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Waar vorig jaar de opening van
het kloppende hart van Buinerveen reden was om een knallend
feest te organiseren, dit jaar was
het 1 jarig bestaan van datzelfde
plein de reden om weer een
prachtig dorpspleinfeest te laten
plaatsvinden op vrijdagavond 13
en zaterdag 14 september. Ook
dit jaar bood het programma voor
elk wat wils. En om er van te
genieten moet je natuurlijk wel in
beweging komen. Maar als je er
eenmaal was, of besloten had
mee te doen met een onderdeel,
dan viel de enorme relaxte en
gezellige sfeer op. Het ons-kentons gevoel, de gezelligheid, het
respect voor elkaar en het gevoel
van samen iets leuks ondernemen. Jong en oud, bewoner, oudbewoner of voorbijganger. Buinerveen heeft zich wel weer op
de kaart gezet.
Vorig jaar na de opening van het
nieuwe plein was al besloten dat
dit een jaarlijks terugkerend iets
zou moeten worden. Maar eigenlijk was het daarna een half jaar
stil. Totdat een club van 8 fana-

tieke dorpsbewoners zich medio
maart groepeerde om te kijken
hoe er weer een spetterend feestje georganiseerd kon worden.
Fondsen werven was belangrijk.
Naast geweldige sponsoren werden nog wat subsidiepotjes ontdekt en aangeboord en de basis
lag er. Een band moest gecontracteerd worden en vooral de
vergunningaanvraag moest niet
vergeten worden. Uiteindelijk
was het financiële plaatje vlot
rond evenals de vergunning. Er is
eigenlijk geen verdienmodel, de
horeca wordt immers door het
Dorpshuis geregeld, maar er
moet wel quite gedraaid worden.
En dat lukte gelukkig zonder
problemen.
Waar je niet direct bij stil staat is
dat er gemeentelijke regels zijn
waar je aan moet voldoen. Zo
moesten er 2 officiële beveiligers
ingehuurd en betaald worden. En
die zijn niet goedkoop. Gelukkig
bleken het ook goede kaartverkopers en konden ze prima polsbandjes uitdelen.
Lees verder op pag 18
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
26 okt - Filmavond

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2019 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :

2 nov - Spokentocht
16 nov - Vrouwenbingo
22 nov - Vogelshow
27 noc - Vrouwencafe

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

3 december 2019

30 nov - Sinterklaas
8 dec - Kerstmarkt
14 dec - Kerstactie

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

25 dec - Kerstbuffet
28 mrt- Toneel

Website:

4 apr - Toneel

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.

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
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

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.

Dorpskrant Buinerveen

Spokentocht
Zaterdag 2 november 2019
Deelnemers t/m 12 jaar onder begeleiding
van een volwassene.
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Aanmelden als deelnemer of spook?
Laura: 06-30710781
E-mail: acbuinerveen@outlook.com
Groepen van maximaal 6 personen
€2,- per persoon
Graag vooraf overmaken naar:
NLRABO0140046879
t.n.v. Stichting Dorpshuis
Buinerveen
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Vogelshow komt naar Buinerveen
Het weekend van 22, 23 en 24
november vindt de 1e vogelshow
plaats van Vogelvereniging De
Hondsrug, de gemeentelijke vereniging van vogelliefhebbers die
ontstaan is na de fusie op 1 januari dit jaar tussen de vogelverenigingen te Borger, Nieuw-Buinen
en Odoorn.
De vereniging hoopt op een deelname van ongeveer 250 tot 300
vogeltjes die de circa 85 leden
voor mogen brengen voor hun
jaarlijkse keuring van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en hun eigen verenigingskeuring. Het wordt georganiseerd zodat de leden een kroon
op hun vogelfokwerk kunnen
zetten. Of ze hopen juist die aanwijzing te krijgen wat nog beter
of anders veredeld moet worden.
Voor elke vogel is een standaard
eis omschreven en er wordt altijd
getracht die zo dicht mogelijk
met een maximaal aantal punten
te benaderen. Tevens is het een
ontmoetingsplaats tussen de
leden en andere liefhebbers om
bijvoorbeeld kennis en ervaringen uit te wisselen.
De vogeltjes, variërend van sijsjes, putters en groenlingen tot
kaketoes (al naar gelang het aanbod), worden op dinsdag al naar
het Dorpshuis gebracht en moe-

ten woensdags op hun mooist
zijn voor de keurmeesters van de
NBvV. Deze bekijken dan iedere
vogel, ieder stel of iedere stam op
vele diverse punten die aangegeven staan op hun keurbriefjes.
Elke vogel krijgt vervolgens een
soort rapport.
Vrijdag 22 november vindt om
20.00 uur de officiële opening
plaats. Burgemeester Seton is
uitgenodigd om de openingsplechtigheid te voltrekken maar
op dit moment is het nog te vroeg
om dat ook te kunnen bevestigen.
Vervolgens komt het tot een
bondsprijsuitreiking op deze
openingsavond.
Mocht u het leuk vinden om een
keur aan vogels eens van dichtbij
te bekijken dan kan dat op de
volgende data en tijden:

Vrijdag 22 november:
20.00u. - 22.00u.
Zaterdag 23 november:
11.00u. - 17.00u.
Zondag 24 november:
12.00u. - 15.00u.
Zondagochtend 24 november is
er nog een koffie-ochtend voor
alle deelnemers, sponsoren en
adverteerders. Dan worden ook
de verenigingsprijzen uitgereikt.
In de Dorpskrant van december
kunt u lezen hoe dit grote vogelevenement verlopen is. Meer info
over de NbvV is te vinden op hun
website, http://www.nbvv.nl/
De vereniging hoopt op veel
belangstellenden en misschien
zelfs een uitbreiding van hun
ledenbestand.
Marjan Poelman
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Sinterklaasfeest Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Hallo jongens en meisjes
Sinterklaas komt met zijn Pieten bij ons op bezoek op

Zaterdag 30 november 2019
Deze middag wordt georganiseerd door de Schaatsvereniging,
Voetbalvereniging, Plaatselijk Belang, dorpshuis De Viersprong
(Xander en Marijke) en het Spelweekbestuur.
De kinderen hoeven geen lid te zijn van een van de verenigingen!
Wij hopen op een gezellige middag en zien jullie allemaal graag!
*************************************************
Programma:
13.15 uur: Aankomst Sinterklaas en Pieten op leuke wijze bij
Dorpshuis De Viersprong
Kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding:
13.30 uur: in de voorzaal van het dorpshuis voor een
ontmoeting met Sinterklaas en Pieten.
14.00 uur: weer naar huis.
------------------Kinderen van 4-12 jaar (BASISSCHOOL)
(zonder begeleiding van ouder of verzorger)

Groep 1 t/m 4:
13.30-15.45 uur: in de achterzaal voor een wisselend programma
Groep 5 t/m 8:
13.30- 15.45 uur : in het jongerencafe 't Hok voor een verrassend programma
Groep 1 t/m 8:
15.45-16.00 uur: Pietendisco in de achterzaal
16.00 uur: Naar huis via nooddeur achterzaal aan de Noorderstraat
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Vrouwencafé naar vast interval
Onlangs was weer de vaste
woensdagavond vrouwencafé.
Eens per 2 à 3 maanden wordt
een woensdagavond geprikt dat
alleen vrouwen aan de stamtafel
verwacht worden. Het gebeurt
natuurlijk wel eens dat een club
biljarters op het zelfde moment
hun balletje stoot, maar de gezelligheid wordt aan de stamtafel
gecreëerd. Voor de toekomst
wordt echter over gegaan naar
een vast interval.
Wat is nu eigenlijk het vrouwencafé? 22 jaar geleden werd voor
de eerste keer een vrouwencafé
georganiseerd in Dorpshuis De
Viersprong. Een aantal dames
met kinderen lid van NOAD
(Nooit Ophouden Altijd Doorgaan – de naam van de ter ziele
gegane gymvereniging van Buinerveen) wilden ook wel eens
een gezellig avondje in het café.
Hun echtgenoten waren namelijk
die dag dat het idee ontstond met
de jongste leden van de gymvereniging naar Vries geweest en ze
zouden dat afsluiten in het
Dorpshuis met een patatje. Het
wachten door de dames aan de
stamtafel beviel zo goed dat ze
zich afvroegen waarom ze dat
toch niet vaker deden. Het was
immers een leuk café en erg
dichtbij. Ze hebben vervolgens
een avondje gepland en al snel
kwam het eens per 2 maanden
terug op de woensdag. En omdat
een deel van de dames toen ook
nog zelf op gymnastriek van
NOAD zat was het snel geregeld
om na de gym eens per 2 maanden nog even naar het café te
gaan.
Opvoedingsonderwerpen, diverse activiteiten, wetenswaardigheden, kinderen en hun eigenaardigheden, recepten, voeding,
ziekte. Vele onderwerpen zijn de
revue al gepasseerd en komen
nog steeds aan bod, nog steeds
even uiteenlopend als 22 jaar

geleden. De ene keer wat meer
van het een, de andere keer meer
van het ander. Afhankelijk van de
aanwezige dames en hun interesses. Ook voor nieuwkomers in
het dorp is het ideaal om op een
snelle manier te horen waar je het
beste voor het één of het ander
terecht kunt. Maar ook meer
informatie over de vele activiteiten die in Buinerveen georganiseerd worden komt over de tafel.
Er is altijd wel iemand die er
meer van weet.
Elke keer varieert het aantal
dames en ook de gemiddelde
leeftijd. Deze varieert grofweg
van 40 tot 70, maar er is altijd
plaats voor meer variëteit en
meer dames. Gewoon een stoel
of tafel aanschuiven. Vaak ongeveer 10 vrouwen, maar altijd
plaats voor meer. En als er rond
23.00 uur nog zin is in een snack,
dan bakt Xander met veel plezier
nog altijd wat lekkers op bestelling.
Vaak start de avond rond 20.3021.00 uur. En deze duurt tot de
laatste naar huis gaat. De laatste
editie is afgesproken om er een
vast interval van te maken om de
datum vooral gemakkelijk te
onthouden wanneer er weer naar

de kroeg gesneld kan worden. In
de toekomst zal elke laatste
woensdag van de oneven
maand de stamtafel voor de vrouwen gereserveerd zijn. De eerst
volgende keer vindt dus plaats op
woensdag 27 november 2019.
Dus lijkt het je wat, om wat mensen te leren kennen, eens in het
café te komen en niet alleen te
staan? Kom dan gerust langs. Er
is vast en zeker iemand waarmee
een leuk gesprek gestart kan worden over datgene wat je op dat
moment bezig houdt. Het café is
er groot genoeg voor, dus trek die
stoute schoenen aan en kom eens
aan!
Marjan Poelman
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Opgelet
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan!
Wilt u adverteren in de
Dorpskrant stuur dan even
een berichtje naar de
redactie, eventueel is het ook
mogelijk een ontwerp te
maken voor uw logo.

Avitec infra & milieu NV
Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen
0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl

Ook zijn er diverse
mogelijkheden qua formaat.

THEEWINKEL STADSKANAAL
EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

Al Vanaf 1922
Zuiderdiep 249
Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 14.95 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Bingo's met mooie prijzen
Meermalen per jaar organiseert
de activiteitencommissie van
Buinerveen een bingo. Onlangs,
7 september, vond in het Dorpshuis weer een 'gewone' bingo
plaats. Daarnaast worden elk jaar
nog enkele thema bingo's georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de
mannenbingo begin dit jaar en nu
op 16 november de vrouwenbingo en 21 december is er nog
een kerstbingo. De ooit eerder
gehouden glamour bingo was het
initiatief van een andere organisatie en niet vergelijkbaar met de
gezellige, vrolijke bingo's georganiseerd door de activiteiten
commissie.
Bij binnenkomst kun je vrij een
plek zoeken in de zaal. Tafels met
8 stoelen eromheen staan klaar.
Bakje nootjes op tafel en alvast
een kaartje om je consumpties op
te noteren. Voordat je start haal je
je bingo kaarten op bij de dames
voorin. Bij de laatste bingo was
een inleg van 12 euro goed voor
10 spelrondes met 3x prijs en nog
een superronde met 3x prijs;
goed voor 33 kansen op mooie
prijzen. De hoofdprijs van de
superronde was voor Anneke
Wubbels. Zij ging met een flink
vleespakket naar huis. Maar 'n
dikke toarte', waardebonnen,
etenpakketjes, bijzondere lampen, een –weliswaar lege- portemonnee of cadeaupakketjes
maken het zeker interessant om
eens mee te doen. En is er een
dubbele bingo? Dan wordt er
gedobbeld en is er altijd een klein
troostprijsje voor de laagste dobbelaar.
Onder bezielde leiding van de
dames Pathuis worden de getallen omgeroepen. Een elektronische bingo machine 'spuugt' de
getallen uit die dan voorgelezen
worden door de dames. Ook is
elk getal zichtbaar op een
scherm, mocht het gehoor wat
minder zijn. Maar tijdens de ron-

des is het muisstil in de zaal en
worden er druk kruisjes gezet of
met een speciale bingo-pen, een
zogenaamde dabber, de hokjes
ingekleurd. Het kenmerkende
van deze bingo is dat elk getal
wat omgeroepen wordt op ieder
kaartje aanwezig is. De kunst is
dan om een horizontaal rijtje
boven of onder vol te hebben, of
bij de hoofdronde het hele blokje
met cijfers. Zo blijf je bezig met
aankruisen of inkleuren. En heb
je bingo? Dan wordt de kaart
keurig gecontroleerd of elk getal
wel klopt. Niets wordt aan het
toeval overgelaten.
Tussendoor is er een rook- of
drinkpauze, er kan een lekkere
snack besteld worden of even
gezellig met de buurvrouw of
buurman worden gekletst. Er zijn
fanatieke bingobezoekers maar
ook als u eens een gezellig
avondje uit wilt en wat sociale
contacten op wil doen in de buurt
is de bingo een aanrader.

Laagdrempelig, gezellig en leuke winkansen. Eigenlijk voor elk
wat wils.
Laat u eens verleiden en doe mee
aan de bingo. Voor de eerstvolgende doelgroep bingo, de vrouwenbingo 16 november, is opgave vereist en vol=vol. Opgeven
kan via de mail: acbuinerveen@outlook.com
De gewone bingo begint vaak om
20.00 u en om 19.30u is de zaal
open. De eerstvolgende daarvan
is 21 december en normaal
gesproken hoef je je hiervoor niet
op te geven. Het is leuk als er
weer een grote opkomst is. Des te
meer zielen, des te meer vreugd!
Marjan Poelman

Pagina 10

Dorpskrant Buinerveen

of telefonisch via 0599-212353
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Steun de
VV Buinerveen
door kleding in te zamelen voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet
worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals
lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen
en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten
plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden,
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en
tapijt

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

BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD
BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER
PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

Senas
Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
b.g.g.:?06?-?174?43031

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

Ÿ

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.

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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Nieuws CBS School 59
De eerste zes weken van het
schooljaar zijn voorbij gevlogen.
We hebben alweer ontzettend
veel meegemaakt op School 59.
Het was moeilijk kiezen, maar
we hebben toch een selectie
gemaakt.
Nieuws vanuit de kleutergroep
In de kleutergroep gebeurt van
alles. In de afgelopen weken hebben we al mogen genieten van
een mooie voorstelling van het
podiumplan, kregen we dansles
van juf Mieke en hebben we heerlijk geëxperimenteerd met het
maken van slijm. Heerlijk om
met al onze zintuigen aan de slag
bezig te zijn.
Sportdag
Op vrijdag 27 september hebben
we met alle kinderen een sportochtend gehouden in de Splitting. Met behulp van ouders zijn
we de hele ochtend sportief bezig
geweest. Leuk om alle kinderen
van en met elkaar te zien leren.
Kinderboekenweek
Ook op School 59 is de Kinderboekenweek van start gegaan.
Alle kinderen hebben genoten
van de opening. De komende
weken werken we over het thema
reizen, het thema van de Kinderboekenweek. Ook komt er nog
een heuse voorleeswedstrijd.
Wie er met de eer vandoor gaat,
leest u ongetwijfeld in de volgende dorpskrant.
Website
De vorige keer heeft u kunnen
lezen dat wij sinds dit schooljaar
ook actief op twitter zijn. Helaas
was de verwijzing niet goed. U
kunt ons op twitter vinden onder
de naam: @ckcschool59.
Ondertussen is de website ook
vernieuwd. Neemt u gerust eens
een kijkje.

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van
CBS School 59,
bezoekt u dan onze website:
www.school59.nl
of volg ons op twitter:
@ckcschool59

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van
Toneelvereniging
de Schoakel
Eind september hebben we nog
een avondje “lezen” gedaan en
de rollen verdeeld. Onze eerste
indruk is dat het een vrolijk en
actief stuk is. Op deze avond
hebben we ook onze nieuwe
medespeler Chris Niks mogen
verwelkom en gelukkig ziet hij
het zitten met zijn rol én ons.
Vanaf maandag 4 november
gaan we weer wekelijks
repeteren en we hebben er zin
in!!!
Het toneelstuk speelt zich af op
de redactie van het slecht
lopende roddelblad “Wie –kent
-wie”. Iedereen is in rep er roer.
Paniek alom. Waarom??
Volgende keer meer……..
Nog even de data;
27 maart generale voor
schoolkinderen,
28 maart eerste uitvoering,
4 april tweede uitvoering.

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.

Wij kijken er al naar uit!!
Hartelijke groet,
Toneelgroep de Schoakel
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

Tabletcafé
op maandag 4 november en
2 december van 14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent
nuttige en handige tips om nog
meer uit uw tablet te halen. Ook
voor vragen en tips rond pc, laptop en smartphone kunt u 1 x per
maand op maandag terecht in de
bibliotheek. Toegang is gratis.
Ook voor niet-bibliotheekleden.

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Mits het MFA Hunzehuys ook op deze tijden
geopend is

leuke filmpjes kunt maken. Leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Toegang is
gratis.Opgave via de website of
via 088 0128375.

Boekstartuurtje
Op woensdag 13 november van
10.00-11.00 uur is er een Boekstartuurtje in de bibliotheek voor
kinderen van 1,5 tot 4 jaar.
Samen gaan we voorlezen, zingen, spelletjes doen of knutselen.
Toegang is gratis.
De BiebFabriek
Op woensdag 6 november vanaf
15.00 uur, kunnen kinderen aan
de slag met Makeblock mBot.
mBot is een zelf te programmeren robotauto. Laat de robot precies doen wat jij wilt! Op dinsdag
19 november 15.30 uur maken
we in de BiebFabriek een deurmatverklikker. Niemand kan
meer ongemerkt jouw kamer
binnenwandelen.
Op woensdag 4 december vanaf
15.00 uur gaan we aan de slag
met Stop Motion, een eenvoudige filmtechniek waarmee je

Cursus Digisterker
Op maandagmorgen 2 december
start in bibliotheek NieuwBuinen de cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD. De
cursus bestaat uit 3 lessen: maandagmorgen 2, 9 en 16 december
van 09.30 tot 11.30 uur. Deelna-

me is gratis voor inwoners van
gemeente Borger-Odoorn.
In de cursus Digisterker/Aan de
slag met je DigiD leer je digitale
(overheids)diensten gebruiken,
o.a. van de gemeente, het UWV
en de Belastingdienst.
De cursus bestaat uit modules,
bijvoorbeeld:
• een DigiD aanvragen en gebruiken
• informatie zoeken en vinden op
websites van de overheid
• een toeslag aanvragen
•een afspraak maken via een website
•je persoonlijke omgeving gebruiken van overheidsorganisatie, zoals Mijn toeslagen, werk.nl
en Mijn Overheid.
I n s c h r i j v e n v i a
info@bibliotheeknieuwbuinen.n
l of bel 088 0128375.

Dorpskrant Buinerveen
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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..

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf januari 2017. In principe zal er elke tweede week van
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Kosten:
Jaarabonnement:

Voor 2 stuks speelgoed
17.50
Voor 4 stuks speelgoed
25.00
(uitleentijd 3 weken)
Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen,
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320

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 06 13686986
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

gienus@rateringbv.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@outlook.com

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
B&W en gemeenteraad
op dorpsbezoek:
Dinsdag 29 oktober
19.30-21.00 uur
Dorpshuis De Viersprong
Dorpsbezoek door Burgemeester
en Wethouders, Gemeenteraadsleden en Hunzecommissieleden.
Gemeente en bewoners gaan met
elkaar in gesprek over belangrijke thema's die in het dorp spelen.
Grijp uw kans om te vertellen
over zaken die verbetering
behoeven, maar ook over de
mooie dingen in ons dorp.
KOMT ALLEN!!
Huisnummer op paaltje:
Zorg ervoor dat je huisnummer
zichtbaar en leesbaar is, ook in
het donker. Als elke seconde telt,
weet de hulpdienst je woning
snel te vinden.
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west zet
zich in om dit te verbeteren in ons
gebied.

Dankzij subsidie van gemeente
Borger-Odoorn kunnen wij u in
2019 gratis een huisnummerbord
met paaltje aanbieden.
Onderhoud van 1 meter in doorsnee rondom het bord is voor
uzelf.Antwoordstrookje van
flyer graag inleveren voor maandag 21-10-2019 bij Middeljans
Sport en Reclame, Hoofdstraat 3,
Buinerveen
RABO Club Support:
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank Het Drentse
Land als coöperatieve bank een
deel van de winst in lokale clubs
en verenigingen. Rabobank Het

Drentse Land stelt dit jaar
€ 200.000,- beschikbaar. Plaatselijk Belang heeft zich hiervoor
aangemeld.
Als lid van jouw Rabobank kun
je van 27 september tot en met 11
oktober stemmen op onze vereniging. Op 14 oktober gaan we
naar Hoogeveen om de cheque
van Rabo Club Support in ontvangst te nemen.

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.

Dorps/Wijkbudget:
Op 1 juli hebben we een avond
bijgewoond over dorps- en wijkbudgetten.
De gemeenten Emmen en Coevorden werken hier al geruime
tijd mee. Aan de hand van hun
ervaringen en voorbeelden zijn
we in gesprek geweest over de
wijze waarop wij in BorgerOdoorn willen gaan werken met
dergelijke gelden. Waar moet je
rekening mee houden, wat kunnen we van elkaar verwachten en
wat werkt wel en wat juist niet?
Hoe ga je bijvoorbeeld om met
thema's als verantwoording en
draagvlak? Er is met de klankbordgroep (waarin 6 dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn)
en de gemeenteraad gesproken.
Op basis hiervan worden de plannen aangescherpt. Medio
november horen we meer.

geldt ook voor het aantal AED's.
Voor het dorp Buinerveen op
zich zijn we er bijna.
Maar voor het gebied tot aan de
Mondenweg nog niet.
De AED cursus wordt betaald
door Plaatselijk Belang en daarvan gaat de gemeente 25% vergoeden.
Als elke seconde telt, wilt u toch
ook geholpen worden?
Iedereen met een reanimatie
diploma kan zich registreren bij
Hartslag.nu
Nog geen reanimatie cursus
gevolgd, meld je dan aan bij
m.kardol@planet.nl
De eerstvolgende cursussen worden in februari en maart gegeven
in het dorpshuis te Buinerveen.

AED/Hartveilig
Borger-Odoorn UPDATE van
de werkgroep:
Op 24-9-2019 waren alle dorpen
van de gemeente uitgenodigd
door Hartveilig Borger-Odoorn.
De stichting Hartveilig BorgerOdoorn is opgericht, met als doel
om in elk dorp voldoende AED's
en voldoende gecertificeerde
burgerhulpverleners te hebben.
Het streven is om dat in 2021 te
bereiken.
In ons dorp tot aan de Mondenweg zullen er nog flink wat hulpverleners bij moeten komen. Dat

Sport- en
gezondheidsakkoord:
Op 18 september hebben we een
avond bijgewoond over het lokale sport- en gezondheidsakkoord
in onze gemeente. Gemeente
Borger-Odoorn vindt het erg
belangrijk dat het beleid dat
gevoerd wordt, aansluit bij de
wensen van de inwoners. Er
gebeurt al veel op het gebied van
bewegen, sport en gezondheid.
Wellicht kan dit nog uitgebreider
worden.
Over deze thema's is meegedacht:

Dorpskrant Buinerveen
1.Iedereen moet kunnen sporten
& bewegen’
2.Kinderen groeien gezond, fit
en vaardig op
3.Gezonde en toekomstbestendige sportaanbieders
4.Een gezonde omgeving die
uitnodigt tot sporten en bewegen
Na de herfstvakantie komt er een
terugkoppeling van alle ideeën.
Koffieuurtje:
Plaatselijk Belang BuinerveenNieuw-Buinen West wil graag
iets nieuws opzetten voor een
ieder die:
-Wel eens met anderen van
gedachten wil wisselen?
-Behoefte heeft om gezellig bij
elkaar te komen?
-Zich misschien wel eens alleen
voelt?
-Wel eens mee wil doen aan een
activiteit op een morgen /middag?
-Mee wil helpen met een activiteit?
We organiseren een inloopochtend in de vorm van een
Koffieuurtje op donderdagmorgen 24 oktober 2019, van 9.3010.30 uur in Dorpshuis De Viersprong om samen te kijken hoe
we dit op kunnen zetten.
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Feestverhuur / materieelverhuur
oa Abraham / Sarah poppen,
statafels, kloofmachines etc.
Info: website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

www.potverhuur.nl
info@potverhuur.nl
www.facebook.nl/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131 Nieuw-Buinen

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

Melanie Veenstra van Andes is
voor vragen en begeleiding aanwezig.
Welzijnsorganisatie Andes is er
voor iedereen in Borger-Odoorn.
Zij zetten zich in voor krachtige
buurten en dorpen. Zij zijn er
voor opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning,
ondersteuning bij taal, vrijwilligersondersteuning, participatie
en budgetcoaching.
We kijken graag samen met jou
waarmee we je kunnen helpen.

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

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231
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Want veel meer
was er voor deze 2 heren ook niet
te doen. Wel dure vrijwilligers
zo, maar verplicht volgens de
regels van de vergunning.
De aftrap van het feest was vrijdagavond met de quiz Ik hou van
BUINERVEEN. 7 teams streden
om de roem en natuurlijk om een
prijs voor de 3 winnaars. Er
waren 4 spelrondes die bestonden uit elk 4 onderdelen waarvan
elke ronde begon met het thema
muziek. De Meraskikkers verleenden hun muzikale medewerking en met hun uitgebreide
muziekrepertoire maakten ze het
de deelnemers soms moeilijk om
bij oude nummers als Tulpen uit
Amsterdam of De orgelman de
artiest te verzinnen. Maar ook het
raden van een muzieknummer
waarbij steeds een instrument
inviel was nog geen sinecure.
Omdat het daar om de tijd ging
die nodig was hoe snel een nummer geraden werd, deelde
quizmaster Sjoerd vd Vlist zijn
telefoonnummer zodat er een app
gestuurd kon worden zodra
gehoord werd welk nummer
gespeeld werd. De uitdenker van
deze quiz behoeft wel een compliment. Nanda heeft haar uiterste best gedaan om er een samenhangend geheel van te maken.
Vragen met foto's om te raden
waar zich dat bevond in ons dorp,
weetjes over de ijsdikte als er
geschaatst mag worden, lengte
van het Noorderdiep, aantal huizen op het Zuiderdiep en ga zo
maar door. Een op maat gemaakte quiz. De 7 teams hadden allemaal een eigen kleur. Een deel
had zelfs T-shirts aan in de kleur
van het team. Sjoerd in smoking
deed samen met Nanda de presentatie. Waar hij de hele dag de
bibbers had, was er 's avonds
weinig meer van te merken. Als
een volleerd team quizmasters
leidden zij de avond. De ronde
dat de teamcaptains een opdracht
moesten doen gaf hilariteit alom.
Het begon al met het koekhapVervolg van pag 1

pen. Handen op de rug, blinddoek voor. En zo stonden er 7
heren en dames op het podium te
proberen de koek van het lijntje
te happen. Het hele stuk moest op
en de mond moest leeg. Dat was
geen sinecure. Nick Heidekamp
werd uiteindelijk de winnaar van
die ronde. Nooit iemand zo snel
ontbijtkoek weg zien happen.
Verder waren er in de teamcaptain ronde nog spellen als spijkerpoepen met een forse bal
onder het shirt en zaklopen. Erg
leuk ook dat er publiek in de tent
aanwezig was. Het was al met al
een groot succes en voor herhaling vatbaar.
En toen was de vrijdagavond
voorbij. Iedereen zou naar huis
totdat de mannen van het licht en
geluid het hadden over nachtbewaking. Nachtbewaking? Oei,
daar was nooit aan gedacht.
Gelukkig waren 4 personen er
voor in om een slaapplaats in te
richten op het podium. Wat ze
echter niet hadden voorzien was
dat het nogal afkoelde 's nachts
en er een enorme condens werking optrad. Toen de volgende
ochtend de veldbedjes opgeruimd waren, werd pas duidelijk
welk een ontbering de nachtwakers doorstaan hadden. 4 krukdroge plekken op het podium en
er omheen was het zompnat.
Dan kunt u zich wel voorstellen
hoe deze vrijwilligers geslapen

hebben. Maar aan de eis van
nachtbewaking was voldaan!
Zaterdagsmiddags stond er een
braderie mét muziek van het
Veenkaor en de Meraskikkers op
het programma bij het nieuwe
kanaal, was er paalvechten en 's
avonds een band en een DJ in de
feesttent.
Het weer was die zaterdag prachtig. Het had niet mooier kunnen
zijn. Er waren circa 16 kramen
met o.a. Tupperware producten,
vlees, handwerk, bloemen en nog
veel meer. Er stond een grote
oplegger opgesteld waarop om
en om het Veenkaor en de Meraskikkers hun kunnen lieten horen.
Voor de muziek stonden tafels en
bankjes waar gezellig geluisterd
en gekletst kon worden. Ook
diverse oud-Buinerveners hebben genoten van het weerzien
met hun voormalige woonomgeving. Het paalvechten was reuze
leuk en de kids hadden nog lang
lol in het nieuwe kanaal in bootjes, op luchtbedden en natuurlijk
op de gladde paal. De firma Timmermans had een enorme hoogwerker geplaatst waarmee van
grote hoogte het centrum bekeken kon worden. Beetje uit ooievaarsperspectief. Hier werd gretig gebruik van gemaakt en de
opbrengst was voor de kas voor
het volgende dorpsfeest. Heerlijk
die spontane acties!

of telefonisch via 0599-212353

Dorpskrant Buinerveen
Bij het Dorpshuis werden nog
hamburgers gebakken en verkocht en stond de patatkraam
voor een frietje of de wekelijkse
zaterdagbestelling klaar. Het
Dorpshuis zelf was dicht, op de
sanitaire voorzieningen na, en
dat maakt dat het extra gezellig is
rondom de feesttent.
's Avonds was het de beurt aan
Jhonny and the Rockers. Zij
speelden met de lekkerste rocksongs de tent plat. Ongeveer 250
personen hebben genoten van dit
feest in eigen dorp. De organisatie had nog zogenaamde Veenbuisjes geregeld. In plaats van de
shotjes in een klein glazen flesje
was er een buisje van plastic,
gevuld met aardbeienwodka met
het passende etiket Veenbuisje
Buinerveen. Voor de liefhebber,
er zijn er nog over! Voor dit feestweekend zijn speciale statafels
gemaakt van IBC containers.
Wel zijn ze iets smaller gemaakt
zodat ze ook nog door de deur
van het dorpshuis kunnen en later
bij andere feestjes gebruikt kun-
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nen worden. Als tafelblad voorzien van een steenschot en een
kleurig lampje er binnenin. Er
zijn er nu 2, een derde is nog in de
maak. Binnen een week waren ze
ook al weer verhuurd. Wel zelf de
batterijen leveren maar dan heb
je ook een prachtige kleurrijke,
originele statafel.
Zaterdagsmiddags sprak de organisatie nog even met de toen aanwezige politie. Die meende dat
de heren die avond ook wel even
flink wat lekkere pilsjes zouden
pakken. Verbaasd meldden deze
dat ze zich toch net hadden voorgesteld als de organisatie. Dan
was het toch niet de bedoeling
dat ze beneveld de avond eindigden? Enigszins verbouwereerd
moesten de heren politie tot de
conclusie komen dat ze inderdaad gelijk hadden. Bijzondere
insteek. Maar als je naam op de
vergunning vermeld staat, dan
behoor je je te gedragen en nuchter te zijn als er toch wat zou
gebeuren? Tja, daar hadden de
dienders even niet aan gedacht.

Gelukkig waren de heren van de
organisatie slimmer en hebben ze
zich keurig gehouden aan hun
eigen normen en waarden.
's Nachts om half 4 was alles
weer aan kant. De tent leeg, de
spullen opgeruimd. Zondagsmorgens werd ook de tent weer
opgehaald en rond de middag
waren er al geen sporen meer
zichtbaar van het geweldige
dorpspleinfeest 2019.
Grote dank aan de 8 personen
organisatie, de vrijwilligers, de
vele sponsoren, de kraamhouders, de muziek, het dorpshuisteam en een ieder die heeft bijgedragen op wat voor manier dan
ook. Zonder jullie was dit niet
mogelijk geweest. Er kan met
een tevreden gevoel teruggekeken worden. En heel voorzichtig
wordt al weer gedacht aan een
volgende editie.
Marjan Poelman
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Nieuws OBS 75
We zijn het schooljaar weer
gezond en wel begonnen en meteen was het weer tropisch warm.
We hebben vier groepen gevormd, groep 1/2, groep 3/4 ,
groep 5/6 en groep 7/8.
Juf Karin is inmiddels met
zwangerschapsverlof. Ze verwacht de baby rond 4 oktober.
Meester Gerard en juf Kim vervangen juf Karin tijdens de
zwangerschapsperiode.
Meteen al in de tweede schoolweek stond de tweejaarlijkse
rommelmarkt gepland. Het spande er even om of het i.v.m. de
voorspelde regen wel door kon
gaan, maar gelukkig waren de
weergoden ons gunstig gestemd.
Het was een zeer geslaagde dag.
We mochten veel bezoekers
begroeten en over de opbrengst
klagen we niet. De Activiteitencommissie en de vele vrijwilligers hebben het er druk meegehad, maar wat hebben we met
zijn allen genoten.
De leerkrachten gaan zich dit
schooljaar op het gebied van
lezen, rekenen en ICT bijscholen.
De leerlingen van groep 1/2 hebben al twee voorstellingen achter
de rug: De eerste had betrekking
op het verkeer, de tweede voorstelling was een muzikaal
geheel. Aan beide voorstellingen
hebben de leerlingen erg veel
plezier beleefd.
Nu zijn we druk bezig met een
aantal projecten omtrent cultureel erfgoed. Vanuit Kunst en
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Cultuur Drenthe zijn er voor alle
groepen projectkisten samengesteld, waarmee de leerkrachten
en leerlingen in de groep aan de
slag kunnen.
Op 2 oktober hebben we samen
met de leerlingen de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Alle
leerlingen kwamen met een speciaal voertuig en / of versierde
fiets naar school. Tijdens het lied
van de Kinderboekenweek reden
ze apetrots over het plein.
We hebben van de Rotary “Westerwolde- Hondsrug” een mooi
bedrag gedoneerd gekregen tijdens de Haringparty in juni jl.

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
OBS School 75,
bezoekt u dan onze website:

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Van dit bedrag zijn prachtige
skelters aangeschaft. Leerlingen
en leerkrachten zijn er erg blij
mee.
Per januari 2020 heeft de Stichting OPO Borger-Odoorn een
nieuwe directeur-bestuurder.
Onze huidige directeurbestuurder legt zijn functie bij
OPO neer. Hij heeft een leeftijd
bereikt waarop je aan andere
dingen dan alleen werken kunt
gaan denken. We hopen dat hij
aan zijn vrije tijd een goede
invulling zal gaan geven.
Op 20 november 2019 houden
we Open Dag. Kom gerust eens
langs om een kijkje in de school
te nemen. U bent tussen 11.00 en
12.15 uur van harte welkom.
Nog even en dan is het herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan
we aan de slag met het maken van
lampionnetjes en zien we in de
verte de goedheiligman alweer
aankomen…

Dorpskrant Buinerveen
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KERSTACTIE

De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur voor de
jaarlijkse kerstactie.
Met de verkoop van heerlijke droge worsten van Slagerij Smit uit Stadskanaal en de
ovenverse suikerbroden van Bakkerij d'Oale Ambacht uit Borger.
Deze actie is ten behoeve van de schoolkinderen.
Wij hopen dat uw bijdrage helpt om extra activiteiten hiervan te kunnen doen.
Wij komen

Zaterdag 14 december a.s.
tussen 10.00 – 13.30 uur
bij u langs met een kofferbakverkoop van suikerbrood en droge worsten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
CBS School 59
Monique Meijer: 06-27742899
OBS 75
Jannie Bijkerk: 06-14106641
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Meraskikkernieuws
Dorpspleinfeest
14 september, een van de laatste
zomerse zaterdagen van dit jaar
en wat een feest op en rond het
dorpsplein. Gezellige kraampjes,
Buinerveen vanuit de lucht, paalvechten, muziek, zang, eten,
drinken en veel publiek. Alle
ingrediënten aanwezig voor een
e
geslaagde 2 editie van het dorpsfeest dat vrijdagavond begon met
een uitdagende quiz over Buinerveen e.o.
Beide dagen waren we van de
partij. Het muzikale gedeelte van
de quiz was door onze Brenda
samengesteld en zorgde voor
extra muzikaal vermaak. Wij
vonden het gaaf om te doen!
Voor de zaterdag hadden we met
het Veenkoar wat liederen ingestudeerd. Die mannen zijn echte
toppers want zelfs zonder dirigent ging dat van een leien dakje.
Jammer genoeg kon Heel Buinerveen Zingt door omstandigheden niet doorgaan. Een goed
excuus om volgend jaar gewoon
een derde editie van het pleinfeest te organiseren. Dit mag
gezegd worden: alle hulde voor
de organisatie. Bij een vervolg
zijn we er graag weer bij!

Onze bijdrage aan de braderie
bestond deze keer uit zelfgemaakte: jams, zoetzure courgettes, muffins, kaasbroodjes, cake,
quiche, koffie/thee en ter plekke
gebakken warme wafels met jam
en slagroom van Willy, Ilse en
Carleen. Alles door onszelf
gemaakt de afgelopen zomer.
Heel erg bedankt voor jullie inkopen in onze kraam! Van deze
mooie opbrengst kunnen we
weer leuke muziek kopen voor
komend jaar. Wat te denken van
André Hazes en Doe Maar?
Serenades
Bij de familie Wanders aan het
Noorderdiep was het 12 september groot feest. Ze waren 50 jaar
getrouwd. Willem is een fan van
het eerste uur en natuurlijk hebben we de familie met een serenade verrast. Speciaal voor
mevrouw Riet Kuyper (tegenover School 75) voor haar 90e
verjaardag hebben we een verjaardag repertoire samengesteld
met liedjes van toen en met een
verrassingsserenade bij haar
thuis gebracht. Mevrouw Kuyper
is zelf jarenlang lid geweest van
Volkszang en kon alle liederen
fijn mee zingen.

Sinterklaas en Kerst
Intussen zijn we druk bezig met
de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst. We werken weer
mee aan de Sinterklaasintocht op
30 november en Sinterklaas zelf
heeft al kenbaar gemaakt dat hij
de muziekkeuze kan waarderen.
De kerstmarkt In Buinerveen is
dit jaar op zondagmiddag 8
december. Onze muzikale kerststal is van de partij en kerstavond/-nacht maken we onze
ronde door het dorp. De route is
nog niet helemaal klaar dus verzoekjes kunnen nog ingediend
worden. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor
meer nieuws en activiteiten.
Margriet Nascimento

Dorpskrant Buinerveen
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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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 11 september zijn we
weer gestart met een lezing over
de Wensambulance. Stichting
wensambiance-Noord-Nederland kan, door het vervoer te regelen voor een patiënt, een laatste
wens in vervulling laten gaan.
Bijvoorbeeld om bij de geboorte
van een kleinkind aanwezig te
zijn. Nog een keer een bezoek te
brengen aan iets uit het verleden
of om een afscheidsceremonie
van een dierbare bij te wonen. De
wensen zijn zeer verschillend en
persoonlijk. Er is een vorm van
samenwerking met de Stichting
Vaarwens en de Stichting Doe
een Wens.
Stichting Wensambulance heeft
150 vrijwilligers die klaar staan
om deze laatste wens in vervulling te laten gaan. Gelukkig is de
stichting in staat om via sponsorgeld of donaties voldoende geld
te krijgen om zo dit heftige vrijwilligerswerk te kunnen doen.
Het is emotioneel zwaar, maar
geeft ook veel voldoening. De
stichting hoopt op naamsbekendheid en gulle gevers. Het was een
boeiende avond die veel indruk
op de aanwezige leden heeft
gemaakt.
Woensdag 16 oktober wordt de
avond door het eendagbestuur
verzorgd. Monique de Graaf uit
Valthermond vertelt over haar
boek “Het foute pad”, waarin ze
haar leven als drugsverslaafde
beschrijft.
Woensdag 13 november komt
MIBUwijnen ons vertellen over
de vele wijnsoorten. Ook kunnen
we proeven van de verschillende
wijnen.
Tuincommissie op bezoek bij:
12 augustus Tuin Cocky Stottelaar in Peize
Met 7 dames is de tuin van Cocky
Stottelaar in Peize bezocht. Ze
vertelde in haar rondleiding dat

ze 26 jaar geleden een coniferenkwekerij aan de Groningerweg in Peize kochten. Ze begonnen de coniferen te rooien en zo
werd de tuin steeds verder uitgebreid. De tuin is nu 6500m2 en
bestaat inmiddels uit 4 tuinkamers. Een informele tuin met
vijver en vaste plantenborders op
kleur, gecombineerd met grassen. Een 2e vijver, boomgaard
met ramblers en rozenwallen en
een schaduwtuin met veel bijzondere planten.
Activiteitencommissie:
Donderdag 19 september is een
klein groepje naar het Cuby &
the Blizzards museum in Grolloo
geweest. Ze hebben zich gestort

in de wereld van de Drentse
Blues. Jeugdherinneringen kwamen weer naar boven, liedjes
werden weer herkend. Foto's en
kleding werden bewonderd, die
gedragen werden door de "nozems" van toen, zoals onze
ouders zeiden. We waren zeer
verrast door de hoeveelheid aan
informatie in de vorm van interviews, foto's, een vrijwilliger die
leuke dingen kon vertellen,
muziek die te beluisteren was. En
dat alles in de mooie oude boerderij, die zoveel mogelijk
authentiek is gebleven. Waar
Harry een deel van zijn leven met
zijn muziek genoten heeft doorgebracht.
Woensdag 30 oktober naar het
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Vervenershuis in Valthermond
vertrek 13.00 uur bij dorpshuis
De Viersprong.
Wandelen met andere afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de
provinciale wandelingen met
elke keer een afstand van 8 of 12
k m ; e - m a i l : j a n e n l a mmy@kpnmail.nl
Elke deelnemer moet lid zijn van
Vrouwen van Nu. Introducees
kunnen niet vaker dan 2 maal
meelopen.
Wandelen bij de afdeling Borger
op donderdag 17 oktober start
tussen 9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling Havelte
op donderdag 14 november start
tussen 9.30 en 10.30 uur.
Bij de prijs inbegrepen koffie/thee en cake en bij terugkomst een kop soep met een
broodje.
Provinciale Agrarische Commissie:
Op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 oktober
2019 kwamen opnieuw meer dan
duizend dames op bezoek voor
de Agrarische Excursiedagen
2019. Dit jaar was de locatie Café
Hingstman in Zeijen. Onze afdeling heeft met 12 dames deze
zeer goed georganiseerde en leuke, gezellige dag meegemaakt.
In 4 groepen zijn we op verschillende locaties geweest: Kaaslust
en Maallust (bier) in Veenhuizen,
Maatschappij van Weldadigheid
met een rondrit door het dorp
Veenhuizen inclusief een gids, de
Melkfabriek in Bunne (prachtige
plek voor bijeenkomsten; centraal en in kleine groepen) met
een Kookfabriek, waar je samen
een maaltijd kunt bereiden en
opeten. Maatschap HartliefLammers te Donderen met een
veebedrijf, agrarische tak, loonwerk en biovergisters. En Stichting Vrienden Doppen Actie
Noord Nederland.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (52,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl

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 Annette de
Jong, tel. 0599-621012
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

nningsnetten te
l van de laagspa

Buinerveen

Personee

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
Al weken wordt er druk gewerkt
door vele vrijwilligers en
bestuursleden aan het ontwerp
van de plannen voor ons museum
binnen het MFA gebouw in
Nieuw-Buinen. De tekeningen
zijn inmiddels klaar en liggen ter
beoordeling bij diverse instanties. Ook de gelden die nodig zijn
voor deze plannen zijn in aanvraag. Langzamerhand kunnen
we onze plannen gaan uitvoeren
nadat er nog enkele gesprekken
hebben plaats gevonden met enkele andere partijen binnen het
MFA gebouw. Dan staan we nog
voor een grote klus om alles
schoon te maken en over te
brengen vanuit het Aailaand en in
te richten in de Noorderbreedte.
Dat zal ook de nodige tijd vragen
waar vele vrijwilligers voor
nodig zullen zijn. Tevens zijn we
op zoek naar opslagruimte voor
onze machines uit de glasfabrieken. Weet u waar een ruimte eventueel beschikbaar is, laat het ons
dan weten.We danken dan de
vele vrijwilligers die zich nu al
hebben ingezet en hebben geholpen. Ook zijn we in gesprek met
het 4 mei comité over de invul-

ling van de bevrijding en herdenking van 4 en 5 mei 2020.
Dan herdenken we dat het 75 jaar
geleden is dat we werden bevrijd.
Er zijn verschillende plannen
uitgewerkt maar er moeten nog
enkele zaken uitgezocht en geregeld worden. Dit gebeurt samen
met de Vereniging voor Dorpsbelangen en het 4 mei comité.
We houden u de komende tijd
hiervan op de hoogte.
Aan het 3e deel van ons nieuwe
tijdschrift “de Buuner” wordt
alweer druk gewerkt en verschillende
verhalen hebben we
mogen ontvangen en krijgen een
plaatsje in het tijdschrift. Er
komen weer verschillende artikelen in over en uit NieuwBuinen en Buinerveen. Deze
verhalen worden dan ondersteund met fotomateriaal.
Ons tijdschrift “de Buuner”zal
drie keer per jaar in kleur verschijnen en er komen verhalen
en artikelen in uit en over NieuwBuinen en Buinerveen. Laat u
verrassen en wordt lid van onze
vereniging voor 17 euro per jaar.
U ontvangt dan ons tijdschrift op
de deurmat. Woont u buiten onze

regio? Postbezorging is ook
mogelijjk. We zijn dan wel
genoodzaakt de verzendkosten in
rekening te brengen.
Ook hebben we als vereniging
weer verschillende voorwerpen
zoals foto's, glasmateriaal, boeken, enz. mogen ontvangen die
we kunnen toevoegen aan ons
archief.
Ook dank aan een ieder die op de
een of andere wijze zich heeft
ingezet voor de vereniging als
ook voor het museum. Zonder u
kunnen we dit niet. Zo kunnen we
op deze manier onze historie
bewaren en in stand houden voor
ons nageslacht.
Voor meer informatie over onze
vereniging en glasmuseum kunt
u contact opnemen met Jacco
Pranger; secretaris van de vereniging.
Tel. 06-21831002
pranger@nieuwbuinen.com
Ook kunt u zich bij Jacco aanmelden voor een lidmaatschap.

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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Het
voorwerp
Eigenlijk gaat het in deze dorpskrantuitgave om twee voorwerpen, maar breken met de traditionele “kop” ligt toch niet zó voor
de hand. Dus, onder Het Voorwerp voor 'n keer De Voorwerpen. In de Dorpskrant Buinerveen van augustus jl. staan die
beiden gebroederlijk naast
elkaar: het Franse wieltjesvoorwerp waarvan André en Alet met
de suggestie van een trektouwtje
of iets dergelijks op de proppen
kwamen. En daarnaast kon worden nagedacht over een glazen
pot met daarin en daarop “toeters
en bellen”.
Dan eerst het halfronde ding met
Franse teksten en voorzien van
een bijna 1 meter lang koord. En
helaas, zelfs in de verlenging
voor de duur van een extra dorpskrantuitgave is niemand met de
koninklijke oplossing komen
aanzetten. We moeten ons voor
het aanreiken van het (historische) gebruik van dit trektouwtje
(volgens André en Alet) beperken tot een beeld biedende tekst.
Verre van simpel. De enkele
pogingen die zijn ondernomen
om een adellijke dame bereid te
vinden het hulpmiddel in functionele omvang en volle gratie te
gebruiken en dát op de gevoelige
plaat vast te leggen, zijn helaas (
tot nu toe!) op niets uitgelopen.

Dorpskrant Buinerveen
Het voorwerp wordt gebruikt om
dames in lange jurken, doorgaans
met sleep, bij het opgaand traplopen een minder opzichtige mogelijkheid te bieden hun lange
jurk/japon iets omhoog te halen.
In vroeger tijden was het niet
gepast om dat lange kledingstuk
met de hand naar boven te halen
en daarmee de onderbenen
publiekelijk aan de (blootbeluste) wereld te (moeten)
tonen. Daar moest iets op gevonden worden! Bijvoorbeeld een
gravin á lá Gritaine, freule de la
Kamisane of hertogin Wubenne
de Buvenne zou bereid gevonden
moeten worden om, getooid in
salongewaad en voorzien van
'verborgen' ophaalkoordje, te
demonstreren hoe zij op de meest
preutse wijze haar japon zó kan
optrekken dat voetenvrij traplopen veilig is.
Voor de lezer van onze dorpsperiodiek die in de kennissenkring
een dame bereid vindt dit edele
spektakelstuk op te voeren, voor
haar wordt een trap-trede-scene
voorbereid op de toneeltrap in het
dorpshuis. Wij gaan dan op zoek
naar een film- en fotoploeg en
met Xander&Marijke helpen we
–ook hierdoor- het onvergetelijke in de Viersprong mogelijk te
maken. De redactie van onze
dorpskrant hoef je niet te vragen
om de bij die gelegenheid verkregen beeldige beelden van die
show in goed drukwerk om te
zetten. Oók de lezer is koning.
De glazen pot, de foto daarvan
ontvingen wij van de dochter van
Gé Hoogerwerf. We verzochten
in augustus jl. om na te denken
over naam en functie van dit glaswerk. Dat heeft geleid tot de reactie van mevrouw Tea Tent uit
Nieuw-Buinen: boterkarn/botermaker. Naar haar toe, een vette
pluim voor de goede oplossing.
Met betrekking tot de “toeters en
bellen” aan en in het voorwerp
wordt aangegeven waarmee in de
glazen pot aan het roeren een

draai wordt gegeven. Immers
door het roeren van de onbewerkte (uierverse) koemelk
wordt het proces van karnen in
gang gezet en op gang gehouden.
Bij het karnen van melk of room
worden de boterdelen eruit afgezonderd. Ooit door met een stok
(karnstok of karnpols) een soort
spatel door de melk te halen en af
en toe te schudden. Later “gemechaniseerd” door met behulp
van een hond of paard het treerad
van een karnmolen (toestel om
mechanisch te karnen) de inhoud
van het melkvat of melkton te
blijven bewegen. In huize Hoogerwerf is dat nu hand- en polswerk, gepaard aan wat doorzettingsvermogen. Maar dan heb je
daarna ook wat: boter, room, zeer
magere melk én karnemelk. De
karnemelk werd vroeger verkregen bij de bereiding van boter als
het product dat na het karnen
overblijft.

Tegenwoordig wordt de “rest”
doorgaans bereid door het aanzuren van magere melk met melkzuurbacteriën en toevoegen van
melkvet. Vanuit huize Hoogerwerf nog de mededeling dat ooit
in het huishouden een boterkarn
net zo in de (bij)keuken thuishoorde als een koffiemolen, wasstamper en inmaakgerei.

Dorpskrant Buinerveen
Het nieuwe denkwerk. Van Hans
Zijlmans uit Oosterhout kregen
we mooie, glanzende foto's van
een voorwerp, een hulpmiddel
dat beslist het daglicht wel mag
zien. Vraag aan de lezers van ons
blad om aan ons door te geven
naam en functie van het getoonde
voorwerp, breed 37, diep 30 en
hoog 8 cm. Zie bijgaande foto.
Voor naam, functie en oplossing
even wachten op de volgende
dorpskrant. We kijken met
belangstelling uit naar reacties,
die we graag vóór 1 december
a.s. willen ontvangen. Kan óf bij
de hoofdredacteur van de Dorpskrant óf bij
Martin Snapper
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
Onverwacht geconfronteerd
worden met de grillen van de
natuur is niet altijd prettig. Zo
was het voor ons ook schrikken
toen er in augustus opeens dode
vissen in de vijver dreven. Terwijl er vorig jaar tijdens de lange
hete periode niets aan de hand
was, behalve algvorming. Het
bleek dat door de lage waterstand
en hoge temperatuur in de
omringende kanalen en sloten, er
voor het water geen goede doorstroming was in o.a onze vijver.
Gelukkig was de brandweer snel
ter plaatse om flink wat (zuurstofrijk) water in de vijver te spuiten. Meerdere vislocaties hadden last van hetzelfde euvel
helaas. Maar er zit gelukkig nog
voldoende vis in de vijver.
Binnenkort begint dhr E. Drent
weer met het ophalen van de jaarlijkse contributies van de lidmaatschappen van onze vereniging. We willen u erop wijzen dat
wij NIET beschikken
over een pinautomaat.
Verder hebben wij ons aangemeld voor de Rabo Clubsupport.
Zie hiervoor ook onze Facebook
pagina.U kunt ons steunen door
op ons te stemmen, maar daarbij
moet u lid zijn van de Rabobank
het Drentse Land en het is mogelijk tot 11 okt. Wij zijn te vinden
onder Schaatsvereniging Buinerveen e/o.

De data voor het "vrij schaatsen" van onze leden (jong
en oud) zijn bekend.
in Kardinge (Groningen) :
Zaterdag 09-11-2019 16:00 tot 18:00
Zaterdag 28-12-2019 17:00 tot 19:00
Zaterdag 22-02-2020 16:00 tot 18:00

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2019
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2019
zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
Persoonlijk lidmaatschap:

€11.50
€ 6.50

Jaarvergadering 15 november 2019 om 20.00 uur in de kantine
van het schaatsgebouw. U bent van harte welkom!!!

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van sv O.K.K.
In Buinerveen word gegeven:
MIX-IT
dinsdagmorgen

van 9.00 uur tot 10.00 uur School 75.

Het is nog een vrij nieuw les en combinatie van aerobic en dans.
Omdat het erg succesvol is willen wij bij voldoende belangstellingook op de vrijdag een groep beginnen.
Mocht je interesse hebben laat het dan weten.
Dit kan via het contactformulier op de website van sv O.K.K. of een mail sturen naar Annet de Vries:
willemenannet@ziggo.nl
In de volgende dorpskrant komen wij hier nog weer op terug.

Ben je nieuwsgierig, kom een keer kijken!
Voor vraag en info kunt u bellen met Wilma Hendriks tel 0599 619137

beweegseizoen

Het
voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om
fit te blijven door verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige
docenten. Op maandag 3 september
beginnen onze 15 groepen voor 55plussers weer aan hun volgende seizoen van 33 lessen (sep '18 – mei '19).
Kom gerust eens onaangekondigd
langs en neem je gympies mee om twee
maal gratis mee te doen.
De contributie bedraagt € 3,- per les. Zo
blijf je in beweging en het is nog gezellig ook.
Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908 of
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.
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Activiteiten VV Buinerveen

30 September
14 Oktober
28 Oktober
11 November
25 November
Trainingen in Buinen
Aanvang 17.30 uur

Alle 4-, 5- en 6-jarigen
zijn welkom.

Dorpskrant Buinerveen

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

Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van

20.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen

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

BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD
BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER
PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

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

Senas
Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
b.g.g.:?06?-?174?43031

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

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

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

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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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer
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

- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

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.

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

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

openingstijden: zie website

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

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Jan Beugels
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

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:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep
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
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