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Aangename verrassing
Een dubbele verrassing wacht
Johan Steerenberg en Gerdien
Veldhoen, de eigenaren van Bed
& Breakfast Buinerstee, op dinsdag 25 september. Eerst blijkt
hun gast een ‘mysteryguest’ te
zijn van Stichting Bed & Breakfast Nederland. Daarna staat wethouder Wil Luchjenbroers van de
gemeente Borger-Odoorn voor
de deur om Johan en Gerdien te
feliciteren: ze hebben de derde
prijs gewonnen in de verkiezing
van Beste Bed & Breakfast van
Nederland 2012.

Na een korte toespraak overhandigt de wethouder een certificaat
aan Johan en Gerdien. Vanaf nu
mogen zij hun bed & breakfast in
het Drentse dorp Buinerveen een
jaar lang de nummer drie van de
bed & breakfasts in Nederland
noemen. En dat is niets voor
niets. B&B Buinerstee is een
luxe en ruim appartement waar je
als gast compleet in de watten
wordt gelegd. “Het overtrof werkelijk al onze verwachtingen”,
schrijft een gast op Bedandbreakfast.nl. Reden om er snel
eens te gaan logeren.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
20 okt
3 nov
10 nov
14 nov
24 nov
28 nov
15 dec
22 dec
28 dec
2 feb
9 feb
16 feb

Schaatsen
Spokentocht
Bingo
Vrouwencafé
Schaatsen
Film Dorpshuis
Bingo
Veenkaor
Schaatsen
Toneel
Toneel
Schaatsen

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2012 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 6

inleveren voor

5 december 2012

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
Hallo toneelvrienden.
Het is weer zover: Wij zijn weer begonnen met repeteren!
Vanaf nu is er iedere maandagavond een huisarts in ons dorpshuis.
Wij van de toneelgroep gaan er vanaf nu iedere maandagavond op
consult. Dit lijdt uiteraard tot hilarische situaties.
Wij hopen dan ook dat jullie nieuwsgierig worden naar wat er zich
allemaal afspeelt in de wachtkamer van onze huisarts.
Jullie kunnen dit allemaal aanschouwen op onze uitvoeringen
en wel op de volgende data:

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

2 en 9 februari 2013
Tot zover het nieuws van toneelgroep "de Schoakel",
wij houden jullie vanaf nu op de hoogte.
PS. Niet vergeten de data in jullie agenda te noteren!

Zaterdag 22 december 20:00-01:00
Een gezellige avond i.s.m.country- zanger

Will Stevens
10

a
ja

r

Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van
goederen op afspraak via de
Steunstee medewerkers, tel.
0599-658057.

Dorpshuis “De Viersprong”
Entree: € 5,00
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Agenda
26 oktober
9 november
23 november
7 december
21 december
11 januari

Soosavond
Hoooo's the best
Soosavond
Sinterklazen tegen de zwarte pieten
Gourmetten
Nieuwjaarsparty

Sinterklaasfeest Buinerveen e.o.
Hallo jongens en meisjes van Buinerveen en Nieuw-Buinen,
We vinden het erg fijn jullie te kunnen vertellen, dat Sinterklaas ons een
brief heeft gestuurd.
Hij vertelde daarin dat hij bij ons op bezoek komt en dat hij jullie daar graag
wil ontmoeten!

zaterdag 1 december

En wel op
Zie het schema voor wat we hebben afgesproken.

Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke sportverenigingen
in samenwerking met het dorpshuis. De kinderen hoeven dus geen lid te zijn
van een van de verenigingen!
We hopen op een gezellige middag en zien jullie allemaal graag!
Fam. Schutrups, Dorphuis
Vv Buinerveen,
Schaatsvereniging Buinerveen e.o
Tijd:

Kinderen van 0-4 jaar (onder begeleiding Tijd:
van ouder(s) / verzorger)

Kinderen van 4-12 jaar
(basisschool) (zonder begeleiding
van ouder / verzorger)

13.00 uur

Verzamelen in de voorzaal van het
dorpshuis

Verzamelen in de achterzaal van het
dorpshuis via de zij ingang

13.30-14.00 uur Bezoek Sint in dorpshuis

13.00 uur

13.30-14.15 uur ??????????????????????

in de voorzaal
14.00 uur

Naar huis

??????????????????????
14.15-15.15 uur Bezoek Sint
in de achterzaal
15.15-15.45 uur Pietendisco
15.45 uur

Naar huis
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JEUGDWERK activiteiten 2012-2013
Activiteit
Muziekavond
Knutselen
Bingo
Carnaval
Knutselen
Knutselen
Eindfeest

vrijdag
16 november
woensdag
12 december
vrijdag
18 januari
zaterdag
16 februari
woensdag
13 maart
woensdag
24 april
datum wordt later bepaald.

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Muziekavond
Groep 3 t/m 8: 19.00 t/m 21.00 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Bingo
Groep 3 t/m 5: 19.00 t/m 20.15 uur
Groep 6 t/m 8: 20.30 t/m 21.45 uur
Kosten: 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 1.50 euro
Inclusief drinken en enkele versnaperingen.
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 uur.
Kosten …..
Opgeven bij
Els de Roo 0599-212604 of
Janet Smid 0599-212435

h30deroo@hetnet.nl

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Een nieuw seizoen jeugd(werk)
Voor de zomervakantie waren we
al bezig met het nieuwe seizoen.
We hebben nieuwe data gepland
en vastgelegd bij het dorpshuis.
Na de zomervakantie hebben we
een “vergadering” gehad bij
Janet Smid thuis. Daar hebben
we de nieuwe knutsel besproken.
Wat we gaan maken, welke
spullen we daarvoor nodig zijn
en wie wat gaat doen. Helaas
hebben we op deze avond ook
gehoord dat Bianca Groothuis
vanwege haar andere activiteiten, ons niet meer kan helpen.
Via deze weg willen we haar
bedanken voor alles wat ze voor
ons heeft gedaan.
Knippen, plakken en rijgen
En toen was het onze knutseldag.
's Morgens hebben we met
enkele moeders de spullen klaar
gezet, zodat we 's middags gelijk
konden beginnen. De jongste
kinderen hebben een mobiel
gemaakt. Met behulp van
sjablonen hebben ze figuren uit
karton gemaakt en dit met leuke
servetten beplakt. Voor het
plakken hebben we behangplaksel gebruikt. Het karton
werd ingesmeerd, servetje erop
geplakt en met een vochtige
(plaksel) kwast aangestreken.
Strijkkralen hebben we aan de
draden gerijgd. Deze kralen
hebben een groot oog en zijn dus
makkelijk te rijgen. Daarom
hebben we ze daarna ook nog
gebruikt om met een ijzerdraad
de stok te versieren. Zeker weten
dat de mobielen weer een leuk
plaatsje in huis krijgen.
Tijd te kort
Daarna waren de grotere kinderen aan de beurt. Van ijzerdraad
hebben we een pop gemodelleerd. Dat opgevuld met aluminium folie en met papiertape
vastgezet. Daarna hebben we het
met servetten beplakt.
De kinderen hebben veel lol
gehad met de poppen. Hebben ze
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borstjes, of spierballen. Zijn ze
mager of dik. Wij moesten ze
constant duidelijk maken dat ze
door moesten werken, want de
tijd staat niet stil. Helaas kwamen we deze keer echt tijd te
kort. De laatste kinderen hebben
we zelfs materiaal meegegeven,
zodat ze het thuis af kunnen
maken. We hebben dus helaas
niet van iedereen de resultaten
gezien.
Oktoberknutsel en
muziekavond
De volgende twee activiteiten
zullen een knutselmiddag en een
muziekavond zijn. Bij de knutsel
zullen we met bladeren werken.
We hopen op een grote opkomst.
Het is altijd gezellig om met
zoveel kinderen iets leuks te
maken.
In november hebben we een
muziekavond gepland. De kinderen kunnen karaoken maar ook
playbacken. Voor de playback
mogen ze ook thuis iets voorbereiden. Daarbij valt te denken
aan eigen muziek, kleding,
danspasjes. (Dan wel een cd
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meenemen). Tussendoor gaan
we met de voetjes van de vloer
tijdens de disco.

Tot de volgende keer.
Namens jeugdwerk
Els de Roo.

Tegen inlevering van deze bon:
Kaassouffle, kroket of frikandel voor € 1,00
(geldig tot de volgende dorpskrant)
--------------------------------------------------------------

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.
Ma-do open va 17.30 uur
Vr-zo open va 15.00 uur
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Spokentocht Buinerveen 2012
Op zaterdag 3 november a.s. is er vanaf 19.00 uur weer een spokentocht in Buinerveen.
Deze wordt georganiseerd door de activiteitencommissie en de Schaatsvereniging.
Het bos zal, zoals ieder jaar weer vol zijn met allerlei enge geluiden, spoken en andere griezels.
De spokentocht begint vanaf het dorpshuis “De Viersprong”, waar ook
de gehele avond gezellige (spook)muziek wordt gedraaid.
De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om 23.00 uur.
Er kunnen 25 groepen meedoen en iedere groep kan ten hoogste zes personen bevatten.
De deelname is voor eigen risico en kost €5,- voor iedereen boven de 12 jaar.
Voor deelnemers jonger dan 13 jaar zijn de kosten € 3,Dit bedrag moet bij opgave betaald worden.
Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.
Opgave voor deelname uiterlijk vóór 1 november met betaling inschrijfgeld bij:
Eline de Vrieze
Molenlaan 7
Tel: 0653398487
Email: activiteiten.bveen@live.nl
Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!
Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle deelnemers zeer enthousiast. Foto's van vorig jaar en
eerder zijn te vinden op
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
Er is nog plaats voor een aantal (lopende) spoken.
Wie eens een keer voor spook wil spelen kan zich aanmelden bij Eline de Vrieze
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Bedrijvigheid in Buinerveen
Onlangs kwam de nieuwe editie
weer uit van De Zwerfsteen/'t
Turfschip, het historische tijdschrift voor de voormalige
gemeente Borger. Een uniek
werkje met daarin verhalen over
dorpen, wetenswaardigheden en
andere historische momenten die
nog eens aangehaald worden. Zo
bracht een dezer artikelen de
redactie op het idee om een vergelijk te maken met het verleden
en het heden van Buinerveen. En
dan wel aangaande de bedrijvigheid. In voornoemd tijdschrift
wordt melding gemaakt van zeer
veel bedrijvigheid in het Buinerveen van de vorige eeuw, zo'n 5060 jaar geleden. Toen de kanalen
nog open waren en er een levendige handel was. Voorbijvarende
turf -en aardappelschippers en
hun gezinnen moesten onderweg
ook hun eten en andere benodigdheden aanschaffen en dat
gebeurde dan veelal op de route.
Aangezien men toen nog geen
koelkasten en diepvriezers kende
en veel minder bergruimte had
dan tegenwoordig moest er veel
vers en vaak aangeschaft worden
en was voor elk artikel wel een
winkel te vinden. Buinerveen
alleen al kende aan de Hoofdstraat van elke 3 woningen 2
winkelpanden. Er waren 20 huisnummers waarvan dus 14 een
winkelpand vormden. Voor meer
informatie aangaande de historie
verwijs ik graag naar voornoemd
tijdschrift.
Als redactie zaten we uit de losse
pols eens de huidige bedrijvigheid op te noemen, ons dan niet
beperkend tot alleen de Hoofdstraat. En al snel kwamen we tot
de conclusie dat Buinerveen nog
steeds een zeer bedrijvig dorp is.
Buinerveen kent totaal 433 inwoners (peildatum 1/1/2012). Het
statistisch jaarboek 2011 van de
g e m e e n t e B o rg e r- O d o o r n
vemeldt dat er 144 vrijstaande

woningen zijn. Leggen we nu
deze cijfers naast die van de
Kamer van Koophandel (KvK)
dan telt Buinerveen 68 inschrijvingen die nog actief zijn. Dat is
e
dus anno 2012 op bijna elke 2
woning een ingeschreven bedrijvigheid (of vereniging). Indien
we goed om ons heen kijken op
het kruispunt van Buinerveen
dan kunnen we al heel snel 3
zichtbare bedrijven opnoemen
als Middeljans, Wubbels en Ratering. Alle 3 ook goed voor een
deel van de werkgelegenheid
beschikbaar in Buinerveen. Kijken we om ons heen, beginnend
aan de Noorderstraat dan zien we
zichtbare bedrijven als Scheveco, 2x een B&B, camping De
Paardetange, Varkenshouderij
Elting en melkveebedrijf Kamps.
Verder kennen we het bedrijf
Wals Schilder en Spachtelwerk,
de uitbaters van ons Dorpshuis
Henk&Annet, Jeanet Elting
Fotografie en zo zijn er via de
KvK nog een hele reeks van
bedrijven gesitueerd aan de Noorderstraat te vinden. Evenals aan
de Zuiderstraat. Ook hier enkele
ingeschreven bedrijven, de een
beter herkenbaar als de ander.
Beter zichtbaar zijn de al eerder
genoemde Ratering Isolaties,
Wubbels bouwbedrijf en het
Grondverzetbedrijf en Traffic

Timmermans of bijvoorbeeld
Hofmans notenbar. Het nieuwe
melkveebedrijf van Pegge niet te
vergeten. Verder spreekt de KvK
nog van verschillende bedrijven
gevestigd aan de Zuiderstraat.
Aan de Hoofdkade kennen we
natuurlijk de homeopathiepraktijk van Jolanda Grooters of bijvoorbeeld Praktijk Sandra voor
zwangerschapscursussen of
babymassage. Ook het nieuwe
bedrijf Woning Renovatie is hier
gevestigd. Aan de Hoofdstraat
kennen we natuurlijk Middeljans
en Karin Klein fotografie. Verder
zijn er in Buinerveen nog verschillende bedrijven ingeschreven die iets minder publiek naar
buiten treden en daardoor minder
zichtbaar zijn. Kijkt u eens in uw
eigen omgeving hoeveel bedrijvigheid uw omgeving eigenlijk
kent. Al snel zult u de conclusie
kunnen trekken dat in vergelijking met zo'n 50-60 jaar geleden
Buinerveen nog een even zo
actief dorp is op zakelijk gebied.
Weliswaar een ander soort activiteit, deels minder zichtbaar, maar
zeker zo interessant. Deze keer
hebben we niet de bedrijvigheid
van het stuk tot de Mondenweg
benoemd. Ook in dat gebied is
anno 2012 nog een keur aan
bedrijvigheid te vinden, zichtbaar en minder zichtbaar.
Marjan Poelman

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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Spelweek 2012
Tijdens de spelweek hebben we de
kinderen vol enthousiasme zien
deelnemen. Geweldig! We hopen dat
jullie volgend jaar weer allemaal
meedoen.
De foto's zijn te vinden op
www.spelweekbuinerveen.nl
Graag willen wij alle vrijwilligers
hartelijk danken voor hun inzet
tijdens de spelweek. We hopen dat
jullie volgend jaar weer als
vrijwilliger beschikbaar zijn. Want
zonder vrijwilligers is dit alles niet
mogelijk.
Tot volgend jaar!
De spelweekcommissie
P.s. Er zijn nog een aantal gevonden
voorwerpen, deze zijn af te halen bij
Gea Weggemans, Hoofdkade 13
Buinerveen.

2012
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Spelweek Buinerveen is mede mogelijk gemaakt door:
Alberts Bestratingen
B&B Buinerstee
Bouwbedrijf Wubbels
Chinees De Nieuwe Ster
De Homeopaath H. Naaijer
Dorpshuis De Viersprong
Egbert Egberts Rijwielen
Heerlijk en eerlijk paddestoelen
Hofman Bloemen
Hofman Notenbar
Hofstra Hulshof
IJsvereniging Buinerveen
Jeannet Elting Oriflame &

Fotografie
Kapsalon Stefanie
KPG Shipping
Landbouw & Loonbedrijf
Simon Berends
Maternum
Meijer Transport BV
Middeljans Sport en Reclame
Parkcamping De Paardetange
Rabobank Borger-Klenckeland
Ratering Isolaties
Re-Base
Scheveco

Schildersgroep Noord BV
Schipper Transport
Siepel Antiek
Sita
Timmerbedrijf Kruit
Timmermans Traffic
V.V. Buinerveen
Vlieghuis Installatietechniek
VOF Sloots
Wals schilder- en spachtelwerk

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur
Maar... hoe te
beginnen?
Bij Selekt Wonen Ter Veen Borger vindt u alles voor de inrichting van uw (nieuwe)
woning. Royale maar toch overzichtelijke collecties meubelen, slaapkamers, bedden,
tapijten, gordijnen, binnen- + buitenzonwering en verdere aankleding van uw (nieuwe)
woning. Uiteraard vrijblijvend advies en offerte maar bovenal perfecte begeleiding en
uitvoering van al uw opdrachten.

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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Nieuwsflits
OBS 75
Er gebeurde iets vreemds
deze zomer!
Er gebeurde deze vakantie iets
vreemds in “Buinerveen tot aan
de Mondenweg”.
Gewoontegetrouw hingen overal
in Nederland spandoeken met de
opschrift: “de scholen zijn weer
begonnen”. Dus de kinderen
weten dan weer dat hun vakantie
er helaas alweer bijna op zit.
Maar dit jaar begonnen de ouders
te vermoeden dat hun kinderen
zin in school begonnen te
krijgen. En dat is natuurlijk raar.
Want welk kind heeft er nu zin in
school. Zin in vakantie: ja, maar
in school? Echter de kiem was
al vóór de vakantie gelegd. Wat
was namelijk het geval?
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Nou, na de vakantie zou er een
meester op OBS 75 komen om
les te geven!
De geruchtenstroom onder de
kinderen kwam op gang: “het is
een oude man, nee, dat is niet zo,
maar hij heeft een rollator, hij
heeft lang haar, hij is kaal, hij
heeft afgezakt haar, het is een
ouwe hippie, het is een deftige
man in een pak, hij is heel
streng……”. en zo ging het
door.
De laatste dagen van de vakantie
merkten veel ouders dat hun
kinderen dus onrustig werden, de
tijd duurde hen lang voor het
zover was dat ze kennis met hem
konden maken, ze konden
moeilijk in slaap komen, waren
al vroeg wakker. Allemaal zaken
die iedere ouder wel in zijn kind
herkent. En zo was meester Henk
al haast een idool zonder dat hij
dat wist.
Nou blijkt het toch wat anders te
zijn. Meester Henk heeft: wit

grijzend haar, een bijpassend
ringbaardje, speelt gitaar, kan
goed vertellen en vertelt veel, hij
is rustig, hij is wèl de baas in de
klas, hij kan alles spelen op zijn
gitaar, hij heeft vroeger in het
leger gezeten en bleek verantwoordelijk voor het hele muziekgebeuren daar, etc, etc. Maar het
belangrijkste: volgens de kinderen kan Meester Henk goed
lesgeven en vinden ze het fijn om
les van hem te krijgen.
(de schrijver wil de vaardigheden, kwaliteiten en inzet van
de andere leerkrachten niet
bagatelliseren, nee, integendeel!
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Zij zijn ook van hoog niveau,
maar ze zijn helaas juf en geen
meester!).
Maar alle gekheid op een stokje:
De start van OBS 75 was toch
anders dan andere jaren.
Natuurlijk een vaste meester na
vele jaren. Maar door de
reorganisatie ook een aantal
nieuwe leerkrachten en een
nieuwe teamleidster. En zo was
het dus toch wel een beetje
spannend voor iedereen.
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A.Sloots
Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783

Op 5 september hebben de
ouders en de leerkrachten elkaar
's avonds ontmoet en bijna alle
ouders zijn daarvoor op school
gekomen. Het gaf een goed
gevoel die avond als je door de
school liep. De sfeer, het omgaan
met elkaar, aan de ene kant
spontaan, aan de andere kant ook
iets afwachtends. Maar na een
paar weken was het toch heel
leuk om van een leerkracht te
horen: “de ouders groeten je
hier, dat was ik op de vorige
school niet gewend. Dit is leuk en
ik vind dat fijn”. Wat de nieuwe
leerkrachten ook verraste (en wat
de oude juffen wèl wisten):
zonder dat ze erom hoefden te
vragen waren een aantal creatieve ouders begonnen met de
eerste thematafel. Het ziet er
prachtig uit, met herfstige kleuren en ouderwetse ingewekte
groenten.
Al met al is het goed begin geworden voor zowel de leerlingen, de leerkrachten en de
ouders.
OBS 75,
die buitengewone
school met de bijzondere naam
èn, volgens de schrijver, het
grootste schoolplein van
Nederland.

Foto's Jeannet Elting
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Beach Party aan de Zuiderstraat
Dit jaar viel het jaarlijkse buurtfeest van de Zuiderstraat 'van
bord tot bord' in Buinerveen op
zaterdag 22 september. De organisatie was in handen van Ron en
Elly de Goijer en Arie en Lien
Verstoep.
Hoewel après ski als thema ook
heel toepasselijk geweest zou
zijn, was iedereen uitgenodigd
voor een beach party. Met
verzoek om in passende kleding
te verschijnen!
De dagen ervoor was
volop bedrijvigheid in de rijbak
op nr. 28. Arie croste op zijn trekkertje met messeneg in het rond
voor het optimale strandeffect.
Lien en Elly maakten zich druk
om catering en versiering en Ron
dacht op afstand mee.
Op vrijdagmiddag werd een deel
van de buurt gemobiliseerd om
de tenten te plaatsen. Een perfecte opdracht wanneer je aan teambuilding wilt doen. Het werd al
snel duidelijk hoe de rollen in de
buurt verdeeld zijn. Kreten als:
“Verstoep, mond houden!” of
'Wie geeft hier de opdrachten?'
waren veelvuldig te horen. Bij de
laatste tent was het een geoliede
machine en waren de buren volleerde tentenbouwers.
Na een winderige nacht,
ook in de rijbak, bleken de tenten
een wandeling van een meter
afgelegd te hebben. Gelukkig
stond alles nog overeind en kon
op zaterdag de versiering afgemaakt worden.
Zo rond half 7 's avonds
hobbelden de eerste feestgangers
het strand op, nadat ze de weg
door de duinen (lees weiland)
hadden afgelegd. Sommigen
inderdaad uitgedost voor een
beachparty, anderen hadden badpak alvast voor borstrok verwisseld. Bijzonder leuk ook om dit
jaar de nieuwe buren van nummer 15 te mogen verwelkomen
die aangeven dat ze zich al helemaal thuis voelen in onze straat.

De muziek bracht ons in
tropische sferen. De grill was
warm, het buffet heerlijk en het
gezelschap aangenaam. Opvallend was dat steeds meer strandoutfits werden verwisseld voor
warme kleding en later werd het
bar gezellig rond de vuurtonnen
van de familie Naaijer. Met zijn
allen rond het vuur geschaard
kwamen de verhalen los.
De avond eindigde met
een grandioze polonaise, waarin
buurman Ad voorop liep.
De weg naar huis werd
voor menigeen nog even spannend. Terug door het hoge grasland, de bult op en dan de bocht
om. Niet zo raar dat je dan even
bij Bea onder de heg wilt kijken

of de wereld nog wel de goede
kant op draait.
Zo dachten we ook dat de familie
Pegge wel de grootste afstand
naar huis af zou moeten leggen.
Niets was minder waar. Er is een
buurman die alle records heeft
verbroken door al zigzaggend
extra meters te maken. Overigens waren diezelfde mensen 's
ochtends wel weer op tijd aanwezig om met elkaar opnieuw een
mooi stukje teamwerk te laten
zien. Binnen een paar uur was
alles opgeruimd en kon Arie de
laatste ronde op zijn trekkertje
maken om de bak weer los te trekken.
Organisatie bedankt!
Margriet Nascimento

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
-Honing van eigen imkerij.
-Honingproducten.
-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.
-Apitherapie.

Noorderdiep 134, 9521 BG Nieuw Buinen, Tel: 0599-650034
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Meraskabouter nieuws
Goede start
Na een fijne zomervakantie zijn
we uitgerust gestart aan een
nieuw peuterspeelzaalseizoen.
We zijn inmiddels alweer een
aantal weken druk doende. De
groep bestaat weer uit het maximale aantal van 12 peuters. We
hebben ondertussen wel een
wachtlijst van een aantal maanden en voor deze toekomstige
peuters en hun ouders doen we
hard ons best een mogelijkheid te
creëren om ons toch te kunnen
komen bezoeken. Zowel voor als
achter de schermen is een ieder
druk bezig. Met de ontwikkelingen omtrent de bouw van het
MFA te Borger zullen we moeten
afwachten wat de toekomst ons
zal gaan brengen. Het team van
de Meraskabouters heeft ondertussen wel verschillende creatieve oplossingen bedacht en deels
bespreekbaar gemaakt met de
coördinator peuterspeelzaalwerk
Borger-Odoorn. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we die natuurlijk melden.

Thema's
We werken met verschillende
thema's. Momenteel is dit een
combi van het onderwerp Welkom en Dit ben ik. We maken
opnieuw kennis met elkaar na de
vakantie, stimuleren de taalvaardigheid en laten de woordenschat
groeien d.m.v. allerlei activiteiten en bezigheden. De herfst is
inmiddels bijna aangebroken en
dat is dan ook een thema waar we
aandacht aan besteden. Ook
duurt Sint Maarten niet lang
meer en zullen de peuters dan
samen met hun ouders de mogelijkheid krijgen een mooie lampion te maken. In december vieren
we samen Sinterklaas en wie
weet komt de goedheiligman dit
jaar echt onze peuterspeelzaal
bezoeken.
Ontruimingsoefening
Bij het starten van een nieuw
schooljaar hoort ook de ontruimingsoefening met peuters en
juffen. Ter voorbereiding lezen
we boekjes voor zoals 'Varkentje
Jan als brandweerman' en gaan
we samen aan de “slinger” naar
buiten. Het is een koddig gezicht

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367

om dan 12 peuters en de leidsters
allemaal aan elkaar gekoppeld te
zien door een lange slinger vast
te houden. Om een speelse
manier zorgen we er zo voor dat
de peuters tijdens een ontruiming
niet vergeten worden en keurig
naar buiten lopen. Ook kleuren
en beplakken we een brandweerauto.
Boekenbeer
Net als voor de vakantie gaan we
ook nu ook weer peuterboekjes
uitlenen met onze boekenmoeder. De Peuterspeelzaal heeft een
bibliotheekabonnement en zo
kan er elke week een nieuw boekje uitgezocht worden waaruit dan
thuis samen met de peuter gelezen kan worden. Elke keer kijken
de peuters met veel plezier in de
boekenkoffer welke boekjes er
nu weer mee genomen kunnen
worden.
We zijn alweer druk doende op
de peuterspeelzaal om ook het
schooljaar 2012-2013 weer een
geslaagd jaar te laten zijn. Wij als
team zijn er erg trots op dat we
deze voorziening nog voor Buinerveen hebben kunnen behouden en we zullen er alles aan doen
deze belangrijke basis voor de
jonge jeugd te kunnen behouden.
Team peuterspeelzaal
de Meraskabouters

Pagina 14

Dorpskrant Buinerveen

Eigen wijnimport in Buinerveen!
Sinds afgelopen zomer, importeren we naast wijnen van het
wijnhuis 'Vitalonga' uit Italië,
ook wijnen van wijnhuis 'Otto
Görgen' uit Duitsland. We
hebben tijdens ons vakantie een
aantal dagen doorgebracht aan de
Moezel en ontdekten dat Duitsland prachtige wijnen voortbrengt. Het algemene idee is toch
dat de wijnen uit Duitsland, zoet
en goedkoop zijn. Wij hebben
ontdekt dat dit absoluut niet het
geval is.
We zijn in contact gekomen met
wijnhuis Otto Görgen. Zij maken
sinds 1701 wijnen van de wijngaarden langs de hellingen van
de Moezel in Duitsland. Zij
kweken hun druiven met respect
voor de natuur en dit zorgt voor
prachtige wijnen. Vooral hun
wijnen die komen van de steile
hellingen langs de Moezel,

genieten grote bekendheid. Op
80% van de wijngaarden zijn
witte druiven aangeplant, met
name de Rieslingdruif.
Daarnaast worden er ook blauwe druiven aangeplant waar
heerlijke, fruitige rode wijnen
van worden gemaakt.
Wij willen u graag kennis laten
maken met de wijnen van
wijnhuis Otto Görgen, hiervoor
hebben wij een proefdoos
samengesteld. Hierin zitten zes
wijnen (rood, wit en mousserend) die de diversiteit van dit
wijnhuis laten zien. We bieden
deze proefdoos nu aan van €45,voor €35,-.
Om op de hoogte te blijven van
onze acties en proeverijen, kunt u
zich inschrijven voor onze
mailing. Stuur ons hiervoor een
e-mail met uw naam en e-

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

mailadres. Natuurlijk kunt u ook
altijd langskomen in onze showroom (bij Middeljans Sport
&Reclame) op Hoofdstraat 3 in
Buinerveen. Hier kunt u altijd
terecht voor een lekkere fles wijn
of een mooi (relatie)geschenk.
Onze eerstvolgende proeverij
vindt plaats op 9 november. Dit is
een proeverij van de duurzame
Terra Vitis wijnen uit Frankrijk.
Het zijn laagdrempelige proeverijen, ook geschikt voor mensen die niet veel kennis hebben
over wijn of hier juist graag
kennis mee willen maken. U kunt
zich aanmelden via de e-mail of
even bellen.
Mibuwijnen.nl
Mark Middeljans
&
Anna te Brake
mark@mibuwijnen.nl
06-20548040.

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Vrouger,
herinneringen aan
een verleden tijd.
Oudejaarsavond, carbid schieten
en de jagers schoten om middernacht met hun geweer in de lucht.
De jeugd trok met groepjes over
de straat, ze waren aan het slepen. Alles wat buiten stond werd
meegenomen en voor de school
neergezet. Of er werd een vuurtje
gestookt bij een inwoner voor het
huis die daar niet zo goed tegen
kon. Hoe heviger de reactie hoe
groter het plezier
Soms zag je een wat oudere heer
met een fiets, waarvan de achteras was verlengd. Die deed dienst
als voetsteun, de voet erop, een
enkele stepbeweging en hij
schoof zo over zijn lange
Brookszadel en daar ging het
heen. Of je zag een oudere boer
die door het paard en wipkar naar
huis werd gebracht. Het paard
wist de weg en dat was maar goed
ook. Er was geen waterleiding,gas en telefoon. De pomp
was aangesloten op de regenput
en dat werkte ook prima.
Omstreeks 1950 kregen we telefoon, zo'n draaiding. Dan kwam
Pranger er voor en je zei gewoon
de naam van degene die je moest
hebben en hij plugde je door.
Heel lang leefden de plattelanders in een betrekkelijk isolement. De wereld was niet veel
groter dan het dorp en een klein
stukje er om heen. Wat zich daar
buiten afspeelde, ging voor een
groot deel aan hen voorbij.
De bedrijvigheid achter in de
mond was groot. Ik neem U mee
op een tochtje van café Kroeze
tot Zwindermansloane, om U te
laten zien zoals het ooit geweest
is. Na café Kroeze kwam kruidenier Rekker- later Sijpkens.

Het vervolg is bij smederij
Schuur en daarna kleermaker
Folkerts en rijwielhandel en tankstation Uneken. Dat is waar nu de
familie Pijs woont.
Op deze
wijze ga ik door het dorp. Gemiddeld was er iedere 50 meter een
winkel of bedrijf.
De bakker, de slager en de kruidenier kwamen op de fiets om
bestellingen op te nemen. Men
ratelde een hele waslijst met producten op, onder andere boter,
margarine, vet, etc. etc. en
schreef dan in het boekje wat de
vrouw des huizes nodig had. Een
dag later werden de boodschappen bezorgd en ook dat ging op
de fiets. De betaling ging contant
en anders werd het 'even' opgeschreven. Velen hadden een tuin

en de relatie met de landbouw
gaf vaak de mogelijkheid om aan
melk te komen.
....................................
Dit is een klein stukje van wat ik
in onze laatste uitgave van de
historische vereniging heb
geschreven. Daarin staat uitgebreid hoe het omstreeks 1950
hier was. De mooie foto's bevestigen het beeld. Mocht U belangstelling hebben voor het hele
artikel of het verleden in zijn
algemeenheid, neem dan contact
op met Reind Middel
tel: 617219 .
Voor € 14,- per jaar wordt U lid
en U krijgt 4 x een magazine
met historische info van de oude
gemeente Borger..

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

Ook al iets gekocht of verkocht?
Steeds meer mensen ontdekken
de voordelen van lokaal handelen.

Pagina 16

Dorpskrant Buinerveen

NIEUWS VAN DE NBvP,
Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Donderdag 6 september is de
museumgroep met 12 personen
naar de beeldentuin en galerie
Dehullu in Gees geweest. Op
een van de mooiste plekken van
Drenthe is deze tuin aangelegd
met een zeer gevarieerde beplanting; alle plantensoorten keurig
van naam voorzien. Er zijn 7 vijvers en een prachtige beeldentuin. Natuur en kunst ontmoeten
elkaar. Ieder jaar is er een nieuwe
expositie.
Woensdag 19 september zijn we
onze avondbijeenkomsten gestart met een bezoek van Kinderboekenschatkist uit Roden.
2 heren droegen voor uit oude
kinderboeken en vertelden de
geschiedenis in het kort. Heel
vroeger werd het kind als klein
volwassene gezien en op deze
manier ook beschreven in boeken. Voorbeelden van oude kinderboeken zijn de boekjes van
W.G.van der Hulst, Harlekijntje,
Robinson Crusoe, De negerhut
van Oom Tom, Tijl Uilenspiegel,
Reinaart de Vos, Dik Trom,
Afke's tiental. Ook het bekende
rijmpje van Hieronymus van
Alphen kwam voorbij:

Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.'t Scheen,
dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf, zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen
Voord ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
voor aan op het middelpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartedief
Nu zal ik u pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daar op ging Papa aan 't schudden,
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen op een galop.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (47,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.
Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en kan
vrijblijvend 2 keer komen kijken.
Informatie: Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552 of
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

De tuinclub heeft op maandagmiddag 1 oktober stekjes en
zaden geruild van bloemen en
planten.
Dit vond plaats bij
Roelien Haikens.
Woensdag 17 oktober gaat het
eendagbestuur de avond leiden
en wordt er een quiz gehouden in
de vorm van
“Ik hou van Holland”.
Op woensdagavond 7 november
gaat mevr. Charity Musoma-van
der Meer met behulp van een
powerpointpresentatie vertellen
over haar ontworpen kleding en
vilten.
De museumgroep gaat naar het
Planetron in Dwingeloo op
woensdagmiddag 14 november.
Lezing door een sterrenkundige
en een filmvoorstelling.
Vertrek 13.00 uur bij dorpshuis
De Viersprong.

Dorpskrant Buinerveen
Filmavond Nighthawk Productions met de film: "In het land
van de Drentse Aa" op woensdag 28 november. De schitterende natuurfilms van Henk Bos en
Janetta Veenhoven worden jaarlijks door duizenden mensen
bezocht. De specifieke manier
van natuurbeleving zoals dat
door het tweetal op film wordt
vastgelegd geeft de Drentse
natuur alle kansen zich van haar
mooiste kant te laten zien
Alle inwoners kunnen deze film
komen bekijken. Zie verder in de
dorpskrant de aankondiging.
Op deze manier komt de nieuwe
website van Vrouwen van Nu
eruit te zien. In november wordt
deze gelanceerd. Ook het logo
wordt gewijzigd van “NBvP,
Vrouwen van Nu” in “Vrouwen
van Nu” met nieuwe kleuren.
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TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

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

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

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

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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12 september :
Verkiezing tweede kamer
Om 07.00 uur beginnen Ina
Habing, Jan van Noortwijk en
Jan Haikens met de voorbereidingen. Ina en Jan beginnen met
het tellen van de stembiljetten en
ik maak de overige voorbereidingen in orde. Het ruikt al naar
koffie. Onze nieuwe beheerders
zijn dus ook al druk in de weer. Ik
krijg even het gevoel alsof er
niets veranderd is.
Het blijkt dat bij de telling vooraf
een fout is gevonden. Normaal
bevat een pak stembiljetten precies 100 stuks, nu was er 1 pak
waar 107 in zaten. Bevestigd
maar weer eens dat controle vooraf veel werk achteraf voorkomt.
We zijn om 7.25 uur klaar. We
spreken af dat Jan van Noortwijk
de telling bijhoudt van de stembiljetten die in de stembus worden gedaan en Ina houdt het negatieve kiesregister bij en neemt de
volmachten in ontvangst. Ik ontvang de stempassen en deel de
stembiljetten uit. Om precies half
acht komt onze trouwe eerste
stemmer binnen. Het is de stemmers vast opgevallen dat ik een
nummer aan Ina doorgeef. Zij
controleert het kiesregister en gaf
met een “nee” aan dat ik de
betreffende stemmer een biljet
kon geven. Dat vergt enige uitleg. In een kiesdistrict krijgen
alle kiesgerechtigden een nummer. Bij ons begint de nummering aan de Buinerstraat met
0001 en eindigt op het Zuiderdiep aan de mondenweg met
0832.
Bij de inname van de stempas
noem ik het volgnummer en Ina
controleert of dit nummer op de
kieslijst voorkomt. Deze kieslijst
is een zogenaamde negatieve
lijst. Daar staan alleen de nummers op van mensen die niet
mogen stemmen.

Dat is b.v. iemand die zijn stempas op het gemeentehuis heeft
laten omzetten in een kiezerspas.
Daarmee mag je, bij de Tweede
Kamer verkiezing, overal in den
lande je stem uitbrengen. Het kan
ook zijn dat mensen die na het
versturen van de oproepingskaarten zijn overleden of mensen
die handelingsonbekwaam zijn.
Dus als je niet op de negatieve
lijst voorkomt mag je stemmen.
Ik zet een volgnummer op de
stempas zodat deze daardoor
gemerkt is. Ina controleert niet
alleen het negatieve kiesregister,
maar houdt ook de volmachten
bij. Jan zorgt ervoor dat de uitgebrachte stemmen zorgvuldig
worden geteld. Het betekent dat
de ingeleverde oproepkaarten
(stempassen) en de uitgegeven
stembiljetten en de telling van de
stembus precies het zelfde moet
zijn. Het is dan ook een hele
opluchting als het 's avonds om
21.00 uur nog steeds zo is.
Ina en Jan zijn 's middags vervangen door Marten Kloosterman en Marjan Zandstra, waarbij
Marten de taak van Jan en Marjan de taak van Ina overnam. Het

liep gesmeerd, geen enkel probleem gehad en geen onregelmatigheden. Alleen jammer dat een
paar stemmers geen identificatie
van de volmachten bij zich hadden. Identificatie is nu eenmaal
verplicht en dat geldt ook voor de
volmachten. De opkomst was
met ruim 70% gewoon goed te
noemen. De stembureauleden
maken voor aanvang een inschatting van de te verwachten
opkomst. Marjan was deze keer
de beste, met een schatting van
71% zat zij er het dichtste bij.
De meeste stembureaus krijgen
de catering centraal aangeleverd.
Bij ons is dat niet het geval. Wij
worden altijd op een geweldige
wijze voorzien. Deze keer voor
het eerst door Henk en Annet en
het was als vanouds, gewoon
hartstikke goed.
Even voor 21.00 uur hadden we
de laatste stemmer en nadat de
voorzitter gecontroleerd had dat
er geen stemmers meer in het
dorpshuis waren, sloot hij om
precies 21.00 uur het stembureau. Jan van Noortwijk en Ina
Habing waren inmiddels weer
aangeschoven, zodat we met de

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
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telling konden beginnen. 8 tafels
aan elkaar en de inhoud van de
container op de tafels geleegd.
We beginnen altijd met het uitzoeken op partij. Als alle stembiljetten op partij zijn gerangschikt en gecontroleerd op ongeldige stemmen, dan begint de
feitelijke telling. Het zal duidelijk zijn dat deze uitkomst naadloos aan moet sluiten bij de aantallen ontvangen oproep kaarten
en de uitgegeven stembiljetten.
U begrijpt dat we zo een paar uur
verder zijn.
De voorzitter bemoeit zich nauwelijks met de telling. Nadat hij
instructies heeft gegeven over de
wijze van tellen, wordt de telling
op zich door de stembureauleden
uitgevoerd. De voorzitter houdt
zich bezig met het proces verbaal. Nadat alles juist is geteld en
het proces verbaal goed is ingevuld en ondertekend, dan gaat
de voorzitter met alles wat op de
stemdag is gebruikt naar Exloo.
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Daar wacht een ambtelijke delegatie om alles nog eens te controleren.
Gelukkig is de laatste jaren bij ons stembureau alles in orde en kunnen we
vrij snel naar huis.
De stembureauleden van het dorpshuis zien terug op een plezierige dag.
Voor de vergelijking heb ik de uitslag van de tweede kamer 2010 meegenomen !!
De uitslag
2010
2012
PvdA
126
187
VVD
119
144
PVV
94
72
SP
69
65
CDA
51
22
GR. LINKS 48
9
D66
24
36
CR.UNIE
19
12
DIEREN
3
7
PIRATEN
1
4
50 PLUS
0
13
Er zijn nog enkele stemmen uitgebracht op de overige partijen.
Tot een ander maol,
Jan Haikens

L. Kruit

Kruit

uw ondersteunende hulp

www.ondersteunendehulp.nl

“uw ondersteunende hulp”
Ondersteuning op gebied van:
-Taakverlichting
-Activiteiten
-Sociaal contact
Zuiderdiep 131
9521 AC Nieuw-Buinen
Tel: 06-53247704

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
Ook tijdens de vakantieperiode
gaan veel zaken gewoon door. Zo
werd een ontwerpplan voor
verbouwing van de zolder van
ons dorpshuis gemaakt en
toegelicht door de heer R.
Wubbels. De bedoeling is, dat het
voorste deel van de zolder
bruikbaar wordt gemaakt door
egalisering van de vloer en het
maken van compartimenten aan
de zijkanten. Tot nu toe gooide
men (tijdelijk) overtollige spullen op de zolder en deze moesten
eerst verwijderd worden voor het
echte werk kan beginnen. Onze
oproep aan de verenigingen heeft
gewerkt en 22 september j.l. (De
Meraska-bouters een avond
eerder) werd in zo'n 2 1/2 uur
behalve de zolder ook één van de
garages opgeruimd. Ook de
parkeerplaats kreeg langs de rand
een schoonmaakbeurt.

Hoewel een en ander niet paste in
de voorwaarden in aanmerking te
komen voor subsidie in het kader
van "Burendag", konden de
werkers na afloop toch genieten
van een heerlijke lunch. Het zal
nog wel even duren voor alles
klaar is, maar dan kunnen de
verenigingen beschikken over
een eigen opslagruimte op
zolder. Teneinde de kosten wat
de drukken, hoopt Uw bestuur
dat voor de "eenvoudiger"
afwerkingsklussen wederom een
beroep op vrijwilligers mag
worden gedaan.
Een ander positief bericht is, dat
de activiteitencommissie weer in
ere zal worden hersteld dankzij
het feit dat Eline de Vrieze en
Ashley de Leeuw zich daarvoor
hebben aangemeld. Jan van
Noortwijk zal, naast zijn functie
als bestuurslid van de stichting,

ook (weer) deel uitmaken van de
activititeitencommissie.
Daarnaaast zal Jorn Sterenborg
waarschijnlijk weer in deze
commissie plaats nemen.
Kortom: er is voldoende leven in
de brouwerij-Buinerveen.
Namens het bestuur van de
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
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil
212949
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
Harm van Rhee
Jorn Sterenborg
Lenie Poker
Marius Kwaak

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

vlint6266@hotmail.com
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Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?
Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.
Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo,
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.
Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in!
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement
vanaf € 12,50 per jaar.
Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de
peuterspeelzaal.
Openingstijden:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur
woensdag van 8.30 tot 9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320

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

www.dehomoeopaath.nl

Noorderstraat 33
9524PB Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com
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Rubriek uit het verleden
Noorderstraat 19
We zien het woonhuis \ boerderij
van de familie Boekholt aan de
Noorderdstraat 19 te Buinerveen. Voor het huis zien we staan
v.l.n.r. Geertruida Hoving, Willempje Boekholt, Jantina Plat,
Geertruida Boekholt, Grietje
Plat, Marchien Boekholt en
Egbert Boekholt. De families
Boekholt en Plat waren familienamen welke veel voorkwamen
in Buinerveen en zeker voor de
postbode destijds niet gemakkelijk was om ze uit elkaar te kunnen houden.

Zuiderdiep 23
We zien het woonhuis van de familie Paas aan het Zuiderdiep 23 te Nieuw-Buinen. Voor het huis staan van
v.l.n.r Hillechien Paas, Fenna Paas-Stel, Lammie Paas en Geesje Stel. Het woonhuis staat er niet meer, op
deze plaats vestigde zich later de firma Hoornstra welke in 2009 een nieuw bedrijfspand betrok op de plaats
waar vroeger de aardappelmeelfabriek Hollandia stond. ( Zuiderdiep 32) Aan de linkerzijde van de foto
(niet zichtbaar) staat de winkel en woning van Meubelhuis de Groot.
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Nieuws CBS School 59
Sportmorgen
Vrijdag 21 september werd voor
alle groepen de jaarlijkse
sportmorgen in “de Splitting”
gehouden. De kinderen deden in
kleine groepjes onder leiding van
ouders allerlei sportactiviteiten
zoals: hoogspringen, verspringen, hardlopen, bergbeklimmen
en touwzwaaien. Na afloop van
de morgen kregen de kinderen
allemaal een diploma mee naar
huis.

Informatieavond
Aan het beging van het
schooljaar organiseren de meeste
scholen een informatieavond
waar de juf of meester de ouders
vertelt over het reilen en zeilen in
de klas. Op School 59 hebben dit
jaar voor het eerst niet de juffen,
maar de kinderen hun ouders
verteld over wat zij allemaal
doen en leren in de groep waarin
ze zitten. De kinderen hadden de
rondleiding goed voorbereid en
konden aan de hand van een
checklist controleren of ze echt
alles hadden verteld en hadden
laten zien. Naderhand vertelde
een ouder dat er meer informatie
aan de orde was geweest dan op
avonden waarbij de juf het woord
voert.

Opening
Kinderboekenweek
Op donderdagmorgen 4 oktober
hebben de kinderen, de juffen en
de ouders van School 59 de
Kinderboekenweek feestelijk
geopend. Het thema dit jaar is
“Hallo wereld”.
Voor deze opening had iedereen
zich verzameld in het speellokaal
waar de kinderen kennismaakten
met een ontdekkingsreiziger, die
via flessenpost allerlei boodschappen kreeg waar hij geen

raad mee wist omdat ze in een
andere taal geschreven waren.
Gelukkig kon samen met de
kinderen achterhaald worden in
welke taal de boodschap
geschreven was en wat de
betekenis van de woorden was.
De opening werd afgesloten met
een het Kinderboekenweeklied
“Hallo wereld”. De kinderen van
groep 6/7/8 hadden daarbij een
dansje ingestudeerd.

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

www.school59.nl
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Het Voorwerp

In de Dorpskrant Buinerveen van
augustus j.l. werd in deze rubriek
al aangegeven dat de z.g. nieuwe
uitdaging hoogstwaarschijnlijk
in de categorie “gemakkelijk”
zou zitten. Nou, die veronderstelling werd bewaarheid. In de
loop van voorbije weken hebben
tal van lezers op onze oproep
gereageerd en bijna iedereen
kwam op de proppen met het
correcte antwoord: Een meetlint.
De meest snelle reactie kwam
van Henk Fennis uit Tweede
Exloërmond. Het antwoord van
Henk was al bij de hoofdredacteur binnen op een moment dat in
Buinerveen nog niet dorpskranten waren bezorgd. Henk wist
aan de oplossing zelfs aan toe te
voegen dat het meetlint vermoedelijk 20 meter lang zou zijn. En
ook dat klopte als een bus.

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

Het afgebeelde lint is onder meer
in gebruik bij een atletiekvereniging om bijvoorbeeld de
afstand van een vertesprong op te
meten of de resultaten van het
kogelstoten op de centimeter
nauwkeurig vast te stellen. Op
bijgaande foto is te zien dat het
begin van het lint bestaat uit een
oor / lipje / ring en circa 12
centimeter loze lengte. Het lipje
wordt gebruikt bij het vastzetten
van het lint. De loze ruimte, dat
deel van het lint dat niet voorzien
is van centimeteraanduiding,
wordt uitgelegd op bijvoorbeeld
de afzetbalk van de zandbak

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

(springen) of stootrand (kogelstoten).
Het meetlint kent 2 meeteenheden, de witte zijde is voorzien van centimeters, de andere
kant – geel – geeft de inches aan.
Voor wat je maar wil.
Het nieuwe voorwerp. In de
decembereditie komt de informatie over de plaats waar dit
bijzondere voorwerp is aangetroffen. Voor nu: Wie 'n idee heeft
over naam, toepassing, gebruiker, tijdgeest, enzovoorts, die
wordt van harte uitgenodigd een
en ander door te geven aan de
hoofdredacteur van dit blad,
of aan Martin Snapper

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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Streekiefeest

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

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

Op het Streekie wordt jaarlijks een
barbecue gevierd, en meestal is dit
voor de bouwvak. Dit jaar echter is
besloten, mede door de tegenvallende animo voor de barbecue,
na de bouwvak een feestje te vieren.
Heb je ook wat om over te praten.
De aankondiging ging tijdig rond,en
een week later de deuren nog even
langs om te checken wie er mee
doet, en uiteraard om de centjes op
te halen. De kosten waren dit jaar
erg laag, omdat nog een bedrag in
kas was. Met16 volwassenen, en 9
kinderen moet het wel een feest
worden.
De tent gereed, muziek voorbereid,
de stoep geveegd, vlees en salades
besteld, en op zaterdag middag alles
ophalen.
Nog even bier koel zetten en het
feest kan beginnen. Geen spelletjes
dit jaar, alleen gezellig bij de
barbecue, eten, drinken en gezellig
bijpraten.
Nadat het wat donkerder werd, en
het wat afkoelde, is het de vuurkorf
die voor verbroedering zorgde. Met
marshmellows erbij voor de
kinderen, en genoeg hout op het
vuur is het aangenaam vertoeven.
Nog even wat vlees op de barbecue,
al zie je in het donker niet wat de
kleur van het vlees is. Maar het
smaakte prima.
Rond half twaalf was de rust weer
gekeerd, en na wat opruimen, op
zoek naar mijn bed.
De rest ruimen we de volgende dag
wel op.
Weer bedankt voor een gezellige
avond.
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Sportnieuws
Hallo Allemaal,
Wij willen ons graag even voorstellen.
Wij zijn s.v.O.K.K. uit Nieuw Buinen en hebben onlangs NOAD overgenomen.
Dit hebben wij gedaan zodat er wel een sportclub blijft in Buinerveen.
Er veranderd niet zo veel. De lessen gaan gewoon door en worden gegeven door Jeanine.
Wat er wel veranderd is het bestuur, dat bestaat uit:
Voorzitter:
Wilma Hendriks
Penningmeester:
Janny Smit
Secretaresse:
Rina Olthof

Algemene
informatie
================
Je mag twee keer meedoen,
daarna kun je lid worden.
Als nieuw lid betaal je € 5,00
inschrijfgeld.
Voor onze leden is een
verzekering afgesloten.
De contributie word betaald via
automatische incasso per
kwartaal.
Opzegging kan alleen per
kwartaal en schriftelijk of per
telefoon bij de penningmeester.
De vakanties vallen samen met
de schoolvakanties. De
contributie wordt tijdens de
vakanties doorbetaald.
Wij hebben er zin in en naar wij
hopen jullie ook, zodat wij
misschien in de toekomst
kunnen uitbreiden door meer en
andere lessen te geven.
Mochten er na het lezen nog
vragen zijn dan kun je altijd
contact met ons opnemen.
S.v. O.K.K. geeft meer lessen
en op twee locaties in Nieuw
Buinen.

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

Bewegen op muziek
(BOM-lessen)
olv Jeanine Memelink zijn op
Maandag 18.00 - 19.00 u
groep 4 t/m 6
19.00 - 20.00 u
groep 7/8 en VO
Vrijdag
16.00 - 17.00 u
groep 1 tm 3

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

€ 6,25 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€7,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 8,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 7.00 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.

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

Regionale volleybalcompetitie 2012 / 2013
Uitslagen:
D a tum

Te a ms

U its la g

S e ts ta nd S e ts ta nd S e ts ta nd

1-10-1012
8-10-1012

VC A – N O AD
N IV O C - N O A D

3 – 0
N ivo c afgemeld

25 – 13
---

Stand t/m 1/10/2012
Te am
VC A
S alto
Tonegido
DEK O
N IVO C
N O AD
M ussel 2
Tyfoon 2

G e s pe e ld
2
1
1
1
0
1
1
1

Punte n
4
3
3
2
0
0
0
0

25 – 20
---

25 – 11
---
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2011 / 2012
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Vissen:
Gezinslidmaatschap
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen
eo voor het seizoen 2012 zijn te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145
Nieuw Buinen

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de
Schaatsvereniging
Buinerveen e.o.
is vastgesteld op
Vrijdag 30 november
2012 om 20.00uur
in het Clubgebouw.
Het bestuur.

Schaatsdagen in "De Bonte Wever"
Het komende seizoen kunnen we weer gebruik maken van de mogelijkheid te schaatsen op de baan van De
Bonte Wever in Assen. Ook is er eind december weer een speciale avond voor met name de jeugd om deel te
nemen aan de toertocht.
De data voor het komende seizoen zijn:
Datum
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

Tijdstip
Bijzonderheden
20 oktober 2012
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
24 november 2012 17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
28 december 2012 17.00 tot 19.30 uur
De alternatieve dorpentocht voor de jeugdleden in de leeftijd van de basisschool
op de buitenring met medaille. De overige leden vrij schaatsen op de binnenring.
16 februari 2013
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.
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V.V. Buinerveen Dames1 2012-2013
Vorig seizoen zijn wij begonnen
met een dames elftal bij V.V. Buinerveen.
Dit was niet altijd even makkelijk. Iedereen moest er nog even
aan wennen.
Maar gelukkig hebben we er
altijd veel lol ingehouden en
gaan we vol goede moed het nieuwe seizoen in. Ook zijn er vorig
seizoen al een aantal dames
gestopt. We begonnen vorig seizoen met 22 dames en hielden er
nog maar 16 over.
Gelukkig hebben we er ook weer
een aantal dames bij gekregen.

Afgelopen zaterdag 15 september begon voor ons dan ook weer
een nieuw seizoen.
De eerste competitie wedstrijd
moesten we aantreden tegen Musselkanaal.
Het was geen makkelijke wedstrijd, maar wij hebben ons eerste
punt binnen gesleept en zijn hier
dan ook super trots op!
We gaan er dit seizoen flink
tegenaan en hopen dat we dit
seizoen wat hoger eindigen dan
het vorige.

Ook kunnen wij natuurlijk altijd
wat versterking gebruiken voor
ons team.
Dus ben je 15 jaar of ouder en
lijkt voetballen je toch best leuk?
Kom eens een keer mee trainen.
Wij trainen op dinsdag en
donderdag van 20.00 - 21.30 uur!
Sanne Stukje
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Lekker bewegen voor de 55+
Galmvereniging Borger-Odoorn
Wilt u lekker bewegen in
groepsverband met plezier voor
je eigen gezondheid en nieuwe
sociale contacten? Meldt u zich
dan aan bij onze vereniging.
Kijk maar eens op onze website
www.galm-borger-odoorn.nl.
Hierop staat nog meer informatie.

verdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in de
gemeente Borger –Odoorn mensen van 55 en ouder de mogelijkheid hun conditie te verbeteren. Onder deskundige leiding
wordt aandacht besteed aan
spierversterkende oefeningen

zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en avond. De lessen worden gegeven van september t/m
mei.
(33 lessen a 2,10 per les).
De eerste 2 lessen zijn gratis.

Galm is de afkorting voor Groninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig.
Ongeveer 12 jaar geleden is daarom door de “Werkgroep Bewegingsweten-schappen” aan de
Universiteit te Groningen de
sportstimulerings-strategie
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld.
Onze vereniging geeft, onder-

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 8 groepen terecht:

Plaats
Buinen
Nieuw Buinen
Borger

Sporthal/gymzaal
de Woerd
de Splitting
spelzaal de Koel

gymnastiekzaal

wanneer
woensdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

tijdstip
10.00 - 11.00
10.30 - 11.30
19.00 - 20.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
13.15 - 14.15

Klijndijk
Valthermond
2e Exloermond

t Brughuus
Hunsowhal

woensdag
dinsdag

14.45 - 15.45
09.30 -10.30

Info groep
0599-287321
0599-212622
0599-235376
0591-513097
0599-238908
0591-532555
0591-514896
0599-661942
0591-513097
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Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Speelvoorziening
Een speelvoorziening staat ook
genoemd in de projectenlijst in
ons boekje. In overleg zijn we
bezig om een plan te maken om
midden op de plaats van de fietsenstalling bij het voetbalveld
een voetbal/sportkooi te plaatsen
met een hekwerk eromheen. Het
hele gebied kan
opnieuw
bestraat worden. Ook zullen er
snoeiwerkzaamheden worden
verricht. We ontvingen geen
negatieve respons op de poll (in
de vorige krant) op basis waarvan we concluderen, dat er voldoende draagvlak is onder de
inwoners om dit project verder te
ontwikkelen.
Nieuwbouwplan Zuidonder
Het nieuwbouw plan bestaat uit
37 woningen, die naar eigen
inzicht mogen worden gebouwd.
Dit is mogelijk met de fa. Nijhuis, of met een eigen aannemer
of in eigen beheer. De kavelgrootte is naar eigen behoefte af
te nemen. Getracht zal worden de
m2-prijs laag te houden.
Verkoop van de kavels gaat via
Makelaar Huis Exloo (Conny
Ottens).
In het midden zal een boerderij
met schuren gerealiseerd worden
, waarin appartementen ter huur
worden gemaakt. Op deze
manier zijn er weer huurmogelijkheden in ons dorp.
Graag komen we in contact met
personen die belangstelling hebben voor een huurappartement in
de boerderij/schuren. Dit is
tevens mogelijk via Makelaar
Huis. Telefoon: 0591-548182 of
via info@makelaarhuis.nl

Projecten uit ons
DorpsOmgevingsPlan
Ÿ Hieronder staan de projecten
genoemd die in ons boekje Ons
Dorp staan. Dit boekje is in
december 2008 aangeboden aan
Plaatselijk Belang door de werkgroep DOP. Daarna is het plan op
19 juni 2009 aangeboden aan
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Borger/Odoorn. Plaatselijk Belang heeft
de opdracht om deze projecten
uit te voeren teruggeven aan de
werkgroep DOP.
Ÿ Erkenning leefgemeenschap
Ÿ Herontwikkeling en –inrichting centrumgebied
Ÿ Water terug in dorp
Ÿ Uitwerken dorpsommetjes
Ÿ Uitwerken inrichtings- en
beheersplan Dorpsbos
Ÿ Uitwerken dorpsentrees
Ÿ Uitwerken verkeersremmende maatregelen bij de scholen
Ÿ Peilen woonbehoefte
Ÿ Herontwikkelen nieuwbouwplan
Ÿ Ontwikkeling nieuw lint en
doorontwikkelen bestaande linten
Ÿ Behoud dorpshuis en onderwijs in dorp
Ÿ Oprichten jeugdhonk
Ÿ Uitwerken buitenspeelplek
voor kinderen
Ÿ Borgen van het verenigingsleven
Ÿ Oprichten dorpsarchief
Ÿ Voorlichting en bedrijfsbezoeken

Ÿ Verbeteren communicatie /
dorp als partner

Bij bestudering van deze projecten is te zien dat er al heel wat
gerealiseerd is. Er zijn veel
gesprekken geweest met gemeentelijke vertegenwoordigers. Uiteindelijk met het resultaat de erkenning dat onze leefgemeenschap bestaat uit Buinerveen en Nieuw-Buinen tot aan de
Mondenweg!
Tegenwoordig wordt dit laatste
gedeelte vaak Nieuw-Buinen
West genoemd.
Het dorpsommetje is gereed; in
het bos 't Meras is onderhoud
gepleegd en het project is bijna
klaar.
Zoals in een vorige dorpskrant
beschreven rukt de vogelkers
behoorlijk op. Deze mag en moet
uitgeroeid worden, anders wordt
het bos er door overwoekerd.
De woonbehoefte is gemeten met
een huis-aan-huis verspreide
woonenquête en verwerkt.
Het nieuwbouwplan is herontwikkeld en hierin is een nieuw
lint aangebracht.
Peuterspeelzaal Meraskabouters
is nog steeds behouden in ons
dorp, evenals beide basisscholen. Stichting Dorpshuis heeft
een akkoord met de gemeente bereikt, waarmee behoud van het
dorpshuis voor het dorp ook op
de langere termijn gewaarborgd
is.

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

Dorpskrant Buinerveen
Jeugdhonk 't Hok is opgericht en
tijdelijk gehuisvest in de kantine
van de Schaatsvereniging.
Er is een historische vereniging
opgericht samen met NieuwBuinen en samen met de vereniging in Borger geven ze een tijdschrift uit. Het nieuwe archief
heeft nu zelfs een eigen ruimte in
de voormalige bibliotheek van
Nieuw Buinen. Op dinsdag is er
altijd iemand aanwezig en kunt U
het archief bekijken.
Ons dorp wordt serieus als partner van de gemeente gezien en
gehoord.
De werkgroep voor ons DOP
bestaat uit:
Jan Haikens
Jan van Noortwijk
Dennis Middeljans
Wim Bruil
Margriet Nascimento
Ina Habing

Truus 50, en Geerard
65 geworden.
Van harte
gefeliciteerd!!
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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:

14.00 - 17.00 uur

ABONNEMENT - ACTIE
Sluit nu een jaarabonnement af
en ontvang gratis een cadeauset
t.w.v. 20 euro
Kinderboekenweek
thema: Hallo wereld!
In de Kinderboekenweek draait
het dit jaar om ‘ontmoeten’.
Ontmoetingen met andere
culturen en met elkaar. Deze
ontmoetingen vinden vooral
plaats in en dankzij boeken.
Boeken openen de wereld voor
kinderen. Dankzij boeken leren
ze anderen kennen en komt de
wereld van de ander tot leven.
De Kinderboekenweek duurt van
woensdag 3 t/m zondag 14
oktober.
Kras en win!
Ben jij ook zo dol op krassen? En
móet je weten wat er tevoorschijn
komt? Tijdens de Kinderboekenweek kun je in de bibliotheek Hallo Wereld!-krassen.
Heeft jouw kraskaart twee
dezelfde vakjes, dan win je een
prijsje!
Vraag je bibliotheek om een
Hallo Wereld!-kraskaart. Wacht
niet te lang, want op = op.
Activiteiten
De bibliotheek in Borger krijgt
bijvoorbeeld alle groepen van de
twee basisscholen in het dorp op
bezoek.
Zaterdagmiddag 6 oktober staat
in Borger bovendien een theatervoorstelling voor kinderen van 4

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

tot en met 8 jaar op het programma: ‘Hallo Wereld’. De kaartjes
voor de voorstelling kosten
€4,50 in de voorverkoop (bij
Steunstee Borger). Op de dag van
de voorstelling kosten de kaartjes
€ 5. Aanvang: 14.00 uur
Vrijdag 12 oktober geeft de
streetdancegroep van Sportcentrum Fitcenter demonstraties
in de bibliotheek in Borger; van
16.00 17.00 uur.
In de bibliotheek in NieuwBuinen kunnen kinderen van 4
tot 6 jaar vanmiddag (woensdag)
knutselen en voorgelezen worden (14.30 uur – 15.30 uur).
In dezelfde vestiging wordt
woensdag 10 oktober een
activiteitenmiddag voor kinderen vanaf 6 jaar gehouden
(14.30 – 15.30 uur).
Lezingen
De lezing 'Arm en rijk in de
voormalige gemeente Borger'
door provinciaal historicus
Michiel Gerding wordt georganiseerd in het kader van de maand
van de geschiedenis en i.s.m. de
Harm Tiesing Stichting.
16 oktober 2012
van 20:00 - 22:00 uur

Lezing
“Ontdekkingsreis naar je dromen” door drs. Ada de Boer,
psychologe en droomtherapeute
Dromen doen we iedere nacht,
zelfs wel zo'n vier tot vijf keer
per nacht. Dromen helpen ons
om de dingen van de dag te
verwerken.
Thema's die in deze lezing aan de
orde komen: wat gebeurt er als
we dromen, dromen herinneren,
creativiteit in dromen, voorspellende dromen en natuurlijk de
vragen die de mensen in de zaal
inbrengen.
7 november 2012
van 20:00 - 22:00 uur
Entreekosten €10.00
(niet-leden € 12.50)

Dorpskrant Buinerveen
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren
211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Frank vd Scheer
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................
Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Kinderopvang

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

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

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

Rijopleidingen
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

