofdstraat te
Buinerveen gedaan wordt. Overweldigend waren de reacties, de
enorme hoeveelheid bloemen en
cadeaus, de mooie woorden van
burgemeester Seton, de serenade
geblazen door De Meraskikkers.
Uw aanwezigheid en belangstelling was het grootste cadeau. De
familie Middeljans wil via deze
weg dan ook graag alle bezoekers en belangstellenden heel erg
hartelijk bedanken voor de
geweldige middag en avond die
ze beleefd hebben tijdens de viering van hun 30-en 10-jarig jubileum. Ook de catering vanuit ons
eigen Dorpshuis was top.
Bedankt! Ze zullen er nog lang
van nagenieten.
Marjan Poelman
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Even voorstellen,..
Hallo ik ben Bert en ben vorig
jaar mei samen met Susanne bij
jullie in het dorp en in streek
komen wonen. Aan de zuiderdiep 31 NB west. Ik ben hovenier en klussenier van beroep als
zelfstandige, samen met Susanne
doen we tuinen en klussen voor
hoofdzakelijk particulieren onder de naam Be-Sus .
Maar daar gaat het hier niet om.
Vorig jaar ben ik blij verrast en
enthousiast geraakt over een stuk
in de week in week uit wat ging
de
over de buurt moestuin in 2
mond . Nu blijkt het daar steeds
met vorm te krijgen door goede
begeleiding van alle kanten en
een positieve inzet van vrijwilligers die in vereniging verband
gezamenlijk een grote tuin hebben. En de opbrengst uit de tuin
maakt vele mensen blij, en
gezonder. De scholen in de regio
kunnen ook zo af en toe eens mee
kijken of zelfs wel werken voor
de gene die dat fijn vind. Je hoeft
niet over uitgebreide kennis te
beschikken om me te draaien in
het geheel, goede begeleiding
van vakmensen en kennis is aanwezig. Stek en streek geeft ook
begeleiding in de vorm van educatie. Nu wil ik wel een opzet
maken maar wil graag weten of
er ook wel interesse en animo om
zo iets gezamenlijk op te zetten
hier in ons dorp. Heb je interesse
of wil je iets meer weten of de bal
helpen draaiende te maken mag
je bellen .
06 46 188 435.
Bert
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HEB JE EEN KLUS ?
BEL DAN ……..

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!
TUIN:
Boom verzorging of verwijdering.
Eenmalig groot/achterstallig Onderhoud of Renovatie.
Ontwerp en aanleg.

Straatwerk:
Her bestraten van opritten, terrassen en
tuinpaden, ook voor nieuw werk.

SCHOONMAAK:
Zolder, kelder en schuur opruiming met schoonmaak.
Bij verhuizing begin/eind schoonmaak.
Of in combinatie. bel vrijblijvend voor een afspraak!
Vragen en kijken kost niets en maakt altijd wijzer!
Susanne 06 207 35 294 - Bert 06 461 88 435

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
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Van de bestuurstafel
Het jaar 2016 is nog maar net
begonnen en we hebben alweer
kunnen genieten van allerlei activiteiten in en om ons dorpshuis.
Op 31 december 2015 vierde het
dorp groot feest bij het dorpshuis
om het nieuwe jaar in te luiden.
Begin januari 2016 vond er een
muziekavond plaats, waarbij de
Hoksons optraden. De avond
werd goed bezocht en mag als
zeer geslaagd worden
beschouwd.
Een week later, op zondag 17
januari 2016, vond onze jaarlijkse nieuwjaarsinstuif plaats, die
werd voorafgegaan door het jaarlijkse “ommetje”. Onderweg
kregen we een heerlijke stroopwafel met koffie of ranja aangeboden door Sijpkes. Bij terugkomst in het dorpshuis wachtten
ons allerlei lekkere versnaperingen, waaronder heerlijke

snert. Er was een optreden van
jong talent en van het blaasensemble uit ons eigen dorp.
Onze stichting ervaart het als
zeer plezierig dat dergelijke activiteiten goed worden bezocht en
dat er zoveel vrijwilligers zijn die
dit mogelijk maken.
Over het dorpshuis zelf kunnen
we nog melden dat de keuken aan
vernieuwing toe is. De afzuigunit
voldoet niet meer aan de huidige

eisen en een friteuse functioneert
niet meer naar behoren. Dit heeft
ertoe geleid dat het bestuur een
bedrijf heeft benaderd die een
offerte heeft gemaakt en tips
heeft gegeven om de keuken aan
te passen. Inmiddels is de offerte
door het bestuur goedgekeurd en
wordt er overlegd hoe en wanneer met de vernieuwing van de
keuken wordt begonnen.
Bestuur Stichting Dorpshuis.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter
Gerbrand Plat,secretaris
Ina Ottens, penningmeester
Marion de Leeuw, notulist
Ab Poelman, lid
Jan van Noortwijk, lid
Harm van Rhee, lid
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Kobus Uchtman, lid
Email van onze beheerder:
Johan Meijering

gienus@rateringisolaties.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
kobusenanja@hetnet.nl
johan-beja@hetnet.nl
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Allie
van der
Laan
In de Dorpskrant Buinerveen van
december 2015 is een aankondiging opgenomen van een redactioneel verhaal over de oudpostbode van onze regio tot aan
midden 2006. Ter gelegenheid
van een soort van 10 jarige terugblik zal Allie met een beetje hulp
van Martin een overzicht maken
van allerlei dingen die hem (en
zijn Fennie) zoal bezighouden en
beroeren. Teneinde een meer
toegespitste dorpskrantbijdrage
te kunnen produceren is in vermelde aankondiging opgeroepen
om vragen, wensen en onderwerpen aan te dragen. Daarvan is
door lezers van de Dorpskrant
Buinerveen en mee-lezers uit
Drouwenerveen gebruik gemaakt. Suggesties van die lezers
zullen worden meegenomen,
daarbij gaat het onder meer over
herinneringen aan zijn afscheid,
de ballonvaart en bijzondere ervaringen. Ook is gevraagd naar
hobby's, verzameling dinky postauto's, familie en (klein)kinderen
en naar “banden” met het huidige
PostNL-bedrijf. Allie en Martin
wrijven zich hiervoor hun
schrijfhanden alvast warm.
Volop enthousiasme voor de
schijfklus bleek uit een onlangs
gevoerd gesprekje over aanpak
van én agenda voor deze taak.
Even alvast verklappen dat de
verzameling postauto's in de
voorbije pensioenjaren is
gegroeid van circa 300 naar ruim
900 stuks, waaronder ook enkele
schaalmodellen van postvliegtuigen, brievenbussen, telefooncellen en een viertal postzegelautomaten op ware grootte. Voor
een impressie, zie bijgaande kiekjes.
Martin Snapper

Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554.
De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het
Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het
Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.
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Is glasvezel in Buinerveen haalbaar?
In de media heeft u iets kunnen
lezen over een nieuwe aanpak
om glasvezel uit te rollen en een
nieuw tarief voor glasvezel.
Omdat daarover niet van tevoren
met de ambassadeurs is overlegd
heb ik u daarover niet tijdig kunnen inlichten. Omdat ik geen
vertrouwen heb in de nieuwe
aanpak treed ik terug als ambassadeur glasvezel. Ik wil wel proberen een en ander uit te leggen
en ik stel u een nieuwe ambassadeur voor.
Solidariteit tussen wit en grijs
Het oude model van ECOOostemoer met een tarief van 37
euro per maand voor een all in
one abonnement voor internet,
bellen en tv was gebaseerd op
solidariteit tussen witte gebieden
(alleen KPN aansluiting) en grijze gebieden (KPN en Ziggo aansluiting). Omdat de aansluiting
op glasvezel in grijze gebieden
een stuk goedkoper is dan de aansluiting in witte gebieden zouden
door gezamenlijk op te trekken
de gemiddelde kosten laag
gehouden kunnen worden (rond
de 1500 euro). Omdat het in het
grijze Gieten niet is gelukt om
voldoende belangstelling te genereren wordt het solidariteitsprincipe tussen wit en grijs nu losgelaten. Omdat de toegestane overheidssteun in wit en grijs gebied
verschilt kiest ECO-Oostermoer
ervoor om zich alleen nog op de
witte gebieden te richten.
Werkelijke aansluitkosten in
Eexterzandvoort
Door het wegvallen van het solidariteitsbeginsel vallen de aansluitkosten in Eexterzandvoort
nu veel hoger uit (rond de 3700
euro). Het tarief zou op basis van
deze kosten naar 52 euro per
maand moeten om kostendekkend te zijn. Men heeft er echter
voor gekozen het beloofde tarief

van 37 euro te handhaven. De
meerkosten moeten dus worden
terugverdiend via andere gebieden. In Eexterzandvoort is er een
dekkingsgraad van 85%. Zou dat
percentage intekenaars lager zijn
geweest dan waren de kosten nog
veel hoger geweest. Eexterzandvoort ligt bovendien dicht bij een
vast aansluitpunt voor glasvezel
(pop). Was die afstand groter
geweest dan waren de aansluitkosten navenant hoger geweest.
Kansrijk gebied in BorgerOdoorn
Inmiddels heeft een zestal dorpen in Aa en Hunze en Tynaarlo
aangegeven geen vertrouwen
meer te hebben in de aanpak van
ECO-Oostermoer en zijn samen
met Loon (gemeente Assen) een
nieuw initiatief gestart onder de
naam “Glas van Aa tot Hunze”.
Daardoor is het lastiger geworden om in Aa en Hunze en
Tynaarlo nog kansrijke gebieden
te vinden. ECO-Oostermoer
heeft daarom haar oog laten vale
len op het witte gebied van 2
e
Exloermond, Exloerveen, 1
Exloermond, Buinerveen, Drouwenerveen, Drouwenermond,
Bronnegerveen, Bronneger, Buinen. Ze denkt dat dit gebied bij

een dekkingsgraad van 65% met
een tarief van 50 euro kostendekkend kan zijn. Dit is echter op
geen enkele manier onderbouwd.
Dit gebied ligt beduidend
ongunstiger ten opzichte van een
aansluitpunt voor glasvezel dan
Eexterzandvoort en met een dekkingsgraad van 65% zijn de kosten sowieso hoger dan bij 85%
dus het is waarschijnlijker dat de
kosten een tarief rechtvaardigen
dat ergens tussen de 60 en 70
euro per maand ligt. Omdat men
zich realiseert dat een sprong van
37 euro naar 60 of 70 euro veel te
groot is om de belangstellenden
die zich al hebben aangemeld
vast te houden kiest men ervoor
een onrealistisch tarief van 50
euro te hanteren.
Inleg van 500 euro?
In Eexterzandvoort konden mensen ervoor kiezen om 1500 euro
eigen geld in te leggen. In ruil
daarvoor krijgt men een korting
van 9 euro op het maandtarief.
De Gemeente Aa en Hunze heeft
zich garant gesteld voor het
terugbetalen van deze 1500 euro
mocht ECO-Oostermoer failliet
gaan.
Bij de nieuwe aanpak met
het maandtarief van 50 euro is
het mogelijk om 500 euro in te
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leggen tegen een korting van 5
euro op het maandtarief. Dat is
voor de consument een veel gunstiger aanbieding dan in Eexterzandvoort. Verwacht wordt dan
ook dat er meer mensen eigen
geld zullen inbrengen. Het verdienmodel van ECO-Oostermoer
wordt daarmee wel ongunstiger.
De Gemeente Borger-Odoorn
heeft zich tot nu toe niet garant
gesteld voor deze inbreng van
eigen geld. Bij een eventueel
faillissement van ECOOostermoer bent u uw inleg dus
kwijt.

Pagina 13
En wat wordt er voor de grijze
gebieden gedaan?
Niets. U kunt nog wel steeds uw
belangstelling kenbaar maken.
Als uw woning toevallig langs
een traject ligt waarlangs de witte
gebieden worden aangesloten op
glasvezel dan kunt u waarschijnlijk nog wel meeliften maar voor
de rest wordt erop vertrouwd dat
KPN en Ziggo meer en meer glas
zullen gaan toepassen. Uw aansluiting blijft dan gewoon van
koper. Dat betekent dat de downloadsnelheid wel geleidelijk
omhoog zal gaan maar de uploadsnelheid ruwweg een factor 10
trager blijft. U blijft dus met een
niet toekomstbestendig asymme-

trisch internet zitten. Anders
gezegd de grijze gebieden van nu
worden de witte gebieden van de
toekomst.
Nieuwe ambassadeur
In navolging van de ambassadeur
in Drouwenermond trek ook ik
me terug. Zonder een degelijke
onderbouwing kan ik de nieuwe
aanpak niet ondersteunen. Ik heb
wel voor een opvolger gezorgd.
Tim Maduro uit de Zuiderstraat
heeft ruime ervaring in de telecommunicatie en ziet nog wel
mogelijkheden in de nieuwe aanpak. Met vragen kunt u verder bij
hem terecht. Zijn e-mailadres is
tjcmad@gmail.com
Henk Bulder

De Bieb op het Diep DROOMT …
Misschien heeft u het al gemerkt:
de Bieb op het Diep is helaas
steeds vaker leeg. Het kastje is
écht niet meer waterdicht,
waardoor regen en wind vat krijgen op de boeken, dvd's en cd's.
En dat vinden wij natuurlijk ongelooflijk jammer! Boeken zijn er
om gelezen te worden, cd's om
gehoord te worden en dvd's om
gezien te worden. Dat is hun
basisrecht, zogezegd. Verpieteren in een laagje water zou zonde
zijn.
In onze gang staan meer dan
genoeg boeken, cd's en dvd's …
te wachten op een andere kast …
zodat er weer volop gelezen kan
worden in ons dorp. We hebben
namelijk wél de indruk dat het
een nuttige toevoeging is aan ons
dorp. De boeken, die verzorgen
wij, en dat blijven we graag doen.
Maar zonder kast, gaat dat niet
langer lukken.
Daarom doen we graag hier een
oproep: wie heeft er zomaar een
kast beschikbaar die buiten kan
staan en waar de boeken hoog en
droog een plekje kunnen vinden?
Of misschien heeft u materiaal

liggen dat geschikt zou zijn om
een kast van te maken? Of ….
Misschien bent u wel degene die
héél handig is met hamer, boor,
spijkers of schroeven en wilt u
meehelpen om een kast te
maken? Wie kan en wil ons helpen om van de Bieb op het Diep
écht een kast van en voor het dorp
te maken?
Wat zou er nodig zijn om te realiseren dat de Bieb op het Diep een
nieuwe, wat hogere, stevige boekenkast zou krijgen waar iedereen gratis boeken, cd's en dvd's
kan lenen? En waar misschien

ook nog wel ruimte in gemaakt
kan worden om andere dingen
met elkaar te delen … zoals een
bakje soep, een portie stamppot
voor een buurtgenoot, groente
die je over hebt, of koekjes die
wel gebakken maar niet allemaal
opgegeten worden (OK, ver
gezocht …). Hoe leuk zou dát
zijn?
Ideeën en hulp zijn van harte
welkom!
Wim Bruil en Jolanda Grooters,
Hoofdkade 6, Buinerveen
0599-212949
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

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

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

De Nationale Voorleesdagen:
Van 27 januari t/m 6 februari
waren De Nationale Voorleesdagen.
We hebben er een geitje bij!
van Marjet Huiberts is voorgelezen door Carin Bijl in Dorpshuis
Nieuw-Buinen aan alle peuters
en kleuters. Na het voorlezen
werd er gegeten. Met dank aan
bakkerij Eerkens voor de broodjes en de SPAR voor de boodschappen.
Ook in bibliotheek Borger is dit
leuke prentenboek veel voorgelezen.

Bibliotheek Borger zet e-books
in de schijnwerpers:
Op woensdagmiddag 3 februari
organiseert de bibliotheek een
s p e c i a l e e b o o k promotiemiddag. Er staat dan
fotohokje opgesteld waar u een
leuke, grappige of zelfs hilarische foto kunt laten maken van u
met uw favoriete e-book. U krijgt
de foto op uw emailadres toegestuurd en een afdruk als boekenlegger mee naar huis. En misschien mogen wij uw foto ook
wel twitteren en op facebook
zetten?
Je kunt heel gemakkelijk e-books
lenen met je bibliotheekpas. De
e-books zijn zonder extra kosten
te leen voor vrijwel alle bekende
apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.
De e-books zijn voor leden van
de Bibliotheek gratis te downloaden. Je hebt keus uit duizenden
titels en het aanbod wordt regelmatig ververst.
Gastlenen: makkelijk lenen bij
bibliotheken buiten Drenthe:
Als lid van de Drentse bibliotheken kun je in veel gevallen ook
lenen bij alle andere openbare
bibliotheken in Nederland, het
zogenaamde gastlenen. Dit kan
bijvoorbeeld in de plaats waar je
werkt, winkelt of studeert.
Gastlenen is snel en makkelijk
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aan te vragen. Neem de eerste
keer dat je naar een gastbibliotheek gaat je bibliotheekpas en
een geldig identiteitsbewijs mee.
Van de gastbibliotheek krijg je
een aparte bibliotheekpas waarmee je meteen kunt lenen. Bij
volgende bezoeken is alleen de
pas van de gastbibliotheek nodig.
Reserveren en verlengen van
materialen is ook mogelijk. Gastlenen wordt automatisch verlengd zolang je abonnement in
Drenthe aan de voorwaarden
voldoet.
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de eigen bibliotheek. Gastlenen
geldt alleen voor het lenen van
materialen (inclusief reserveren
en verlengen), niet voor andere
service zoals korting op toegangsprijzen. Het is de bedoeling
dat de geleende materialen ook
weer bij de gastbibliotheek ingeleverd worden.
Lenen met één abonnement kon
al bij alle bibliotheken in de provincie Drenthe. Dat blijft zo.
Gastlenen is een extra service
voor klanten die ook eens in een
plaats buiten de provincie willen
lenen.
Gastlenen in Drenthe
Uiteraard zijn leden van bibliotheken buiten de provincie welkom om hier te komen lenen. Ga
met je pasje en een legitimatie
naar de Bibliotheek waar je wilt
lenen. Na controle of je abonnement voldoet aan de voorwaarden krijg je gratis een pasje waarmee je kunt lenen bij alle bibliotheken in Drenthe.

Voorwaarde voor gastlenen is dat
je abonnementsvorm hiervoor
geschikt is. Voor leden uit Drenthe zijn dat het basis- en grootabonnement. Sommige bibliotheken kunnen inschrijfgeld vragen of bedrag per uitleen. Informeer hiervoor bij je gastbibliotheek.
Voor gastlenen geldt het maximumaantal volgens de uitleenvoorwaarden van de gastbibliotheek. Dit aantal komt bovenop
het aantal te lenen materialen uit

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 2016
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2015
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

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

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas
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Nieuws CBS School 59
Zaalvoetbaltoernooi
Op woensdag 30 december deed
een team van School 59 mee aan
het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in “De Splitting”. Acht kinderen hebben de eer van School
59 verdedigd. Er werden 6 wedstrijden gespeeld. Het sportieve
gehalte van de ploeg was groot.
Aan het eind van de dag gingen
alle teams met een beker naar
huis.
Kofferbakverkoop
Op zaterdag 19 december heeft
een aantal vrijwilligers van OBS
75 en CBS School 59 suikerbroden en droge worsten verkocht.
De opbrengst per school is maar
liefst € 390,25. Vrijwilligers,
bedankt! Dankzij jullie is deze
actie weer een succes geworden.
Project kerk-school-gezin
Van 25 t/m 31 januari hielden we
ons jaarlijkse project “KerkSchool-Gezin”. Het thema was
dit jaar “Hoe groot kun je zijn?”.
Op school zijn Bijbelverhalen
over David verteld.
Het project wordt georganiseerd
door De Baptistengemeente, de
PKN-kerk, CBS “De Klister” en
CBS School 59.
De week werd op zondag 31 januari 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 “Schoolmaaltijden voor
kinderen in Burkina Faso”. We
hebben op school een proeverijmarkt georganiseerd om geld
voor dit doel in te zamelen.
Ouders en kinderen brachten
zelfgemaakte gerechten mee
naar school, die voor een zacht
prijsje verkocht werden. Het was
een gezellige drukte op dinsdag
26 januari tussen 17.00 uur en
18.00 uur en iedereen genoot van
de uiteenlopende hapjes die er te

krijgen waren. Met deze actie
werd ruim € 300,00 voor het
goede doel ingezameld.

Prijs
Ewoud Daniëls heeft voor de
kinderen van groep 1 en 2 een
racer gewonnen met een kleurwedstrijd. Hij kreeg zelf ook nog
een cadeautje. Sinterklaas overhandigde de cadeaus aan Ewoud.
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Schoenmaatjes
We hebben dit jaar meegedaan
aan de actie “Schoenmaatjes”
van Edukans. Op school hebben
de kinderen een schoenendoos
versierd en thuis is de doos
gevuld met speelgoed. Veel kinderen in arme landen zullen de
komende tijd erg blij worden van
de spullen die onze kinderen hebben verzameld.
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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

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

van 18.30 uur tot
van 08.30 uur tot

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

19.30 uur
09.30 uur
17.50
25.00

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

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

Rijopleidingen

FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur

Voor info en prijzen zie website
Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

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

Dorpskrant Buinerveen
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Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
nz re
ink n e
we lec
rk tra
en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com

Kinderopvang

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

Nieuwsgierig?!

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

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

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Nieuws OBS 75
Ouders O.B.S. 75 avondje in de
schoolbanken
De jaarlijkse zakelijke ouderavond, daar is op school 75
eigenlijk al jaren weinig zakelijks meer aan. Op 28 januari van
dit jaar werd dat opnieuw duidelijk. De activiteitencommissie
liet met een prachtige fotocollage
zien welke activiteiten zij afgelopen jaar heeft ondernomen. In
plaats van het voorlezen van
allerlei jaarverslagen lagen deze
ter inzage op een tafel. De tijd die
op deze manier bespaard werd, is
door de leerkrachten en medezeggenschapsraad benut om de
ouders interessante workshops
aan te bieden.
Een groep ouders heeft gebruik
gemaakt van de expertise van
mevrouw Margriet Grooten,
medewerker van Veilig Verkeer
Nederland. Zij vertelde op enthousiaste wijze over de ontwikkeling van verkeersgedrag van
kinderen. Zo leerden ouders
onder meer dat het kijkgedrag
van jonge kinderen heel anders is
dan vaak wordt aangenomen en
wat er belangrijk is in de begeleiding van kinderen die straks naar
de middelbare school moeten
fietsen.
Voor de andere groep ouders
werd er een prachtige les gegeven door onze eigen juf Siska. Zij
nam de ouders mee in een klein
stukje praktische psychologie.
De informatie die Siska gaf, is
gebaseerd op de training Moed
Doet Goed. Hierbij gaat het om
bemoediging van jezelf en anderen. Uitgangspunt is dat iedereen
goed genoeg is. Ben je toch niet
tevreden over jezelf, dan kun je
door middel van bemoedigende
eigenschappen en het geven en
krijgen van positieve aandacht
verder komen.
De activiteitencommissie zorgde
behalve voor hun informatie, ook
voor het gezellige aspect. Er was

koffie en cake, en na de workshops was er onder het genot van
een hapje en drankje gelegenheid
om even na te praten. Het was
een geslaagde avond met een
bemoedigende opkomst.
Inzet voor verkeersveiligheid
beloond door gemeente
Al jaren is de oversteek voor
school 75 goed geregeld met
vrijwilligers. En met een actieve
verkeersouder en een leerkrachtenteam dat zich extra inzet voor
goed verkeersonderwijs en extra
activiteiten, prijkt ons Drents
Verkeersveiligheidslabel nog
steeds aan de muur. Dankzij een
proactieve houding van onze
bevlogen verkeersouder André,
verloopt ook het contact tussen
de school en de gemeente goed.
Dit was voor wethouder Buijtelaar en verkeerscoördinator dhr.
Haak aanleiding om school 75 te
bezoeken en als eerste school te
voorzien van extra LEDverlichting bij de oversteekplaats. Naast de knaloranje jassen en de flikkerende gele knipperkasten, eisen nu ook vrolijk
dansende rode lichtjes de aandacht op van de bestuurder. Er
blijven altijd wensen over aangaande verkeerssituaties in het
dorp, maar we bedanken de
gemeente voor de betrokkenheid
en dit vriendelijke gebaar richting de school.
Vbnb:
Foto1: Wethouder Buijtelaar
overhandigt LED-verlichting
aan de verkeersouder en teamleider (foto: W. Hilbolling)
Foto 2: Juf Siska vertelt over
bemoedigende eigenschappen
Foto 3: Zo'n verkeersexamen
voor groep 7 is nog niet zo
gemakkelijk
Foto 4: Ouders en juffen praten
nog even gezellig na
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Vrijdag 29 april
‘s Avonds vanaf 18.00 uur huis aan huis!!

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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
maar liefst € 390,00 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
2016 wederom een beroep op u
mogen doen.
Met vriendelijke groet,
CBS School 59 en OBS 75

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
openingstijden: zie website

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
OPENING HOOFDKADE:
S TA R T 5 e O M M E T J E
BUINERVEEN
Op zondag 17 januari 2015 is, als
start van het 5e Ommetje van
Buinerveen, de opening van de
vernieuwde Hoofdkade verricht.
Burgemeester Jan Seton heeft het
lint doorgeknipt met behulp van
een aantal kinderen. De Hoofdkade is opnieuw bestraat met
nieuwe betonklinkers. Dit is
dankzij de gehonoreerde aanvraag door de gemeente BorgerOdoorn, ingediend bij de Provincie Drenthe voor vernieuwing
van het fietspad langs de Buinerstraat. En mede dankzij het lobbywerk van Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen bij
gemeente Borger-Odoorn. Het
fietspad is smaller uitgevoerd
naar een breedte van 2.10 m.
Hierdoor was er financiële ruimte gemaakt voor herstel van de
Hoofdkade. Dit werk is uitgevoerd door de fa. Hoornstra uit
Nieuw-Buinen.
Daarna ging de route met
bijna 100 deelnemers van start.
Eerst naar de Molenlaan om bij
Stropiewafel te genieten van een
warme stroopwafel met een kop
koffie of thee. Via het bos 't
Meras en slootkanten ging het
verder naar de Noorderstraat, om

door 't Meras en het bruggetje bij
OBS75 terug over de Hoofdstraat naar het dorpshuis te wandelen.
Na afloop van het Ommetje was iedereen van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsinstuif die rond 15.30 uur begon in
het Dorpshuis. Er vonden optredens plaats van prijswinnaars
van Show Your Talent en de
NOAD streetdancegroepen.
De snert en groentesoep van
Dorpshuis De Viersprong liet
zich tot afloop prima smaken.
De nieuwjaarsinstuif is net als
voorgaande jaren weer geregeld
door afgevaardigden van een
aantal verenigingen, speciaal
voor alle inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen tot aan de
Mondenweg
AED/Reanimatie
Dankzij nieuwe aanmeldingen
worden op 24 februari en 15
maart 2016 zelfs 16 vrijwilligers
(opnieuw) getraind voor de

AED/reanimatie. De training
wordt door Henk Kleve uitgevoerd.
Nieuwbouwplan Zuidonder:
Bij Plaatselijk Belang hebben
een aantal personen gevraagd
naar mogelijkheden voor een
starterswoning. Er is opnieuw
contact met fa. Explorius opgenomen. Explorius gaat het plan
verder uitwerken. Dit voorjaar
komt meer nieuws naar buiten
met betrekking tot de woningtype's en bijbehorende prijzen.
Mochten er meer geïnteresseerden zijn, laat dit weten
bij Dennis Middeljans, tel. 0599
2 1 2 2 3 2 o f d e nnis@middeljanssportenreclame.
nl
Fietsoversteken Buinerstraat:
De plannen voor de beide fietsoversteken op de Buinerstraat,
die veiliger moeten worden
gemaakt, worden in maart/april
2016 uitgevoerd. Ter hoogte van
de ingang van ons dorp/ bij het
plaatsnaambord wordt de voorkeursvariant met een langere
drempel en pianostrepen uitgewerkt. Met aan de kanaalzijde de
versmalling.
In de Buinerstraat wordt ter hoogte van de fietsoversteek bij de
afslag naar de N374 een lange
drempel tevens met pianostrepen
uitgevoerd.
Jaarvergadering:
Woensdag 9 maart om 20.00 uur
is de gecombineerde Jaarvergadering van Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
en Stichting Dorpshuis.
Graag horen we welke ideeën er
bij onze inwoners leven.
Of aan welke zaken aandacht
door beide instanties moet worden besteed.
Komt allen!
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Paasvuur:
Op zondag 27 maart zal er
opnieuw een paasvuur komen.
Dit jaar stelt Simon Berends een
stuk grond ter beschikking aan de
laan tussen Zuiderdiep en Zuidelijke Tweederde weg.
Deze laan is niet toegankelijk
voor auto's!
Plaatselijk Belang Buinerveen
/Nieuw-Buinen west vraagt de
vergunning aan.
Een jongerengroep regelt de organisatie.

Laatste berichten Paasvuur 2016
Ook dit jaar vindt er gelukkig
weer een paasvuur plaats in Buinerveen. Op een andere locatie
deze keer. De locatie dit jaar is
een perceel aan het kanaal lopende vanaf OBS 75 naar de 2/3e
Weg Zuid aan het betonpad. Dit
is de kavel die gesitueerd is achter Zuiderstraat 33 (van die kant
niet bereikbaar, want nog 800
meter het veld in). Ofwel vanaf
de 2/3e Weg het 4e perceel aan
het betonpad. Vanaf deze kant
kan ook de aanvoer plaatsvinden.
Schoon snoeihout kan alleen
gebracht worden op:
Zaterdag 19 maart
09.00u – 17.00u
Zaterdag 26 maart
09.00u – 17.00u
Een vrije gift wordt op prijs
gesteld
Denkt u er om dat er geen andere
vervuiling gebracht wordt dan
snoeihout. Boom-/struikwortels
en dikke stammen worden
geweerd.

Het vuur wordt aangestoken op
1e Paasdag 27 maart rond 20.00
uur (in dat weekend wordt ook
de tijd verzet dus feitelijk is het
qua daglicht vergelijkbaar met
een uur eerder)
Ook de fakkeloptocht wordt
weer georganiseerd. Start tegenover Dorpshuis De Viersprong
om 19.00 uur aan de Hoofdkade.
De kinderen lopen dan onder
begeleiding richting OBS 75
waar de afslag langs de wijk genoe
men wordt richting de 2/3 weg
Zuid.
Bezoek aan het paasvuur is
geheel op eigen risico. Voor de
veiligheid van de kinderen graag
zelf als ouder/verzorgende 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 slootwallen/sloten sparen door deze niet
te betreden.
Tevens worden er nog vrijwilligers gevraagd die willen helpen
op de brengdagen of op de avond
zelf.
De organisatie hoopt op een
gezellig avondje genieten met
een groot vuur waarbij koffie,
thee en iets te drinken niet ontbreken.
Contactpersoon:
Herbert Lubbers
Tel. 06-5022 5257

Dorpskrant Buinerveen
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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 9 maart 2016
Aanvang 20.00 uur
AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Financiën, verslagen penningmeesters
6. Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2016
7. Bestuursverkiezingen
8. Activiteitencommissie en dorpskrant
9. Andere mededelingen
10. Rondvraag
11. Informatie over duurzaamheid en sneller internet
12. Sluiting
Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Al Vanaf 1922
Website:
www.buinerveen.nu
wordt bijgehouden door Bram
van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn
graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de
agenda.

Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367

Dorpskrant Buinerveen
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Oók Cittaslow:
Gastvrij verblijven in één van de mooiste regio's van Drenthe
In dit aantrekkelijke en uiterst
gevarieerde gebied op en aan de
Hondsrug proeft men de authentieke sfeer van Drenthe, ervaart
men de rust en heel veel moois en
goeds wordt intens beleefd.
Met circa 90 hotels, vele B&B's,
grote en kleinere campings,
groepsaccommodaties en vakantiewoningen kunt u hier kiezen
uit een verblijf dat het meest bij u
past. Soms nog met een voordeeltje, omdat menig verblijf is
gekoppeld aan reducties op bijv.
toegangsprijzen van musea en
voor recreatieve activiteiten.
Zonder meer al ervaart u enkele
kenmerken van het Cittaslow
aureool, zoals gastvrijheid,
prachtig landschap, authentieke
dorpen en verbondenheid met
producten van dorp en streek.
Recreëren en verblijven in Borger-Odoorn is een belevenis op
zich. Ontdek de schoonheid van
een gevarieerde omgeving en
laat u verrassen. Geniet van de
gastvrijheid van onze inwoners
en ondernemers, die onze mooie
omgeving graag en met gepaste
trots met u willen delen. Dat
genieten delen we met elkaar en
dat betekent dat Borger-Odoorn
er tussen hollen en stilstaan voor
iedereen is!
Martin Snapper

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

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

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.

Pagina 26

Dorpskrant Buinerveen

Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Gewoon …
over klassieke homeopathie
In de afgelopen jaren heb ik al
Homeowatte's geschreven over
allerlei onderwerpen. En toch,
nog nooit ging het over de 'klassieke homeopathie' zelf. En daar
moest maar eens verandering in
komen, dacht ik zo. Want over
niet al te lange tijd is het weer
zover: 10 april, de geboortedag
van Samuel Hahnemann. Deze
grondlegger van de klassieke
homeopathie werd al in 1755
geboren, maar liefst 261 jaar geleden. Niet echt een bevlieging
dus, die homeopathie. Maar waar
gaat het nu eigenlijk over in de
homeopathie? Daarom: een paar
grondbeginselen op een rijtje …
Gelijksoortig
De jonge arts Samuel Hahnemann was een licht ontvlambaar
en enigszins rechtlijnig mens, die
zich ongelooflijk opwond over
de tekortkomingen van de
geneeskunde in zijn tijd. Naast
heel veel aderlaten en een paar
zwaar giftige medicijnen had die
maar weinig instrumenten om
zieke mensen te genezen.
Uit onvrede sloot hij al snel weer
zijn praktijk en besloot zijn
groeiende gezin te onderhouden
met andere werkzaamheden. Eén
daarvan was het vertalen van
medische handboeken. Terwijl
hij daarmee bezig was herontdekte hij in een geschrift over
Kinabast (toentertijd gebruikt
tegen malaria) een heel oud
geneeskundig principe dat al
stamde uit de Griekse oudheid.
Het gaat hier om de natuurwet
dat een stof die in een grote hoeveelheid ziekteverschijnselen
veroorzaakt in een gezond mens,
diezelfde ziektesymptomen bij
zieken ook weer kan genezen in
een kleine hoeveelheid. In de

natuur, dus ook in een mens, is
het nu eenmaal zo dat alles op
alles gezet wordt om schade door
een verstoring te herstellen, of
dat nu lichamelijk of geestelijk
is. Daarvoor worden de hulpbronnen van het zelfgenezend
vermogen ingeschakeld. En dat
heeft iedereen!
Dit wordt het gelijksoortigheidsbeginsel (similia principe)
genoemd en is nog steeds de
basis van de klassieke homeopathie
Proeven
De eigenzinnige, nieuwsgierige
en wetenschappelijk ingestelde
Hahnemann besloot dit eerst
maar eens op zichzelf te gaan
proberen.
En zo kwam het dat hij diverse
stoffen op zichzelf testte en heel
nauwgezet bij hield welke verschijnselen dat veroorzaakte.
Geneesmiddelproeven dus.
Langzamerhand werd de groep
mensen die meedeed groter, en
ook hun ervaringen werden vastgelegd. Nog steeds vinden proeven plaats en nog steeds groeit
daarmee de kennis over de middelen, ook over hoe ze in deze
tijd werken. We doen dat alleen al
lang niet meer in de onbewerkte
vorm die Hahnemann gebruikte.
Alles wat wordt waargenomen
tijdens geneesmiddelproeven
wordt vastgelegd, onder andere
in Materia Medica's. Inmiddels
zijn er duizenden middelen
beschikbaar, onder andere
gemaakt van planten, dieren of
mineralen.
Hahnemann ontdekte dus allereerst dat het oer-oude principe
nog steeds werkte. Na enige tijd
heropende hij daarom zijn praktijk en baseerde zijn manier van
werken op dit gelijksoortigheidsbeginsel.

Potenties
Hahnemann ontdekte echter nog
iets: omdat het in een aantal
gevallen toch wel bezwaarlijk
was om giftige stoffen als Arsenicum en Zwavel aan patiënten te
geven (er waren nogal wat onge
wenste bijwerkingen …) verkleinde hij de doses. Daarmee
verdwenen inderdaad de bijwerkingen, maar helaas ook de
gewenste genezende werking.
Ook daar had de vindingrijke
Hahnemann echter een oplossing
voor: hij verdunde de geneesmiddelen door de uitgangsstof op
te lossen in alcohol. Alles in zorgvuldig vastgestelde verhoudingen. En daar voegde hij nog een
stap aan toe: hij schudde de
vloeistof, soms 10 keer, soms
100 keer en soms nog vaker.
Waarom hij precies hiervoor
koos, is een raadsel. Maar het
werkte wel: de bijwerkingen
verdwenen en de genezende werking keerde terug. De geneesmiddelen waren krachtiger

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl
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geworden, schreef hij. Vandaar
dat hij sprak over gepotentieerde
middelen. Nog steeds werken
klassiek homeopaten met middelen die bereid zijn volgens zijn
principes: de potenties. Soms
hoog, soms laag, dat kan heel
wisselend zijn.
Tenslotte: in de praktijk
Een klassiek homeopaat gaat
uitgebreid met je in gesprek, op
zoek naar het begin … de basis
van de verstoring in het evenwicht waardoor klachten zijn
ontstaan. Die eerste verstoring
heeft vaak een soort dominoeffect in gang gezet. En als er één
steentje valt, is de kans groot dat
er meerdere achteraan vallen.
Om het verband tussen de ver-
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schillende vallende steentjes te
vinden, vraagt de homeopaat je
soms het hemd van het lijf. Meestal alleen figuurlijk, wees
gerust.
Als het verhaal duidelijk wordt,
geeft dat vaak al veel opluchting.
Om vervolgens de steentjes weer
rechtop te zetten zodat het zelfgenezende vermogen weer actief
kan worden, gebruikt de homeopaat verdunde en geschudde middelen. Welk middel dat precies is,
hangt af van het individuele verhaal achter de mens en zijn of
haar ziekte. Maatwerk dus!

Inspiraling Praktijk voor heelZijn de deuren open. Op 9 april
ben je van harte welkom tussen
13.00 en 16.00 uur, voor een
praatje, informatie of gewoon
om even kennis te maken.
In de daarop volgende week van
10 t/m 16 april zal nog een aantal
activiteiten worden georganiseerd in het kader van de Week
van de Homeopathie. Meer
informatie daarover vind je op de
website en de Facebook pagina
van Inspiraling.

Wil je meer weten of even kennis
maken? Dat kan!
Aan de vooravond van de
geboortedag van Hahnemann zet

Internationale Week van de Homeopathie
(10 – 16 april 2016)
In het kader van de Internationale Week van de Homeopathie organiseert
Inspiraling Praktijk voor heel-Zijn een aantal activiteiten.
·
·
·

Zaterdag 9 april 2016 van 13.00 tot 16.00 uur: OPEN MIDDAG. Kom binnen kijken in de praktijk
aan de Hoofdkade 6 in Buinerveen, voor een hapje, een drankje, een praatje, informatie … Welkom!
Dinsdag 12 april 2016 van 20.00 tot 22.00 uur: LEZING over Klassiek Homeopathie en wat dat in
de praktijk voor je kan betekenen, in Centrum De Aandacht in Valthermond.
Donderdag 14 april 2016 van 10.00 tot 17.00 uur: GRATIS KORTE PROEFSESSIES (20-30
minuten) Access Bars.
Kennis maken met de helende, rustgevende werking van een Access Bars sessie? Het is een unieke
kans om te ervaren wat een dergelijke sessie kan betekenen op het gebied van ruimte maken … in je
hoofd én in je leven! Gewoon, door het simpelweg aanraken van specifieke banen en punten op het
hoofd. Op de website vindt u meer informatie.
Om lange wachttijden te voorkomen is een afspraak maken wel aan te raden, want vol = vol.

Aanbieding: 2 halen is 1 betalen!
Maak je naar aanleiding van de proefsessie een afspraak voor een volledige Bars sessie, dan is de tweede
sessie helemaal gratis. Deze aanbieding is geldig voor de hele maand april 2016.

WELKOM!
Inspiraling Praktijk voor heel-Zijn, Hoofdkade 6, 9524 PK Buinerveen, info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Pagina 28

Dorpskrant Buinerveen

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

Bewoners van Buinerveen uit het verleden.
De kinderen van de familie Sijpkes:
v.l.n.r. Tekie, Minie, Annie, Tjaard, Harm, Andre, Hendrik, Jantje en Nies.
De familie Woldering boven v.l.n.r. Bertus, Gerrit, Jans, Jan, Grietinus en Gezienus.
Onder v.l.n.r. Jans, Albert, onbekend, Roelof, Harm en Fenna Woldering-Kuipers.

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
In ons vorige schrijven maakten
we melding over een grote verzameling inzake de glasindustrie
van Nieuw-Buinen. Nu kunnen
we ook melden dat we een serie
van 15 vitrinekasten hebben
weten binnen te halen. Inmiddels
staan deze in onze archiefruimte
en zullen binnenkort worden
ingericht met onze nieuwe aanwinsten van glas. We hebben wel
wat ruimte moeten maken om
deze te kunnen plaatsen en merken dat we langzamerhand uit
ons jasje groeien. Ook zijn we
met enkele plannen bezig waar u
in een later stadium meer over
zult horen en of lezen.

Heeft u belangstelling voor dit
tijdschrift, voor 15 euro kunt u lid
worden en ontvangt u tevens 4
keer per jaar dit tijdschrift. Ook
los zijn ze te koop, maar kosten
dan 5 euro per stuk, dus voor u
voordeliger om lid te worden. En
voordeel hiervan is dat u er niet
achteraan hoeft, het komt namelijk bij u op de deurmat, bezorgt
door onze vrijwilligers.

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

Kom gerust ook eens langs in ons
archiefruimte aan de Parklaan 26
om te kijken en te zien, vrij toegankelijk en ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op
dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur, of na telefonisch contact op een ander tijdstip. Ook
kunt u materiaal meenemen zoals
foto's deze worden ter plekke
gescand en kunt u ze zo weer mee
nemen.
Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons
tijdschrift het 1e nummer van
2016. Ditmaal een verhaal
geschreven door ons bestuurlid
Reind Middel over de glasindustrie van Nieuw-Buinen.

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

Het woonhuis van de familie Boekholt in de jaren 50 van de vorige eeuw aan
de Noorderstraat nummer 40 te Buinerveen

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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2GetThere Werkt!
De jongerencoaches van
2GetThere zijn ruim een jaar
actief in de regio Zuid Oost Drenthe. De resulten liegen er niet om:
In het jaar 2015 hebben wij 150
jongeren bereikt en begeleid.
Jongeren, die zichzelf hebben
aangemeld, omdat ze hulp nodig
hadden bij het vinden van de juiste studie, het vinden van een baan
of een combinatie van beide. Ook
vervulden wij voor een aantal
van deze jongeren een brugfunctie naar hulpverlening. Jongeren
melden zichzelf aan of werden
doorverwezen door o.a. school of
de gemeente, waar wij een goede
samenwerking mee hebben. Het
project kent een positief uitstroomresultaat van ruim 70%
naar school en/of werk, het voorkomen van uitval of een brugfunctie naar hulp.
In 2016 zal 2GetThere actief zijn
in de regio's Emmen, Coevorden
en Borger-Odoorn. 2GetThere
werkt! De ambitie is dan ook om

het project voor langere tijd vast
te leggen en wij hopen daarmee
nog meer jongeren te kunnen
helpen, dan het al overweldigende resultaat in 2015. Daarnaast
merken we dat ook jongeren buiten de regio ZO-Drenthe zich
aanmelden. Het zou mooi zijn
om het project te kunnen uitbreiden naar andere gemeenten binnen de provincie Drenthe.
Ons team bestaat uit acht jongerencoaches, met allemaal hun
eigen achtergrond en aanpak, wat
maakt dat jongeren van 12 t/m 27
jaar een coach kunnen kiezen die
bij hen past. Kies je eigen jongerencoach via de website
www.2gettherecoaching.nl
Wij werken laagdrempelig. We

zijn te bereiken via whatsapp en
kunnen afspreken, daar waar de
jongere wil. We nemen de tijd
voor ze en kunnen zo nodig mee
naar afspraken. We kijken naar
wat de jongere in kwestie op dat
moment nodig heeft om uiteindelijk zelf verder te kunnen. Jongeren hebben hiermee een toegankelijk en flexibel bereikbaar
aanspreekpunt. Iemand die met
ze meeloopt en hen geruststelt.
Het doel van het project is stimuleren van zelfredzaamheid, het
nemen van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en persoonlijke groei bij jongeren. Praktisch doel is het terugleiden van
jongeren naar school, werk of
een combinatie van beiden en
schooluitval voorkomen.
Wij hopen dat we zoveel mogelijk jongeren kunnen bereiken
via verschillende netwerken,
maar ook door jongeren zelf die
zich aanmelden via de website.
Iedereen kan wel een “maatje”
gebruiken! Meld je aan! Door te
bellen, te mailen, of simpelweg
door een whatsapp berichtje te
sturen!
Volg ons:
www.2gettherecoaching.nl/
www.facebook.com/2Gethhere
ZODrenthe

twitter.com/2gt_zodrenthe

Dorpskrant Buinerveen
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Terugblik op
Kerst 2015
Met Carnaval en Sinterklaas
heten we De Meraskikkers, met
kerst en voor het serieuzere werk
Het Viersprongensemble. En dit
jaar organiseerden we al weer
voor de derde keer ons Dorpskerstfeest. Voor Johan en Bea
van het Dorpshuis een heuse verrassing, voor de dorpsgenoten
intussen een jaarlijks terugkerend event. En dit jaar met weer
meer bezoekers dan de vorige
jaren. Alle stoelen uit het Dorpshuis waren bezet, de kinderen op
de bankjes voorin de grote zaal
en de laatsten aan de sta-tafels
achterin. Allemaal om te genieten van een gevarieerd programma op de zondag voor kerst. Juf
Bea vertelde een prachtig kerstverhaal over de dieren in de
schuur. Het Veenkaor zong uit
volle borst de mooiste liederen.
Ze wisten zelfs het programma
nog uitgebreider te maken met
een extra lied! En dan de verrassing van dit jaar: het gelegenheidskinderkoor De Kerstbengeltjes onder leiding van Lonneke Visser. Vol enthousiasme hadden ze weken lang iedere donderdagmiddag na schooltijd prachtige kerstnummers ingestudeerd
en met een heuse flashmob was
de show compleet. Volgend jaar
zijn ze er weer bij. Buinerveen is
nu een heus kinderkoor rijker! En
omdat de beste ideeën vaak ontstaan in de week voor het dorpskerstfeest, doen we het volgend
jaar gewoon weer! Voor de
zomervakantie gaan we met alle
deelnemers van vorige jaren om
de tafel om de plannen voor kerst
2016 in te gaan vullen. Hebben
jullie suggesties, mail het ons
:viersprongmusic@gmail.com
en we gaan kijken wat we ermee
kunnen.
In de kerstnacht zijn we ook op
pad geweest met onze instrumenten. De PKN kerk had ons
gevraagd of we bij de uitgang

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

van de kerk op het plein wilden
spelen op kerstavond. Daarna
zijn we het dorp in gegaan. Verbaasde gezichten achter verlichte
ramen keken naar buiten. Wat
was dat voor geluid? Begonnen
aan het Zuiderdiep bij de fam.
Van der Aa, daarna naar het Noorderdiep bij de fam. Wanders.
Vervolgens naar de Noorderstraat bij de fam. Middeljans en
geëindigd bij het Dorpshuis.
Prachtig om te zien hoe de kroeg
in de kerstnacht leeg liep en jong

en ouder buiten met de muziek
het Stille Nacht speelde en zong.
Echt even een kippenvelmomentje. Wanneer het weer volgend jaar meewerkt, gaan we op
herhaling in de kerstnacht. Wat
kerst betreft: tot volgend jaar.
Wat de muziek betreft: tot het
volgende event. Op 16 april zijn
we er weer bij, wanneer Hemmeltied van RTV Drenthe voor
de tweede keer vanuit ons Dorpshuis een uitzending verzorgt.
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 16 december vond
onze kerstavond plaats. Er was
een heerlijk warmbuffet voor ons
klaargemaakt door Johan Meijering van ons eigen dorpshuis "de
Viersprong".
Na het eten konden we luisteren
naar Gerdien. Zij vertelde een
kerstverhaal over een houten
kerstklokje, waarin cijfers werden genoemd. Deze cijfers moesten we afstrepen op een bingokaart. Het verhaal stopte bij 75
en we hadden kaarten tot
99.......niemand kreeg dus bingo!
Hier hebben we heerlijk om
gelachen. Voor niets alle cijfers
proberen bij te houden. Na nog
een drankje werden er een paar
kerstliederen gezongen. Dit keer
in een modern jasje....karaoke.
Meezingen met behulp van een
scherm, waar de tekst werd vertoond. Na een dankwoord en de
wensen voor fijne feestdagen
gingen we met een klein presentje naar huis.
Op woensdag 20 januari werd de
jaarvergadering gehouden.
Mandy van Beek vertelde over
hun hondenzwembad Dogsplash. Ze zijn gestart met het
zwembad met het idee: “wat
goed is voor een mens, zal ook
goed zijn voor een hond”. Een
hond kan op therapeutische basis
in het zwembad rondjes maken
en oefeningen doen. Soms na een
operatie of als er rugklachten
zijn. Sporthonden en politiehonden kunnen werken aan hun conditie. Voor een half uur wordt een
bijdrage van 15 euro gevraagd.

Roelien Haikens en Marchien
Bolk zijn gehuldigd. Zij waren
40 jaar lid van de Vrouwen van
Nu in Buinerveen en hebben
beide een staat van dienst in
bestuurswerk.
Lien Verstoep trad af als
bestuurslid en ook zij ontving
cadeaus voor haar bestuurswerk.
Herma Ras is toegetreden als
nieuw bestuurslid.

De avond werd verder ingevuld
met verslagen van de diverse
commissies. Roelien Haikens
maakt plaats voor Aly Bouwes en
Dia Kroon in de Tuincommissie.
Voor de agrarische commissie
nam Lenie Pegge het stokje van
Bertha Kloosterman over. De
activiteitencommissie heeft uitbreiding gekregen met Betsy ter
Keurs.
Onze afdeling heeft per 1 januari
2016 een totaal van 45 leden.
Op woensdag 17 februari komt
Evert Thomas (bekend van RTV
Drenthe) van Staatsbosbeheer.
Op woensdag 16 maart wordt
een gezellige avond georganiseerd.
Museumgroep:
Op dinsdag 8 december zijn 8
dames naar een kerstworkshop
o.l.v. Corina van der Scheer
geweest. Er zijn prachtige kerststukken gemaakt in langwerpige
of ronde vorm.
Woensdag 10 februari naar het
cultuurhistorisch Veenkoloniaal
Museum in Veendam. Vertrek

13.30 uur bij Dorpshuis De Viersprong. Expositie van tekeningen en andere werken op en van
papier van Groninger kunstkring
'De Ploeg'. En tevens een expositie over het leven en werken van
meubelfabrikant Jacobus Abraham Huizinga (1861-1937).
Het jaarlijks reisje is op woensdag 20 april. We bezoeken de
Menkemaborg en museum het
Hoogland. Inbegrepen is koffie
of thee met gebak, lunch met
melk en diner. De drankjes bij
diner zijn voor eigen rekening.
Kosten 65,00 euro . Betalen en
opgave kan bij Angelien Bijkerk
(angelienbijkerk@hetnet.nl of
0599-212552) of Betsy ter Keurs
(0599-212644).
Bedrag kan ook overgemaakt
worden op bankrekening
NL74RABO0311262120 ten
name van VrouwenvanNu, afd.
Buinerveen
met vermelding
REIS. Voor 1 april moet de betaling binnen zijn.
Provinciale Commissies:
85 jaar Provincie Drenthe
Vrouwen van Nu
Op vrijdag 27 mei 2016 gaan we
het 85-jarig bestaan van Vrouwen van Nu Provincie Drenthe
vieren.
Het thema is “Binden en Verbinden” en vindt plaats in de “Bonte
Wever” in Assen.

Dorpskrant Buinerveen
Agrarische Commissie:
maandag 22 februari van 9.30 16.00 uur een Themadag in Hoogeveen. Ingrid Horst (van Boer
Johan van Boer zoekt vrouw) en
Agro Reizen gaan een bijdrage
leveren.
Commissie Wonen en Tuinen:
Een Tuin en Sfeerbeurs in Groningen op 18 februari.
Wandelen bij de afdeling Havelte op donderdag 11 februari om
9.30 uur.
Wandelen bij afdeling Westerbork op donderdag 10 maart om
9.30 uur.
Commissie Vrouwenstreken:
Workshop Monoprint en Vlakverdeling op woensdag 24 februari van 9.30 uur tot 12.00 uur in
Beilen. Bij beide technieken
gebruiken we maar drie kleuren.
De commissie Handwerken
Textiele werkvormen organiseert een Voorjaarsquiltbee met
show and tell op 3 maart van
13.30 – 16.30 uur in Westerbork.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl

Menkemaborg

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

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

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester
Secretaresse

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Donderdag:
Groep 5, 6, 7, 8
Hip-Hop kids
Voortgezet Onderwijs
Hip-Hop tieners
Zaterdag:
Groep 1, 2, 3, 4
Hip-Hop mini

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

18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

€ 24.00/kw.
€ 24.00/kw.

09.30- 10.15 uur

€ 24.00/kw.

De lessen worden gegeven door Rian van der AA enLaura Schipper.
Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K.
Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 per jaar.
Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te betalen.
Hiervoor kunt u de machtiging tekenen.
De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het opzeggen van het lidmaatschap alleen per
kwartaal kan plaatsvinden.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http:// okknieuwbuinen.nl

Nieuws
Er zijn wat veranderingen voor
de groepen van Buinerveen.
Laura heeft een baan gevonden
en kan hierdoor geen les meer
geven aan Hip-Hop mini en
Hip-Hop kids.

Wij hebben in Rian van der AA
een vervangster gevonden. Zij
neemt deze groepen over.
Hierdoor kan er wat veranderen
in de lestijd van de
zaterdaggroep maar dit gebeurt
in overleg met Rian en de
ouders.
Wij zijn druk bezig voor onze
uitvoering op 23 april.

Mochten er ouders zijn die mee
willen helpen dan kunt u zich
opgeven via het briefje dat u
kind meekrijgt.
Bestuur O.K.K.

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2016 zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2014-2015
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar
€ 6.00

Data viswedstrijden 2016
7 mei
28 mei
25 juni
16 juli
3 sep
24 sep

13.00 – 16.00
18.00 – 21.00
21.00 – 24.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
13.00 – 16.00

met BBQ
op gewicht

Schaatsdagen Bonte Wever
Het komende seizoen kunnen we weer gebruik maken van de mogelijkheid te schaatsen op de baan van De
Bonte Wever in Assen. Nog 1 dag is het mogelijk te schaatsen namelijk op:
Zaterdag 20 februari 2016 van 17.00 tot 19.00 uur Vrij schaatsen voor de leden
Wat zijn de spelregels: - de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen) licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
Het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
De schaatsers dragen handschoenen en mutsen
Het Bestuur van Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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V.V. Buine
rveen Dam
es 7x7
zoekt team
genoten

u?
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r
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Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training bijwonen op
Maandag of Donderdag van 20.00 tot 21.30 uur.

Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

Inleveren kan bij het
voetbalveld in een blauwe
rolcontainer, deze staat net
buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen
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Activiteiten VV Buinerveen
Voetbalvereniging vvBuinerveen heeft voor de komende tijd wat activiteiten gepland:
5 maart 2016
Potgrondactie van vvBuinerveen.
2 april 2016
Familiedag met tevens het vieren van ons 70 jarig bestaan.
12 juni 2016
Volleybal toernooi organiseren.
De data van deze activiteiten kunt u alvast in uw agenda kunt vermelden..!!
Nadere informatie hierover volgt.
Het bestuur vvBuinerveen.

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.

VV Buinerveen

Wegenbouw

We hebben nog een paar
emmers met strooizout staan à
10 kg per emmer.
Deze zijn, zo lang de voorraad
strekt, te koop voor € 2,50 per
emmer.

Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Tevens hebben we nog enkele
lege emmers met deksel te koop
à € 1,00 per stuk.
Bovenstaande op te halen op
vrijdagmorgen van 9 tot 12
uur..!
Dan zijn namelijk de
vrijwilligers aanwezig.
Het Bestuur vvBuinerveen.

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Dorpskrant Buinerveen
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

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

Sporten kan ook bij u in de buurt.
GALM is de afkorting voor “Groninger Actief Leven Model”. De Universiteit te Groningen heeft deze
aanpak voor senioren ontwikkeld.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Er zijn
lesmogelijkheden voor overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a
€ 2,40 per les).

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

Kijk voor meer informatie op onze website www.galm-borger-odoorn.nl of op die van
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Bijzondere prestaties
Onlangs zijn er enkele zeer bijzondere sport prestaties geleverd
door bewoners uit onze omgeving.
Benno van der Aa heeft weer de
alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee volbracht. Waar hij
in 2013 nog een tijd had van 9 uur
en 47 minuten heeft hij hem dit
jaar onder de 9 uur volbracht in
8.58.11 uur. Een verbetering van
bijna 1 uur! Weliswaar tijdens de
training voorafgaand aan de monsterrit na 15 km al gevallen en
een hechting in zijn lip gekregen
en de neus gekneusd, maar het is
hem gelukt. In de zomer reeds
begonnen met trainen op de racefiets op de weg. Zodra er ijs was
3x per week op de schaats en nog
enkele malen naar Biddinghuizen geweest om ook de langere
rondes te schaatsen. De trainingen waren succesvol want hij
heeft de toch weer volbracht.
Gefeliciteerd topper!

Benno is de voorste schaatser

Weliswaar geen sportprestatie
maar wel een prestatie van formaat werd neergezet door Mathijs Nomden. Hij heeft in een
compleet andere tak van sport
een tweede prijs in de wacht
gesleept. Tijdens de jaarlijkse
jeugdvakwedstrijden voor bakkers, regio Noord in de klasse
Uitvoerend Brood- en Banketbakker heeft hij een en lekker
gevuld broodje gemaakt, ook wel

Janine de Groot heeft een gouden plak gekregen tijdens het
Nederlands Kampioenschap
Masters Zwemmen te Heerenveen (ONMK). Met de dames
estafetteploeg van zwemvereniging NOVA uit Musselkanaal
wisten ze op de 4x50 meter vrije
slag een 1e plaats te halen en
tevens het kampioensschapsrecord te zwemmen. Daarnaast
haalden ze op de 4x100 meter
vrije slag een zilveren medaille
en op de 4x100 wisseslag een
bronzen plak. Maar dat is nog
niet alles. Ze is tevens verkozen
tot sportvrouw van het jaar van
de gemeente Borger-Odoorn en
daardoor genomineerd voor het
Sportgala Drenthe. Gefeliciteerd
Janine!
Mathijs
Foto: Paul Abrahams

stukwerk genoemd. Hij won daarmee een zilveren medaille. Dit
lekkere broodje kan gekocht worden bij de bakker waar hij werkt,
Bakker Job te Gieten. Proficiat
Mathijs! Ga zo door!
Mocht u in uw omgeving iemand
hebben die het verdient in de
dorpskrant te komen, neem dan
contact op met iemand van de
redactie. Zodat ook die prestatie
niet vergeten wordt!

Dorpskrant Buinerveen
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Het voorwerp
De uitdaging om iets concreets te
melden over het voorwerp waarvan de foto's in de Dorpskrant
van december 2015 staan, is niet
zo moeilijk gebleken. Achteraf
gezien een “makkie” voor de
techneuten onder onze lezers.
Via telefoon (familie Van der
Veen en Rudy Fennema), met email (Jan Kruit) en in een persoonlijk gesprek (Ben van Lom
en Lucas Alberts) zijn correcte
antwoorden gegeven. Wél werden verschillende namen voor
hetzelfde ding gebruikt, maar
daarbij overduidelijk dat het
gebruik ervan recht toe recht aan
in één richting wijst: het losdraaien van een oliefilter van een verbrandingsmotor van bijvoorbeeld een auto. De gebruikte en
aangereikte begrippen zijn oliefiltersleutel, demontagesleutel
voor oliefilter en oliefiltertang.
Na het ontvangen van deze reacties ben ik toch nog even naar een
garagebedrijf getogen. Want
voor de volle 100% vertrouwde
ik het nog niet. En dat vooral ingegeven door de gedachte dat het
me wel erg “uit de tijd” en amateuristisch leek. En jawel, bij de
Vakgarage in Drouwen laat de
baas, dhr. Lucas Alberts, me enkele van dezelfde of soortgelijke
voorwerpen zien. Zie de foto's.
Daarnaast ook een moderne variant, gewoon een demontageapparaat dat uitgaande van hetzelfde principe ook zonder schade het zeer schadegevoelige filterhuis van het carter losdraait.
Zie foto's.

Om de bedradingen onder uw
schedel de komende weken aan
het werk te houden –niet te pijnigen!- ziehier een kiekje van de
nieuwe uitdaging. Kijk naar de
foto en bedenk erbij dat het uit
klei is gevormd en daarna gebakken, weegt ongeveer 375 gram
en is 7 tot 10 centimeter hoog.
Het donkere puntje is een gaatje.
Veel van deze voorwerpen zijn

gevonden in en nabij het Peizerdiep. Voor uw welkome reactie is
de route bekend, óf doorgeven
aan de hoofdredacteur (zie bladzijde 2 van dit blad) óf aan
Martin Snapper
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IVN Borger-Odoorn, programma 2016
Fruitbomensnoeicursus
Lezing Biodiversiteit
Lezing Natuurgebieden Borger-Odoorn
Wilde bijencursus Theorieavond
Wilde bijencursus praktijkdag
Lezing Natuur in je eigen achtertuin
Excursie De Cruydthoeck en Aekingerzand
IVN Ledenactiviteit Ontbijtwandeling Drouwen
Zwerftocht De Mandelanden
Vleermuizen excursie
Excursie Stormbos

Afdeling Borger-Odoorn i.o.

Zaterdag overdag 20 februari 2016
Donderdagavond 10 maart 2016
Donderdagavond 14 april 2016
Donderdagavond 28 april 2016
Zaterdag overdag 30 april 2016
Donderdagavond 12 mei 2016
Zaterdag overdag 25 juni 2016
Zondagochtend 31 juli 2016
Zondagmiddag 14 augustus 2016
Woensdagavond 07 september 2016
Zondagmiddag 23 oktober 2016

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

Zaterdag 30 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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Kindercarnaval 2016
Zaterdag 13 februari, een week
later dan de landelijke carnaval,
werd er in Buinerveen weer het
jaarlijkse kindercarnaval gevierd. Waar in het verleden
jeugdwerk altijd carnaval organiseerde en de streetband van Crescendo dan altijd een deel van de
muzikale omlijsting verzorgde
waren nu enkele actieve jongelingen en De Meraskikkers
verantwoordelijk voor weer een
middag zingen, hossen en
springen. Samen met vele enthousiaste vrijwilligers. Wat een
feest.
's Ochtends was de zaal reeds
mooi versierd en was alles klaar
gezet voor de middag. Tegen 2
uur 's middags begon het dorpshuis vol te lopen met prachtig
verklede kinderen. Maar ook
prachtig verklede vrijwilligers.
We zagen o.a. vampiers, piraten,
katten, muizen en sprookjesfiguren, politie agenten, boeven, Tiroler meisjes en koeien. 2 vrijwilligers zijn ook nog eens de hele
middag bezig geweest de mooiste creaties te schminken. Wie
maar wilde kon aanschuiven.
Er waren serpentines, een net
met heel veel ballonnen en er
werden feestfluitjes uitgedeeld.
Voor ieder kind was er volop ranja, snoep en ook Johan van het
Dorpshuis had tot slot nog een
heerlijke warme snack gebakken
voor iedereen.
Een lid van de Meraskikkers had
ook nog enkele kleine muziekinstrumentjes meegenomen zoals
tamboerijnen, belletjes, castagnetten en een triangel. Hierop
werd dapper mee gemusiceerd.
De grote trom van de Meraskikkers werd volop bespeeld door
enkele kinderen die gezellig mee
sloegen met de carnavalskrakers.
De ballonnen werden bejaagd en
aan het eind van de middag was
er geen ballon meer over. De zaal
daarentegen was voorzien van

een regen van serpentines en
resten ballon.
Om half 4 was het carnavalsfeest
ten einde. Vele handen maken
licht werk en in no-time was de
zaal weer aangeveegd en alles

weer netjes.
De organisatie is ook voldaan
naar huis gegaan en heeft
unaniem besloten, óp naar carnaval 2017!
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Gerwin Prins
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Steunstee Nieuw-Buinen
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

Wij steunen verenigingen uit de regio
Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg
belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we
een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een
groot aandeel in de maatschappij.

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

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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Wij zoeken…

Ÿ Organisatie talenten
Ÿ Sterke/handige mensen
Ÿ Creatieve mensen
Ÿ Harde werkers
Lijkt het jou leuk om deel uit te
maken van het Spelweekbestuur?!

Ÿ Gezellige mensen

Laat het dan zo snel mogelijk weten
aan een van de bestuursleden:
Jacob Hospers: 06 - 16554099
Laura Schipper: 06 - 30710781

Voor het bestuur van
Spelweek Buinerveen!!

