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Uitvoering De Schoakel
Op 21 en 28 maart jl. trad Toneel-
groep 'De Schoakel' op met Dras-
sig Laand, in de grote zaal van 
het Dorpshuis in Buinerveen. 
Beide keren was de zaal (bijna) 
uitverkocht wat betekent dat 
bijna 250 mensen ons hebben 
zien optreden. 
Vorig seizoen begonnen we al in 
september 2013 te repeteren, met 
allerlei feestdagen en de kerstva-
kantie als onderbrekingen. Om 
die reden hebben we besloten dit 
jaar meteen na de kerstvakantie 
te starten en dan in drie maand te 
komen tot de uitvoeringen. Dat 
werd nog best even spannend en 
voor ons eigen gevoel liep het 
eigenlijk pas de tweede uitvoe-
ring als vanzelf.
Dit jaar speelden we met bijna de 
hele groep van vorig jaar, aan-
gevuld met 1 nieuwkomer, Son-
ja. Ook de ondersteuning, in de 
zin van regisseuse, souffleuse, 

Toneelvereniging de Schoakel
toneelmeester, grimeuse en kap-
ster, was in handen van ver-
trouwde gezichten.
We zien terug op heel verschil-
lende maar beide plezierige uit-
voeringen. Ook de traditionele 
generale, waarbij de basisschool-
kinderen steeds worden uitgeno-
digd, verliep naar verwachting.
Inmiddels hebben we het seizoen 
al weer geëvalueerd en afspraken 
gemaakt voor het komende sei-
zoen. We hopen u over een jaar 
weer te zien, de voorlopige uit-
voeringsdatums zijn 2 en 9 april 
2016.
Elk jaar helpen ons diverse per-
sonen en bedrijven in de vorm 
van hulp bij licht en geluid, kap-
sels en opmaak. Heel blij zijn we 
elk jaar met alle sponsoren die 
mede zorgen dat bij onze verlo-
tingen altijd weer prachtige en 
spectaculaire prijzen te winnen 
zijn. Lees verder op pag 14
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

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

Nummer 3 inleveren voor 3 juni 2015
Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2015
Nummer 5 inleveren voor 7 oktober 2015
Nummer 6 inleveren voor 2 december 2015

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Parklaan 26, 
Nieuw-Buinen (voormalige 
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via de Steunstee 
medewerkers, tel. 0599-658057.  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

 

AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé 

voor € 10,00

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. 

Openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur

Vr-za-zo  open va 15.00 uur

Agenda
 

24 apr Plantenactie

25 apr Show your talent

 2 mei Oudijzeractie

 2 mei Bingo

 7 jun Stratenvolleybal

 5 sep Bingo

24 okt Bingo

12 dec Bingo

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Ben je altijd al gek geweest op het imiteren van je 
favoriete artiest/band of ga je liever dansen, misschien 

zelfs live zingen, toneel spelen of muziek maken? 

Buinerveen zoekt zijn eigen X-factor.
Bedenk je eigen act in Show your talent op 

zaterdag 25 april 2015 in Dorpshuis
De Viersprong te Buinerveen

aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Geef je tot uiterlijk 11 april op bij Jannet Boven d.m.v. 
e-mail  

of het deel-nameformulier in te leveren op 
Zuiderstraat 6 te Buinerveen.

jannet.boven@gmail.com

 Naam: Leeftijd 
1. ……………………………… ………… jaar E-mail contactpersoon: 
2. ……………………………… ………… jaar ..................................................... 
3. ……………………………… ………… jaar Tel. Contactpersoon: 
4. ……………………………… ………… jaar ..................................................... 
5. ……………………………… ………… jaar 
geeft/geven zich op voor de talentenshow met de volgende act: 

Act Artiest/band etc. Lied 
0 Playback ………………………. ………………………… 
0 Zingen ………………………. ………………………… 

Naam dans Op muziek van 
0 Dansen ………………………. ………………………… 
0 Andere act namelijk: 
(Graag duidelijk omschrijven wat je gaat doen) 

Nog even het volgende: 
- Ten aanzien van de eerlijkheidsfactor is maximaal 1 act per deelnemer per categorie 
mogelijk. Mocht de Dansgroepen van OKK-NOAD besluiten mee te doen, dan is het 
mogelijk zowel met NOAD als met een eigen act mee te doen. Bij onduidelijkheid vraag de 
organisatie. Dit voorkomt teleurstelling. 
De categorieën zijn: 
1 Tot en met 10 jaar 
2 Tieners tot en met 15 jaar 
3 Volwassenen vanaf 16 jaar/Volwassenen-kinderen 
- Voor elke categorieën vindt 1 prijsuitreiking plaats. 
- De organisatie bepaalt onder welke categorie een act wordt ingedeeld.

Veel succes!
De organisatie 

D e e l n a m e f o r m u l i e r 2 0 1 5

mailto:jannet.boven@gmail.com
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De Boeren-Burgers en Buiten-
fair “In 't Gras” te Valthe. 

e
De 19  keer,  op zondag 31 mei 
( zondag na Pinksteren)
van 10. 00 tot 17.00 uur

De fair zal worden gehouden aan 
de rand van het mooie en lande-
lijk gelegen Valthe, tussen de 
oude boerderijen en in het wei-
land achter restaurant “De Gaf-
fel” in het oude gedeelte van Val-
the. Er zijn ongeveer 120 kramen 

met o.a.  antiek, curiosa, kera-
miek, sieraden, kunst, glaswerk, 
tuincreaties, decora-ties voor 
huis en tuin, beelden, handgewe-
ven kleding, Engels cake en thee, 
Thais aardewerk, Oosterse 
cadeauartikelen, beeldhouw 
schrijnwerk, viltproducten, 
droogbloemstukken, schilderij-
en, kleiartikelen,  glas in lood, 
bloemen, planten etc. 
Ook kunt u snuiven aan bloemen 
en planten of bloeiende bomen. 

smullen van versgebakken 
Drentse kniepertjes, honingheer-
lijkheden, aardbeien met slag-
room of genieten van een lekkere 
paling. Verder tonen vele ande-
ren hun kunst en kunsten, vele 
demonstraties van o.a.  Potten-
bakken, handweven etc.

Dus kom zondag 31 mei tussen 
10.00 en 17.00 naar Valthe 

Entree  2,50 en voor de kinderen 
tot en met 12 jaar is het gratis.

De Veenkoloniën: land van 
wijdse horizonten, rechttoe 
rechtaan kanalen, discussie 
over windmolens, krimp en 
werkloosheid. Maar ook van 
moderne akkerbouw, liefde 
voor muziek en mensen.  Een 
land om altijd naar terug te 
keren. Hier komt Iemands-
land, een spectaculaire en muzi-
kale theatervoorstelling die 
wordt gespeeld in een hyper-
moderne saffraanbollen-
schuur in Nieuw Buinen.
Iemandsland is in opdracht van 
de Provincie Drenthe exclusief 
gemaakt voor de Veenkolonien̈. 
Initiatiefnemers zijn Bert Had-
ders en Carmen Schilstra. De 
voorstelling is een mozaïek van 
verhalen, scènes en liedjes, 
geconcentreerd rond de beleve-
nissen van een man die na dertig 
jaar terugkomt en in een wervel-
wind van confrontaties, herinne-

ringen en visioenen belandt. 
Want kun je een plek die deel 
uitmaakt van je identiteit ooit 
echt achter je laten?  
H o o f d r o l l e n  e n  r e g i e
Iemandsland is gein̈spireerd op 
de liedjes van Bert Hadders. Zijn 
vierkoppige band De Nozems 
wijst muzikaal de weg, aang-
evuld met een uitstekende cast 
van noordelijke acteurs met in de 
hoofdrollen onder meer Albert 
Secuur (Holland's Hoop), Arno 

van der Heyden en Gabriëlle 
Glasbeek (Vrouw Holland). De 
voorstelling wordt geregisseerd 
door Michael Helmerhorst, 
bekend van onder andere Vis à 
Vis en Stichting Peerd. 
Iemandsland speelt in de periode 
van 12 mei tot 7 juni 2015 in de 
schuur van het akkerbouwbedrijf 
van de familie Schipper-Elberse 
aan de Tweederdeweg ZZ 25 in 
Nieuw Buinen. Kijk voor meer 
informatie, onder meer over 
kaartverkoop, op www.iemands-
land.com

Veenkoloniën decor voor grootse 
theatervoorstelling:

 Iemandsland
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Carnaval.
Op 14 februari 2015 was de grote 
zaal van het dorpshuis omgeto-
verd tot een feestelijke zaal. Om 
half 3 begon het feestgedruis 
want jeugdwerk vierde samen 
met de kinderen carnaval. In de 
mooiste creaties waren ze naar 
“de Viersprong” getogen.
Henk de Roo had z'n muziekap-
paratuur weer meegenomen en 
Lieselot en Eva bedienden de 
knoppen. De “Krinkiebloazers” 
van Crescendo Stadskanaal, kwa-
men met live muziek het feest 
nog eens extra versterken. En 
tevens verzorgden ze weer de 
jurering. Daar ben ik altijd blij 
om, want het is zo moeilijk kie-
zen, wie het mooist is verkleed.
Tussen het dansen, serpentines 
verzamelen en rennen, was het 
tijd voor een stoelendans. Wat 
hebben we toch sociale kinderen 
in ons dorp. Om de jongsten ook 
een kans te geven, wachten de 
oudsten om hun plaats af te 
geven. De winnaar mocht een 
cadeau uitzoeken. De verliezers 
mochten een koekje halen, want 
de inwendige kind werd niet ver-
geten. Tijdens de middag werden 
snoepjes en een koekje uitge-
deeld. En er was continu ranja.
Aan het eind was er de prijsuit-
reiking van de mooist verklede 

ekinderen. De 3  prijs mocht Fen-
nie Plat als piraat in ontvangst 
nemen. Amber v.d. Veen ging er 

e
als Belle met de 2  prijs vandoor. 
En Isa Ratering was als brand-

e
weervrouw 1  geworden.
En toen was het tijd om afscheid 
te nemen, want om 4 uur werden 
de kinderen gehaald.

Het doek valt.
En toen kregen we van de 
gemeente een aangetekende 
brief. Met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2015 wordt de 
subsidie stop gezet. Omdat ook 
op de oproep om het bestuurs-
schap van mij over te nemen, 
niemand heeft gereageerd, ben ik 
genoodzaakt om direct te stop-
pen. De activiteiten die nog op 
stapel staan kunnen niet meer 
doorgaan.
Ik wil iedereen bedanken voor de 
fijne tijd die ik met jeugdwerk 
heb gehad.

Els de Roo.

Jeugdwerk…
Met een lach en nu een traan
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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.

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

Vermist:
Johnny Walker
Door Marius Kwaak geschonken 
aan het dorpshuis, als ornament 
achter de bar.

Deze fles, gegraveerd door fa. 
Middeljans heeft heel lang ook 
achter de bar gestaan. In 2006 
stond deze nog op foto’s, 

en in 2011, tijdens Hemmeltied is 
de fles ook op foto’s te zien.  

Op foto’s uit 2014 is de fles niet 
meer zichtbaar. In 2015 is de fles 
zelfs onvindbaar, of Johnny aan 
de wandel is is niet duidelijk. 

Zou diegene die weet waar 
Johnny zich bevind, zich willen 
melden? Het wordt zeer op prijs 
gesteld dat de fles weer terug 
komt aan de bar. Anoniem op de 
bar zetten wordt ook ge-
waardeerd. 
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Wel en wee in Buinerveen?? 
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 
van de bestuursleden hieronder. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen. 
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 
felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws 
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen. 
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 212732 
Gerbrand Plat,secretaris 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Marion de Leeuw, notulist 211959
Ab Poelman, lid 212857
Jan van Noortwijk, lid 212298
Harm van Rhee, lid 212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Kobus Uchtman, lid 212420 
email van onze beheerder: 
Henk Schutrups

gienus@rateringisolaties.nl

harm-jane@online.nl
gmail.com

kobusenanja@hetnet.nl

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl

leniepoker@

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Van de bestuurstafel
Zoals een ieder in de vorige 
dorpskrant heeft kunnen lezen, 
Marius Kwaak heeft na een peri-
ode van 15 jaar afscheid geno-
men van het Dorpshuis bestuur, 
Marius bij deze nogmaals onze 
dank voor jou inzet.
Bij de vorige jaarvergadering 
zijn er 2 nieuwe bestuursleden 
benoemd, te weten  Kobus 
Uchtman  en Gienus Ratering. 
Beide wonen in Buinerveen en 
hebben de veranderingen van 
café naar woning naar Dorpshuis 
van het begin meegemaakt. We 
zijn van mening dat ons Dorps-
huis een belangrijke sociale func-
tie vervuld en willen daar ook 
graag nog een keer een bijdrage 
aan leveren.

In de bestuursvergadering van 7 april  
jl. zijn de functies binnen het bestuur 
als volgt verdeeld.
Gienus Ratering voorzitter
Gerbrand Plat secretaris
Ina Ottens penningmeester
Marion de Leeuw notulist
Ab Poelman lid
Jan van Noordwijk lid
Harm van Rhee lid
Kobus Uchtman lid

In de laatste dorpskrant schreef 
Marius; Alleen als we tonen 
bereid te zijn mee te werken om 
Groot- Buinerveen levend en 
levendig te laten blijven, zal dat 
ons lukken en blijft ons Dorps-
huis het hart van het dorp.
Deze boodschap is goed begre-
pen, het bestuur in zijn nieuwe 
samenstelling zal dit met alle 
betrokkenen proberen waar te 
maken. Bij het schrijven van 
deze  regels kan ik nog niet 
zoveel vertellen over de vorde-
ringen van de jeugdsoos en ande-
re relevante onderwerpen. De 
komende tijd zal ik mij in de 
lopende onderwerpen verdiepen 
en daar in een volgende dorps-
krant verslag van doen.

Gienus Ratering

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl

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.

Praktijk Vida Criativa

Voor

Counseling & Coaching

Zuiderstraat 37

9524 PG Buinerveen

Tel: 06 34684274

www.vidacriativa.nl

info@jornadainterior.nl

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

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

A.Sloots
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.30 – 16.30

  18.00 - 20.00
Dinsdag:  10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.30 - 16.30
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 08.30 – 11.00

14.30 - 16.30
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.30 – 16.30
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur

De bibliotheek is gesloten op:
maandag 27 april (Koningsdag)
maandag 4 mei na 17.00 uur (dodenherdenking)
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
vrijdag 15 mei
zaterdag 16 mei
maandag 25 mei (Tweede pinksterdag)

Dreumesuurtje
Vrijdag 24 april is er weer een 
dreumesuurtje in de bibliotheek 
van Nieuw Buinen. 
Dreumesuurtjes zijn gezellige 
uurtjes waarbij dreumesen en 
hun ouders of oppas elkaar ont-
moeten. De uurtjes zijn bedoeld 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar 
en hun ouders of oppas. Tijdens 
de uurtjes wordt er voorgelezen, 
liedjes gezongen, gespeeld en 
geknutseld. Ook kunnen er tij-
dens de uurtjes boeken van de 
bibliotheek worden geleend. 
Een bibliotheekabonnement is 
tot 19 jaar gratis.
Vrijdag 24 april  staat het boek 
‘Ieniemienie kleedt zich aan’ 
centraal.
Het dreumesuurtje wordt van  
9.30-10.30 uur gehouden in de 
MFA Noorderbreedte. De toe-
gang is gratis.
Ook in Bibliotheek Borger is op 
vrijdag 24 april een dreumesuur-
tje. De volgende datum is vrijdag 
29 mei in beide bibliotheken.

Leesniveaus
In de bibliotheek staan de lees-
boekjes voor de beginnende 
lezers -meestal kinderen van 
groep 3 en 4- in een aparte kast. 
Deze leesboekjes hebben op het 
rugetiket de letter E met daaron-
der het  AVI-niveau:
 S (van Start groep 3)
M3 (van Medio groep 3)
E3 (van Eind groep 3)
M4 (van Medio groep 4)
Het kiezen van een leesboek op 
het juiste moeilijkheidsniveau is 
vooral in de beginperiode van het 
leren lezen belangrijk. Ook voor 
kinderen in de hogere groepen 
met leesproblemen kan de AVI-
aanduiding in een boek nuttig 
zijn. Speciaal voor deze kinderen 
is er in de bibliotheek ook een 
Makkelijk Lezen Plein.
Is een kind verder gevorderd met 
het lezen, dan is het exacte AVI-
niveau voor de gemiddeld lezer 
wat minder van belang. Kom je 
er zelf niet uit, vraag het dan aan 
een bibliotheekmedewerker. Zij 
is graag behulpzaam bij het vin-
den van een boek op het gewen-
ste leesniveau. Je kunt ook kijken 
op leesplein.bibliotheek.nl.
Ook staan er mooie voorleesboe-

ken op Leesplein.bibliotheek.nl, 
evenals informatie over onder-
werpen en schrijvers. Ook zijn er 
digitale prentenboeken en voor-
leesfilmpjes te vinden.

Waarom is het zo belangrijk om 
te zingen, te vertellen of voor te 
lezen?
* Omdat dat knusse en gezellige 
momenten oplevert.
* Omdat het gevoel voor taal 
daardoor spelenderwijs ontwik-
keld wordt.
* Omdat de wereld van jonge 
kinderen daardoor uitgebreid 
wordt.
* Omdat het kinderen helpt om 
alle nieuwe indrukken en gevoe-
lens te verwerken.
* Omdat het de fantasie stimu-
leert.
Bij 15 minuten voorlezen per dag 
horen kinderen meer dan 1 mil-
joen woorden per jaar en dat 
zorgt voor een groei van de woor-
denschat van 1000 woorden per 
jaar!!

Analfabetisme en laaggelet-
terdheid
Analfabetisme is niet kunnen 
lezen en schrijven. Laaggelet-
terdheid is te veel moeite hebben 
met lezen en schrijven om vol-
doende te kunnen functioneren 
in het dagelijks leven. Iemand 
kan dan bijvoorbeeld niet zelf 
een treinkaartje kopen, bijslui-
ters van medicijnen lezen, for-
mulieren invullen of berichtjes 
sturen met een smartphone.
Wie zijn de laaggeletterden?
In Nederland hebben ongeveer 
1,1 miljoen mensen tussen 16 en 
65 jaar problemen met lezen en 
schrijven. Van deze groep is bijna 
70% van Nederlandse afkomst. 
Van deze groep mensen heeft de 
helft een baan. De andere helft is 
werkloos of inactief. Mensen die 
problemen hebben met lezen en 
schrijven lopen meer risico werk-
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.

Abonnementen

Tarieven 2015
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2015

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

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

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

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

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

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

loos te raken. Ongeveer 250.000 
mensen in Nederland zijn analfa-
beet en kunnen dus helemaal niet 
lezen of schrijven.
In Drenthe is 14% van de inwo-
ners laaggeletterd.
Tachtig procent van de werkende 
laaggeletterden vindt dat ze geen 
verdere scholing nodig hebben. 
Zij ervaren zelf hun lage taalni-
veau niet als belemmering, ter-
wijl het hun kansen op de 
arbeidsmarkt aanzienlijk kan 
beperken.
De overheid neemt maatregelen 
die analfabetisme en laaggelet-
terdheid tegengaan.
Informeer naar de mogelijkhe-
den om taalachterstanden tegen 
te gaan.

Digitale Nieuwsbrief
Schrijf je in voor de digitale 
nieuwsbrief van de Drentse bibli-
otheken. Je ontvangt dan iedere 
maand interessante acties, aan-
biedingen en nieuws uit je biblio-
theek.

Inloopbijeenkomsten e-books
bibliotheken Borger
 en Odoorn
De bibliotheken Borger en 
Odoorn organiseren op maandag 
20 en zaterdag 25 april inloopbij-
eenkomsten over e-books. Vin-
cent Rotermundt, medewerker 
van de Afdeling Digitale Biblio-
theek Biblionet Drenthe, geeft 
antwoord op allerlei vragen over 
e-books voor de e-reader, de 
tablet en de smartphone. Als lid 
van de bibliotheek is het moge-
lijk om e-books via het landelijke 
netwerk van bibliotheken (Bibli-
otheek.nl) te lenen. Inmiddels is 
er een keus van ongeveer 8000 
titels. De bibliotheek constateert 
dat er bij de gebruikers van e-
readers en tablets veel vragen 
zijn over deze dienstverlening en 
over de werking ervan. Juist voor 
deze vragen zijn deze bijeen-
komsten bedoeld. De inloopbij-
eenkomst in de bibliotheek 
Odoorn is op maandag 20 april 
van 14.00–16.00 en de inloopbij-
eenkomst in de bibliotheek Bor-
ger is op zaterdag 25 april van 
14.00-16.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Dag van de Jonge Jury
Welk boek maakte jou aan het 
lachen, springen, dansen of hui-
len (want dat is ook een goed 
teken)? Ben jij er al uit welk boek 
jij het beste vindt? Voor 1 maart 
2015 kon je stemmen op jouw 
favoriete boek(en)! Stemmen 
kon op alle boeken uit 2013 en 
2014. Je kon een top vijf van 
jouw favoriete boeken maken. 
Het boek dat je het allerbeste 
vond kreeg vijf punten, het boek 
dat je net iets minder fantastisch 
vond, kreeg vier punten, enzo-
voort. Op minder dan vijf boeken 
stemmen mocht ook!
Op woensdag 15 april 2015 
wordt de Jonge Jury spetterend 
afgesloten met de Dag van de 
Jonge Jury. Hét festival dat volle-
dig draait om jouw favoriete 
schrijvers en hun boeken. Een 
dag vol interviews, voordrachten 
en workshops, met als hoogte-
punt de uitreiking van de Prijs 
van de Jonge Jury 2015.
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Nieuws CBS School 59
NLDoet
Vrijdagmiddag 20 maart hebben 
ruim 15 vrijwilligers meegehol-
pen om allerlei klussen rond de 
school te doen. Alle speeltoestel-
len zijn schoongemaakt, er is 
gesnoeid, de kleuterzandbak is 
bijgevuld, het schooltuintje is 
omgespit en er zijn jonge aard-
beienplantjes gepoot. De kinde-
ren van groep 5 t/m 8 hebben 
onder leiding van juf Jacqueline 
allerlei lekkere dingen gebakken, 
zodat er in de pauze wafels, cake-
jes en andere lekkernijen klaar-
stonden. Dank aan alle vrijwilli-
gers van het UBBO, de ouders 
die geholpen hebben en natuur-
lijk de kinderen van groep 5, 6, 7, 
en 8.

Loopspeltoernooi
Op woensdagmorgen 25 maart 
hebben de kinderen van groep 
3/4/5 meegedaan aan het loop-
speltoernooi in Borger. 
Er deden maar liefst 28 teams 
mee van verschillende scholen 
uit de regio. De kinderen hebben 
een geweldige prestatie geleverd 
door de tweede plaats te be-
machtigen en ze wonnen daar-
mee een prachtige beker. Maar 
nog belangrijker: het was een 
leuke en sportieve morgen.

Voorstelling
Op 12 maart zijn de kinderen van 
groep 3/4/5 naar de muzikale 
poppentheatervoorstelling "De 
reismuis" geweest. Ze hebben 
ademloos gekeken naar de avon-
turen van de muis Dingemans. 
Hij woont samen met zijn vrouw 
achter het nummerbord van een 
toeristenbus. Als hij de bus mist, 
reist hij de hele wereld over om 
zijn vrouw te vinden.  

Moestuintjes
Door een tip van een ouder ont-
stond er de afgelopen weken 
spontaan een mini-projectje over 
de moestuin. Alle kinderen heb-
ben zaadjes van een groente of 
kruid in hun eigen potje gezaaid. 
Een andere ouder regelde 3 moes-
tuinbakken voor alle potjes. En 
zo stond er aan het einde van de 
dag een complete projecttafel in 
de gang. Inmiddels zijn de plant-

jes flink gegroeid en zijn ze in 
een groter potje gezet. Nu maar 
hopen dat de plantjes het goed 
blijven doen, zodat ze uiteinde-
lijk in ons schooltuintje gezet 
kunnen worden. Aan de verzor-
ging door de kinderen zal het niet 
liggen.

Schrijverbezoek
Groep 6/7/8 werd op 24 maart in 
de bibliotheek ontvangen door 
schrijfster Anke Kranendonk. Zij 
vertelde over het vak van schrij-
ver en las voor uit eigen werk. Op 
de foto lezen Noël en een leerling 
van School 75 voor uit een boek 
van Anke.
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JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Voor auto- en
motorrijopleidingen

Boomfeestdag
De kinderen van groep 6/7/8 heb-
ben op woensdag 18 maart 
bomen geplant aan het Dwars-
diep in Nieuw-Buinen. Na een 
welkomstwoord door wethouder 
Buijtelaar gingen de kinderen 
naar de plantlocatie. Daar was 
ook een radioverslaggever aan-
wezig die de kinderen interview-
de. De morgen werd afgesloten 
met een voorstelling in "De Split-
ting". 

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

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze 

website:  

www.school59.nl

 

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 
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Graag bedanken we jullie hierbij voor jullie hulp en sponsoring aan 
De Schoakel:
Kasper Peper 
Bakkerij Poelstra Borger
Jansen en Jansen Groente en Fruit Winschoten
Onrust Nieuw-Buinen
Sonja's Nailfashion & Bodycare Nieuw-Buinen 
Andrea Pedicure Nieuw-Buinen
Van Seijen Bloemen en Planten Gieten
Muziekhuis Leo Stadskanaal
Middeljans Sport & Reclame Buinerveen
Mibu Wijnen Buinerveen
Buinerstee Buinerveen
Ineke Breedveld Verf & Wand Nieuw-Buinen
Janita Holmes Brocante en Theeschenkerij Nieuw-Buinen
Hero Haak Meubelkenners Nieuw-Buinen
Hoveniersbedrijf Beerman Buinen
Huls Worsten Vlagtwedde
Dorpshuis Buinerveen (Henk en Annet)
De Nieuwe Ster Nieuw-Buinen
Bakker Timmer Gasselte
Slager Klein Nieuw-Buinen
Noordziede bloemen Nieuw-Buinen
Rabobank Borger Klenckeland

En alle anderen die ons op 1 of andere wijze hebben geholpen.
Graag tot volgend jaar,
Toneelgroep 'De Schoakel'
Kobus Uchtman, Harmtje Drent, Wim Bruil, Esther van Rhee, 
Janny Hoving, Jan Wiekens, Marjan Darwinkel, Benno van der Aa, 
Harry Meijer, Marja van der Scheer, Johan Steerenberg,
Geertje Boekholt, Sonja Musch, Kasper Peper, Ria Deuring
 en Theresa Klein
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com

Overlast van 

hondenpoep

De beslissing is genomen, de 
hond is aangeschaft. Naast de 
verantwoordelijkheden ten op-
zichte van het huisdier, heeft de 
hondenbezitter de verantwoor-
delijkheid geen overlast te bezor-
gen aan derden.

De vervuiling door hondenpoep 
is één van de grootste ergernissen 
van de Nederlanders. Vooral de 
rondslingerende poep op stoe-
pen, kinderspeelplaatsen en gras-
velden wordt als pure overlast 
ervaren. Waarom vindt men nog 
dagelijks hondenpoep op de 
stoep, in het perkje voor de 
woning of op het speelterrein van 
de kinderen uit de buurt?  Kinde-
ren hebben aangegeven dat zij 
niet op speelveldjes en stoepen 
kunnen spelen omdat daar hon-
denpoep ligt. En voor groenar-
beiders is het geen aangename 
klus om een grasstrook vol hon-
denpoep te moeten maaien. Dage-
lijks moet ik dan weer met een 
schep op pad en controleren waar 
dan weer poep ligt, zodat de kin-
deren weer in een schoon gras-
veldje kunnen spelen. Het gras-
veldje aan het Zuiderdiep 2 is een 
speelgazon. Ik vind het dan ook 
raar, zelfs asociaal dat er eerst 
hondenpoep moet worden ge-
ruimd om de kinderen ergens te 
kunnen  laten spelen.
Onlangs is een bordje geplaatst. 
Maar dit werd na 1 nacht uit de 
grond getrokken en in de tuin 
gegooid. Weer geplaatst en na 4 
of 5 dagen gestolen. 

Geert Hilbolling

Zie hiernaast het gestolen bordje

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl
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Nieuws OBS 75
Wat is de relatie van OBS 75 
met Lourdes?
Dat zal u aan het eind  van dit 
stukje duidelijk worden. 
Allereerst de afgelopen periode:
De kinderen van groep 7 en 8 
waren uitgenodigd voor de boom-
feestdag in Nieuw-Buinen. Zij 
konden  allemaal een eigen 
boompje planten aan het  Dwars-
diep en mochten daarna in sport-
hal de Splitting een voorstelling 
bijwonen van jeugdtheater 
'Opslag voor Cacao'. De kinde-
ren gingen op de fiets vanaf 
school hier naar toe en moesten 
dus 's morgens op de fiets naar 
school komen. Aan het eind van 
de dag kon de terechte conclusie 
getrokken worden dat het een 
geslaagde dag was. 
De kinderen van groep 3/4 moch-
ten op 12 maart naar De Noorder-
breedte om de voorstelling 

“Reismuis” bij te wonen. Dit 
poppenspel ging over vreemde 
talen, andere culturen en grappi-
ge gewoontes. De kinderen van 
groep 5/6 mochten op 25 maart 
naar de voorstelling/workshop 
'Het Schaakstuk'. Deze voorstel-
ling werd gegeven in de zaal van 
De Schaapsberg in Zandberg. 
Op 21 april zullen de kinderen 
van groep 7 en 8 naar de schuur 
van de  familie Schipper , waar 
binnenkort de theatervoorstel-
ling “Iemandsland” wordt gege-
ven. De kinderen krijgen dan een 
kijkje achter de schermen en 
mogen helpen bij een klein stukje 
dat het decor zal vormen.
Binnen de Thema  Leefstijl wor-
den zaken als zelfvertrouwen, 
communicatie en groepssfeer 
besproken.  In de maand april en 
mei wordt er aandacht besteed 
aan diversiteit: de kinderen leren 

dat iedereen verschillend is, 
maar daarnaast ook dat iedereen 
gelijkwaardig is. Ook omgaan 
met conflicten , opkomen voor 
jezelf en weerstand bieden aan de 
druk van een groep worden 
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besproken. Zaken die voor nu en 
voor later erg belangrijk zijn. 
Voor de voorjaarsvakantie zijn 
de kinderen van groep 5 t/m 8 
twee weken bezig geweest met 
keuze-ateliers op de vrijdagmid-
dag. Kinderen kregen zo de kans 
om ook andere vakgebieden te 
ontdekken en mochten kiezen uit 
dans, muziek, koken, fotografie, 
schoonheidsverzorging, houtbe-
werking,  schminken, of werken 
aan een eigen project. Deze ate-
liers werden gegeven door juf-
fen, oud-meesters, ouders en 
andere gastdocenten. Op vrijdag-
middag 10 april gaven zij een 
presentatie hierover aan de 
ouders en andere belangstellen-
den. 

Natuurlijk was er ook weer de 
Paasv i e r i ng  me t  “neu t ' n  
schait'n”,  een echte Paashaas, 
een Paasbrunch en natuurlijk de 
eieren!  De afgelopen periode 
was de Activiteitencommissie 
weer fantastisch bezig. 
Ook de komende tijd staan de 
kinderen weer diverse activitei-
ten te wachten: o.a. het verkeers-
examen, de Koningsspelen op 24 
april.  En… de CITO-toetsen 
voor groep 8 welke dit jaar later 
zijn dan gebruikelijk. De ver-
wachting is dat de resultaten 
weer net zo goed zijn als voor-
gaande jaren.
Maar dan nu toch: de relatie van 
OBS 75 en Lourdes. 
Eigenlijk is die er niet. Maar tij-
dens het intikken van deze tekst 
zat de schrijver te denken aan een 
pakkende kop. En moest denken 
een aardige anekdote van een 

oom die altijd graag naar Lour-
des wilde. Maar tot zijn spijt 
mankeerde hij niets. Hij is toch 
een keer gegaan, is daar gestrui-
keld en is met krukken terugge-
komen.
Het heeft niets te maken met 
OBS 75, maar leverde m.i. wél 
een pakkende kop op.

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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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Jaarvergadering:
Een aantal inwoners waren op 
onze gecombineerde jaarverga-
dering (samen met Stichting 
Dorpshuis) present. De agenda 
en de verslagen zijn doorgelopen 
zonder veel opmerkingen.
Gerwin Prins was helaas verhin-
derd vanwege dienstverplichting 
bij een ongeluk met dodelijke 
afloop. De website 

 , die door Bram van 
Buuren wordt bijgehouden, is 
vertoond. Alle verenigingen en 
scholen hebben een uitleg en/of 
een link op deze website. Tevens 
is er een agenda, waarin iedereen 
aan Bram kan doorgeven welke 
activiteiten er in ons dorp plaats-
vinden.

NL-doet:
Zaterdag 21 maart heeft Plaatse-
lijk Belang opnieuw meegedaan  
met NL-doet. In het Bos 't Meras 
hebben we gesnoeid, rommel 
opgeruimd en wandelpaden 
begaanbaar gemaakt.
Eindresultaat is een opgeruimd 
bos, waar iedereen prima kan 
wandelen en waarin veel dorps-
activiteiten kunnen plaats vin-
den.

www.buiner-
veen.nu

De dag zijn we begonnen met 
koffie bij de kantine van de 
schaatsvereniging en na afloop 
konden we genieten van heerlij-
ke soep met broodjes en een 
gehaktbal.
Gezellig met elkaar!      
        

Voortgang aanpak 
omgeving kruispunt:
Er zijn moties in de gemeente-
raad ingediend  en de uitslag is 
dat er onderzoek zal  worden 
verricht naar de aanpak van de 
verkeersveiligheid van het kruis-
punt en de fietsoversteek.
Gemeenteambtenaren hebben 
een onderzoek gedaan en het 
plan is voorgelegd aan het colle-
ge.
Hierbij zijn vragen door gemeen-
teraadsleden gesteld. De ant-
woorden volgen op donderdag 9 
april in de gemeenteraad. Plaat-
selijk Belang is voor 2 gesprek-
ken uitgenodigd; met de wethou-
der en met de gemeenteambtena-
ren. Er is provinciale subsidie 
binnengekregen voor verbete-
ring van het fietspad Bui-
nen/Buinerveen en voor de fiets-
oversteken.

http://www.buinerveen.nu
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Paasvuur op zondag 
5 april:

e
De 15  keer van het paasvuur is 
gelukkig goed verlopen. De fami-
lie Timmermans is tevreden over 
het verloop en de aanvoer. Aan-
voer was er weer genoeg en dat 
zorgde voor een grote paasbult. 
Wel heeft men het druk gehad 
met het verwijderen van modder, 
zodat het terrein beter begaan-
baar werd. De jongerengroep 
hadden genoeg “vocht” in voor-
raad die tegen een vrije gift opge-
haald kon worden. Kinderen 
werden getrakteerd op pakjes 
drinken en snoep.
Voor de fakkeloptocht viel de 
deelname ietwat tegen, maar 
langzamerhand werd deze op de 
Zuiderstraat steeds groter. 
Samen hebben de kinderen de 
bult in brand gestoken.
Spectaculair was de drone die 
geregeld boven het terrein vloog. 
De beelden gemaakt door Jos 
Swinkels werden zelfs op RTV 
Drenthe en SBS 6 in Hart van 
Nederland vertoond. Geweldig 
mooi om de naam van ons kleine 
dorp te horen in zo'n programma! 
Dit is de link:

 

Ook is het hele gebeuren via 
internet te zien; livestream!
De day after moest er worden 
opgeruimd en dan blijkt dat ver-
scheidene mensen de flesjes en 
plastic glazen zomaar op de 
grond achter laten. Zouden ze dat 
thuis ook doen?

http://www.hartvannederland.nl
/top-nieuws/2015/paasvuur-
vanuit-de-lucht/

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/paasvuur-vanuit-de-lucht/


Dorpskrant BuinerveenPagina 20

Deze zomer weer een nieuwe!!
woensdag 12 augustus
t/m
zaterdag 15 augustus

Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.nl

Aanmelden kan ook via de website: www.spelweekbuinerveen.nl
Deelname kost € 12,50,- tot opgave en betaling 01 juli 2015. 
Na 01 juli 2015 kost deelname € 15,00.
Dit bedrag, na opgave, gelieve over te maken naar:
Rekeningnummer: NL74RABO0102825513
Ten name van: St. Dorpshuis Buinerveen, inzake Spelweek
Onder vermelding van: naam, achternaam en leeftijd.

Indien overmaken niet mogelijk is, dit bedrag graag betalen na opgave bij:
· Gea Weggemans, Hoofdkade 13 Buinerveen
· Geertje Boekholt, Hollandialaan 3a Nieuw-Buinen

Deelnameformulier Spelweek  Buinerveen 2015
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Homeo-watte?                                                                                             

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

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.

Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Vertaling: we zijn er zo aan 
gewend om meerdere dingen 
tegelijk te doen, we zijn zo ver-
slaafd aan over-presteren, dat we 
vergeten dat het echte geluk ligt 
in de simpele dingen die NÚ 
gebeuren. Neem de tijd om ervan 
te genieten!
Het voorjaar is in volle glorie 
losgebarsten: de vogels vliegen 
af en aan, ze zijn druk bezig hun 
nesten te bouwen en te bevolken. 
Ook andere dieren zijn druk in de 
weer met de voorbereidingen  
voor een nieuwe generatie soort-
genoten.
De mens blijft niet achter met 
druk bezig zijn. De tuinen wor-
den omgespit en opnieuw inge-
zaaid. Huizen wordt voorzien 
van een nieuwe verflaag en ande-
re buitenklussen worden vol ener-
gie opgepakt. 
Het voorjaar brengt volop licht 
en kleur. Het nodigt uit om naar 
buiten te gaan. De relatieve rust 
van de winter wordt vervangen 
door volop activiteit. Licht en 
activiteit gaan vaak samen, en 
buitenlucht is gezond, dat weten 
wel allemaal wel. Licht zorgt 

voor een verhoogde aanmaak 
van vitamine D. Deze vitamine 
zorgt onder andere voor de opna-
me van calcium in de botten 
waardoor deze sterk worden en 
blijven. Steeds meer wordt dui-
delijk dat vitamine D ook op 
andere gebieden een belangrijke 
invloed heeft, zoals de weer-
stand, de uitscheiding van insuli-
ne en de stemming van mensen. 
Helaas wordt ook steeds duidelij-
ker dat heel veel mensen een 
flink tekort aan vitamine D heb-
ben. Een donkere huid houdt de 
aanmaak van vitamine D tegen, 
en dat geldt ook voor een 
gebruinde huid. Smeren met een 
zonnebrandcrème met chemisch 
filter houdt óók de opname van 
vitamine D tegen. Kies daarom 
voor een goede zonnebrand-
crème met een biologisch filter 
als je langer in de zon blijft. 
Naast de zon kunnen we ook met 
mate vitamine D binnenkrijgen 
door bijvoorbeeld vette vis te 
eten. Toch zal het voor veel men-
sen nodig zijn deze vitamine aan 
te vullen door een supplement, al 
is dat in de zomermaanden iets 

minder nodig dan in de winter. 
En toch … al die drukte en bezig-
heden hebben ook een keerzijde. 
Er MOET zoveel, herkent u dat? 
Van onszelf, maar ook ten 
opzichte van anderen. Hoe is dat 
bij u? Moet elk sprietje onkruid 
weg zijn of kunt u ook de mooie 
kant ervan zien, zolang het de 
andere planten maar niet over-
woekert? Hebben alle planten in 
uw tuin een vaste plaats of 
mogen ze lekker door elkaar 
groeien en bloeien? Moeten de 
ramen streeploos schoon, of 
mogen er wel wat vuiltjes op 
zitten zolang je er maar op een 
redelijke manier doorheen kunt 
kijken? En hoe belangrijk is het 
daarbij wat anderen er van denk-
en?
Kortom: kunt u zoals het meisje 
lekker op de schommel zitten en 
genieten van de geluiden en de 
geuren van buiten? Al heen en 
weer schommelend de dag 
overdenken, dankbaar zijn voor 
wat er op uw weg kwam en vol 
goede moed de dag van morgen 
tegemoet zien? Kunt u het even-
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

wicht ervaren en bewaren?
Als in uw geval het antwoord 
daarop 'nee' is, aarzel dan niet om 
daar eens met anderen over te 
praten. Een goede vriend, uw 
huisarts óf (misschien) een klas-
siek homeopaat. Wij zijn ge-
traind in luisteren met een open 
oor en een open hart, zónder oor-
deel en altijd in vertrouwen. Blijf 
er in ieder geval niet mee binnen 
zitten, letterlijk en figuurlijk. Het 
voorjaar en de zomer zijn goede 
seizoenen om de deuren open te 
zetten en uw verhaal en gevoe-
lens te delen! 
Wees welkom!

Jolanda Grooters, Inspiraling 
Praktijk voor heel-Zijn
W: www.inspiraling.nl  
E: info@inspiraling.nl
T: 0599-851987 / 06 21 524 729

In het weekend van vrijdag 1 t/m 
zondag 3 mei komt het koor Can-
tionata Am Fennpfull-Alt Lich-
tenberg uit Berlijn naar Borger. 
Dit in het kader van onze partner-
gemeenschap. Zaterdagavond 2 
mei geven Laudate Vocalis o.l.v. 
Halbe de Jong en Cantionata 
o.l.v. Ulrike Schindler om 19.30 
uur een concert in de Goede Her-
der kerk, Hoofdstraat 11 in Bor-
ger. Het concert zal ruim een uur 
duren. Er zal door de koren apart 
worden opgetreden maar ook 
zullen zij gezamenlijk enkele 
muziekstukken gaan zingen . Er 
zullen koorwerken uitgevoerd 
worden van William Byrd, M. 
Preatorius,  Gottfried August 
Homilius en Jacob Handl. Daar-
naast zal er nog Duits romantisch 
repertoire worden gezongen. 

Ook zal er nog blokfluitmuziek 
ten gehore worden gebracht. Een 
avond die u niet mag missen.
De toegang is vrij, wel wordt er 
na afloop een collecte gehouden.

U bent van harte uitgenodigd.

Voor info: www.laudatevoca-
lis.nl
Tel.: 0599-235668

Concert koor Cantionata uit Berlijn en Laudate Vocalis uit Borger
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

Foto boven:  Even poseren op het land voor de fotograaf, 
met de familie Plat, familie Darwinkel en familie Siepel.
Foto onder: Wie weet er meer van deze foto en wie staan erop afgebeeld. 
Kan het een schoolfeest zijn of een bevrijdingsfeest?

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

In de afgelopen tijd hebben we 
van een familie vele boeken 
mogen ontvangen en aan ons 
archief mogen toevoegen. Het 
zijn boeken die over Drenthe en 
Groningen gaan en een mooie 
aanvulling zijn voor ons en een 
bron is van informatie. Zo groeit 
ons archief mooi door en komt er 
geregeld materiaal binnen.
Ondermeer van een bestuurlid 
een grote verzameling van over-
lijdens kaarten en brieven ont-
vangen, die ons een overzicht 
geeft van families uit deze omge-
ving. Maar ook voorwerpen 
komen geregeld binnen en krij-
gen een plaatsje in onze ruimtes 
nadat ze zijn geregistreerd .

Onze jaarvergadering is op 13 
april 2015 in het MFA gebouw 
aan het Noorderdiep 127 in 
Nieuw-Buinen. Er komt een spre-
ker de heer Holtrop die ons mee 
neemt naar het ontstaan van dit 
gebied van Drenthe en Gronin-
gen. De avond begint om 20.00 
uur en is voor leden vrij toegan-
kelijk en voor niet leden 3 euro.

Het archief en verenigingsge-
bouw van onze vereniging laat 
een beeld zien uit vervlogen tij-
den, waar u ook informatie kunt 
vinden. Maar waar ook hulp kan 
worden geboden bij het zoeken 
naar gegevens of een plaats is 
van ontmoeting. Kom gerust ook 
eens langs aan de Parklaan 26 om 
te kijken en te zien, vrij toegank-
elijk en ruime parkeergelegen-
heid. We zijn er meestal op dins-
dagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur, of na telefonisch contact op 
een ander tijdstip. Ook kunt u 
materiaal meenemen zoals foto's 
deze worden ter plekke gescand 
en kunt u ze zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt 
aan onze website waar u kunt 
zien wie wij zijn maar ook wat 
we doen en vastleggen. De web-
site kunt u vinden onder de naam 
www.histver-nbb.nl kijkt u 
gerust en geef uw mening, of 
eventueel aanvullingen. Ook 
worden er foto's opgeplaatst 
waar we op zoek zijn naar de 
gegevens die erbij horen en de 
foto zo compleet maken.
Ook de nieuwe uitgave van ons 

tijdschrift het 1e nummer van 
2015 is in maart weer versche-
nen. Heeft u belangstelling voor 
dit tijdschrift, voor 15 euro kunt u 
lid worden en ontvangt u tevens 4 
keer per jaar dit tijdschrift. Ook 
los zijn ze te koop, maar kosten 
dan 5 euro per stuk, dus voor u 
voordeliger om lid te worden. En 
voordeel hiervan is dat u er niet 
achteraan hoeft, het komt name-
lijk bij u op de deurmat, bezorgt 
door onze vrijwilligers.

Voor verdere info kunt u contact 
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

8.00 uur tot  10.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

Voor info:
J. Brouwer 
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Verkiezingen Provinciale staten en waterschap
Op 18 maart waren de provincia-
le verkiezingen aan de orde. En, 
dat was nieuw, men kon gelijktij-
dig een stem uitbrengen voor de 
verkiezing van het bestuur van 
het waterschap Hunze en Aa's.  
Onder (te) grote belangstelling 
van de landelijke pers werd deze 
statenverkiezing behoorlijk on-
der de aandacht gebracht. In de 
prognoses verwacht men dat het 
wel anders zal worden tussen de 
regeringspartijen en de opposi-
tie. De inzet was natuurlijk de 
zetelverdeling in de eerste 
kamer. Deze 75 leden tellende 
kamer is de laatste toets voor 
nieuwe wetgeving en besluiten 
van het kabinet. De  eerste kamer 
beoordeelt en keurt of goed – of 
af. Het is dus van belang dat voor 
een stabiele regering, er ook in de 
eerste kamer een meerderheid is. 
In dat geval kan 37 of 38 zetels 
een belangrijke factor zijn. De 
oppositie  heeft op dit moment 
een meerderheid in de Eerste 
kamer en deze meerderheid 
maakt daar gebruik van om ook 
in de eerste kamer politiek te 
bedrijven en daar is deze niet 
voor bedoeld. Het bloed kruipt 
kennelijk ook hier waar het niet 
gaan kan.  De leden van de pro-
vinciale staten kiezen de leden 
van de eerste kamer. Voor het 
grootste deel is het wel duidelijk 
dat de reguliere partijen op hun 
partijgenoten stemmen. Echter er 
zijn ook groeperingen en indivi-
duen die niet bij een landelijke 
partij horen. In de praktijk zullen 
deze mensen – goed voor 7 of 8 
zetels – een individuele keus 
maken, die van grote invloed is 
voor de meerderheid in de eerste 
kamer. Het is wel vreemd dat een 
aantal nieuwe statenleden in de 
provincie bij de eerste kamer wel 
op een landelijke partij stemt, 
wat zijn dan de afwegingen en op 
grond waarvan wordt dan die 
keuze gemaakt???  Het is mij 
volslagen onduidelijk wat de 

argumenten zijn van deze men-
sen en hoe leg je dat aan je kie-
zers uit ?  Op 27 mei kiezen de 
staten de leden van de eerste 
kamer.
Op 3 maart  mochten de stembu-
reauleden naar het gemeentehuis 
voor de warming-up en het ont-
vangen van de laatste wijziging-
en. Vooral omdat we nu te maken 
hadden met een dubbele stem-
ming. De juistheid van uitgifte 
van de stembiljetten en de con-
trole daarop bij het deponeren in 
de stembussen vergt deze keer 
extra aandacht en dus ook mens-
kracht, vandaar dat we deze keer 
met 4 stembureauleden waren. 
Op 17 maart de koffer met mate-
rialen halen van het gemeente-
huis en de rituelen voorafgaande 
aan de stemdag zijn geklaard. 
Woensdagmorgen om 07.00 mel-
den  de stembureauleden zich in 
het dorpshuis. Henk en Annet 
zijn dan al druk in de weer. Wij 
gaan gezamenlijk aan de slag, 
brengen het geheel in een logi-
sche volgorde en verdelen de 
functies.  We zijn er helemaal 
klaar voor als om 07.30 de eerste 
kiezer zich meldt. De dag is rus-
tig verlopen en ondanks de lan-
delijke aandacht was de opkomst 
in Buinerveen maar matig. 
Opkomst van ± 46 %. 

Wel kwam onze waarnemend 
burgemeester met een aantal 
heerlijk gevulde koeken, waar 
we wel raad mee wisten.                 

Alhoewel het een lange dag is, 
wordt het, mede door het toedoen 
van Henk en Annet, een dag die 
ook maar zo weer voorbij is. We 
zijn op deze dag weer prima 
bediend. Om 21.00 wordt het 
stembureau gesloten en kan het 
stemmentellen beginnen. We 
missen 1 stem. Dus de bijna 400 
stemmen allemaal opnieuw tel-
len. Het blijkt dat er 2 biljetten in 
elkaar zitten en dat hebben we in 
de eerste telling niet gezien. Bij 
het waterschap klopt het geluk-
kig in 1 keer. Na het invullen en 
ondertekening van het proces 
verbaal kan de vz. met de hele 
handel naar het gemeentehuis 
nadat hij de leden en de tellers 
breedvoerig heeft bedankt voor 
een ieders inzet.
Op het gemeentehuis komen de 
stembureaus bij elkaar en voor 
dat deze allemaal gecontroleerd 
zijn, is het al een poosje 
donderdag. Een vermoeiende, 
leuke en onderhoudende dag ligt 
achter ons. Op naar de volgende.   

Tot een ander maol, 
Jan Haikens.                                         
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

Noorderdiep 134, 9521 BG Nieuw Buinen, Tel: 0599-650034

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com



Dorpskrant BuinerveenPagina 28

Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
De bijeenkomst op woensdag 18 
februari  is verzorgd door Jan 
Weits met een quiz over Neder-
land. We kregen een plaatje te 
zien van een gebouw ergens in 
Nederland. Daar hoorden we een 
lied bij. Welk gebouw, waar staat 
dit gebouw, welk lied en welke 
zanger waren vragen, die wij 
moesten beantwoorden. Tevens 
vertoonde hij een film over ver-
schillende Havezathes, die op 
diverse plaatsen in Drenthe 
staan. Een havezathe werd 
beschouwd als een adellijk huis 
waarvoor vroeger edelen tot de 
ridderschap waren toegelaten. 

Op woensdag 18 maart kwam 
mevrouw dr. Delleart een lezing 
geven over staar en glaucoom = 
hoge oogdruk en netvlies verou-
dering. Tussen een leeftijd van 
50 en 65 jaar heeft ongeveer de 
helft van alle mensen reeds teke-
nen van staar, maar de meeste 
ondervinden er dan nog geen 
hinder van. Rond 75 jaar heeft 
70% een troebele ooglens. Vanaf 
die leeftijd nemen de gezichts-
problemen door de aandoening 
aanzienlijk toe. Tegenwoordig is 
deze aandoening vrijwel altijd 
goed behandelbaar: de ondoor-
zichtig geworden lens wordt ver-
wijderd en daarvoor in de plaats 
wordt een kunstlens geplaatst. 
Deze ingreep door een oogarts 
vindt meestal plaats onder plaat-
selijke verdoving en heeft een 
lage kans op complicaties.
Behandeling van glaucoom is 
mogelijk met oogboldrukverla-
gende geneesmiddelen. Indien 
men de druk genoeg verlaagt, 
kan een toename van het verlies 
van het gezichtsveld tegenge-
houden worden. Tevens is er 
keuze voor een laserbehandeling 
of een operatie. Een informatieve 
avond.

Woensdag 15 april vindt de geza-
menlijke avond plaats met afd. 
Nieuw-Buinen. De Sara's, een 
duo brengen gedichten en 
muziek.
Woensdag 20 mei is er een gezel-
lige avond. 
Graag zien we nieuwe vrouwen, 
die gezellig uit willen. De eerste 
2 keer kan je gratis een bijeenk-
omst bezoeken. Van harte wel-
kom! Kijk op www.vrouwenvan-
nu.nl/buinerveen voor informa-
tie en foto's.

Excursie:
Vijftien dames bezochten op 
woensdag 4 maart het museum 
Collectie Brands in Nieuw-
Dordrecht. Na de ontvangst wer-

den we door het museum geleid 
door een gids, die in het kort van 
alles vertelde over de omvangrij-
ke bibliotheek, de verzamelaar 
Jan Brands, verzamelde spullen, 
enz. Deze konden we later op de 
middag uitgebreid bekijken. Hier-
na genoten we van heerlijke kof-
fie/thee met appeltaart. Vervol-
gens konden we filmpjes bekij-
ken, waarin Jan Brands uitleg gaf 
over verschillende zaken in zijn 
verzameling, bv. spaarpotten, 
sigarenbandjes en rouwspullen. 
In kleine groepjes konden we het 
voorhuis van Jan bezichtigen. 
Een heel interessant museum, 
waar heel wat te zien viel en valt!
Woensdag 6 mei bezoeken we 
Kloosterboerderij Bleyendael  
te Sellingen.
Busreis:                                                             
Woensdag 3 juni organiseert 
onze activiteitencommissie een 
busreis. Er kunnen ook vrouwen 
mee die geen lid zijn van onze 
afdeling. 
Het programma luidt:
Bakkerijmuseum Bolletje in 
Almelo
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (48,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Interesse?
De bijeenkomsten vinden 
plaats in de achterzaal van 
Dorpshuis De Viersprong in 
Buinerveen. We beginnen 's 

avonds om 19.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer 
komen kijken. Informatie is 

ook te verkrijgen bij Ria 
Boelsma, tel. 0599-622121 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-

212232

In het bakkerijmuseum van Bol-
letje is prachtig te zien hoe vroe-
ger in de bakkerij werd gewerkt, 
in oma's tijd. Je ziet hoe de bak-
kers van toen met ontbloot 
bovenlijf de houtoven opstook-
ten of er met lange staven de bro-
den uithaalden. De deegkuipen 
waarmee ze werkten, de zeven, 
kommen, messen en rolstaven. 
De vormen die ze gebruikten om 
brood, beschuit, roggebrood, 
koekjes en taarten te bakken. En 
even hoor je de bel van de bak-
kersfiets, die vroeger zoveel 
klank en kleur gaf aan het straat-
beeld…

Tuincentrum Emsf lower 
(Duitsland) 
Emsflower is producent van perk 
-en potplanten. Vanaf vier bedrij-
ven in Nederland en Duitsland 
beleveren zij handelaren en retai-
lers door heel Europa. Door het 
leveren van kwaliteit zijn zij 
inmiddels uitgegroeid tot één van 
de grootste kwekerijen van Euro-
pa. De vele vlinders zijn een 
kleurrijke attractie bij Emsflo-
wer.

Georgsdorf 
Diner in restaurant.
Lunch en diner zijn inbegrepen, 
evenals de rondleidingen 
Kosten voor de hele dag € 64,00.
U kunt zich aanmelden bij Ange-
lien Bijkerk tel. 0599-212552 of 

Ga mee; lekker een dagje uit!
9524pg33@hetnet.nl

Provinciale Commissies:
Wonen en Tuinen
Slingertuinen was het thema op 
19 februari, waar we met 8 dames 
naar  Stieneke van der Wal heb-
ben geluisterd. Slingertuinen 
treft men vaak aan in Groningen 
in een brede strook langs de wad-
denkust, rond Slochteren en Dam-
sterdiep en in het Oldambt.  Het 
zijn tuinen aangelegd in de 
Engelse landschapsstijl tussen 
1850 en 1920, vaak bij monu-
mentale boerderijen. De tuinen 
kenmerken zich door slingeren-
de paden, bergjes, onregelmatig 
gevormde  vijvers, solitaire 
monumentale bomen en boom-
groepen.

Themadag Agrarische
 Commissie 
Op 16 februari vond de jaarlijkse 
themadag in de Molenhoeve te 
Echten plaats. Met een opkomst 
van 200 dames weer een over-
weldigende dag waarin naast 
educatie ook plezier voorop 
staat. Het thema was dit jaar: "De 
Flora-en Faunawet", zoals uitge-
voerd in Drenthe. Albert Lanting 
van de Vereniging Drentse Boer-
marken, Albert Kerssies van 
Natuurmonumenten en Cas 
Wichers van KNJV vertelden 
wat deze wet voor gevolgen had 
binnen de zienswijzen van de 
eigen organisatie. 
Als je lid bent van onze afdeling, 
kun je ook deelnemen aan alle 
activiteiten van provinciale com-

missies. Op 7 mei, 11 juni en 9 
juli zijn er opnieuw wandelroutes 
in Wijster, Bovensmilde en Pes-
se. De Commissie Cultuur heeft 
dansdagen en een zangdag.

ste16, 17 en 18 april vindt de 65  
expositie Handwerken en Textie-
le werkvormen plaats in Wester-
bork. Commissie Alleenstaan-
den en Reizen organiseert excur-
sies en reizen.

mailto:9524pg33@hetnet.nl
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Sportnieuws

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

O.K.K. Nieuw-Buinen

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Donderdag:  18.00 - 19.00 u groep   4 t/m 6         NOAD  HIP- HOP  KIDS
                      19.00 - 20.00 u groep  7/8 en VO     NOAD  HIP- HOP JUNIOR
Zaterdag:      9.30 - 10.15 u groep      1 t/m 3        NOAD  HIP- HOP  MINI                                                  
De lessen op donderdag worden gegeven door Jeanine Memelink.
De les op de zaterdag word gegeven door  Laura Schipper.
Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K.
Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. 
Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 per jaar.
Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te betalen. 
Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. 
Vandaar dat het opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv  O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http:// okknieuwbuinen.nl
Sv O.K.K.

Nieuws 

Helaas is er in de vorige dorps-
krant een verkeerd  stukje 
geplaatst. De hip-hop junior 
groep jongens  in Nieuw Buinen 
is bij het uitblijven van voldoen-
de belangstelling niet van start 
gegaan. Mocht er in de toekomst  
toch nog vraag naar komen, dan 
kun wij het opnieuw proberen.
Omdat de naam niet aangeeft wat 
wij doen hebben wij besloten om 
de namen van de groepen te 
veranderen. Vanaf nu heten de 
groepen:
NOAD  1:  
NOAD  HIP-HOP  mini.
NOAD  2:   
NOAD  HIP-HOP  kids. 
NOAD  3:  
NOAD  HIP-HOP  junior.

Op 25 april hebben de kinderen 
van  NOAD  het druk. Overdag 
hebben ze clubkampioenschap 
en ‘s avonds  hebben ze een 
optreden in Show your talent.
Alle leden zijn druk bezig met 
het oefenen voor de clubkampi-
oenschappen .
Op onze facebook-pagina  staat 
regelmatig nieuwe informatie. 
Mochten jullie hier nieuwtjes 
voor hebben dan kan het 
geplaatst worden.

Dan willen wij nog proberen om 
een mannengroep gym op te zet-
ten. Zijn er mannen die hier aan 
mee willen doen, neem dan con-
tact met ons op. Bij voldoende 
aanmelding zou deze groep na de 
grote vakantie van start kunnen 
gaan, hier over later meer.
Verder voor iedereen die wil 
gaan sporten:  Kom eens bij ons 
kijken en doe mee.

SV O.K.K.
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De volleybalcompetitie voor seizoen 2014/2015

Oproep voor nieuwe spelers! 

Heren recreanten volleybal van NOAD in 
Buinerveen / Nieuw-Buinen

zijn op zoek naar heren tussen de 25 en de 60 voor één 
avond in de 2 week recreatief volleybal in 

wedstrijdverband. Deze wedstrijden worden gespeeld op 
recreatief niveau in de sporthal te Nieuw-Buinen. 

Zie ook http://www.reg-volleybal-nwb.nl/ 
Lijkt het je wat om 1x per 2 week mee te volleyballen 

kom dan langs in de sporthal. We spelen op 
maandagavond. 

Info bij G.Hilbolling tel. 0599-212975

Stratenvolleybal
Op zondag 7 juni is er weer stratenvolleybal op het sportpark van VV  Buinerveen. 
We hopen dat er nog enthousiaste mensen zijn die een team bij elkaar kunnen krijgen, zodat we er een 
gezellige dag van kunnen maken. 
We starten om 13.00 tot 18.00 uur. 
Opgave uiterlijk voor 24 mei, € 10,00 per team.
Voor de kinderen zijn er springkussens aanwezig! 

U hoeft geen lid te zijn van de vereniging om deel te nemen aan deze activiteit.

Opgave voor bovengenoemde activiteit kan bij 1 van de leden van de activiteitencommissie:
Marion de Leeuw 0599-211959 06-53753311
Bianca Groothuis 0599-212572 06-41177394

Bij onvoldoende deelname kan deze activiteit helaas 
niet plaatsvinden.

Wij hopen tot ziens!
De activiteitencommissie van VV Buinerveen
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V.V. Buinerveen Dames 1 
zoekt teamgenoten

Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training 

bijwonen op 
Dinsdag of Donderdag van 

20.00 tot 21.30 uur.

Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

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

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

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

Vrijwilligers VV Buinerveen

 
  

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.
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Schaats / visnieuws

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

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2015 zijn te verkrijgen bij: 

A. Trip alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen

A.Habing alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen

Gezinslidmaatschap                               €11.50
Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50

Data viswedstrijden zijn vastgesteld op:

20 juni (21.00 – 00.00) nachtvissen

18 juli (18.00 – 21.00) met BBQ

22 aug (18.00 – 21.00)

12 sept (13.00 - 16.00) op gewicht

de overige data wordt er op lengte gevist.

 

Zaterdag 2 mei 
 houden we weer onze

Oud ijzeractie!

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

09.15 uur aan de straat 
leggen.

Heeft u grote of zware 
dingen dan kunt u 

contact opnemen met:
 

Arnold Habing 
tel.: 0599-212353

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk
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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
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Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl

Eieren zoeken
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Het  voorwerp
In de Dorpskrant Buinerveen van 
februari 2015 zijn onderaan op 
pagina 38 twee kiekjes afgedrukt 
van een handig stuk gereedschap 
van degene die het even aan mij 
heeft uitgeleend, dhr. R. Teeu-
wen uit Buinen. Van hem mocht 
ik vernemen dat het een handig 
ding is, maar ook . . . .  dat het niet 
zo vaak meer zou worden 
gebruikt. Vanaf nu zal dhr. Teeu-
wen er iets anders over gaan den-
ken, want heel wat mensen heb-
ben dit gereedschap in de schuur 
hangen en bij diverse houtver-
werkende bedrijven is het nog 
steeds én vrijwel elke dag in 
gebruik.
Het februari-voorwerp is een 
spijkertrekker, wordt ook wel 
nageltrekker genoemd. Harold 
en Kevin Grelling schrijven dat 
bij Faber Pallets BV te Assen dit 
gereedschap nog steeds én veel 
gebruikt wordt bij het repareren 
van pallets. Harold en Kevin leg-
gen ook uit hoe het werkt: Door 
het handvat naar beneden te druk-
ken gaat de grijper (de bek) een 
stukje in het hout, daarna met het 
handvat de bek om de kop van de 
spijker klemmen om vervolgens 
de spijker heel simpel uit het hout 
te verwijderen. Zie de foto. 
Harold en Kevin beëindigen hun 
bijdrage met “dit is een oud stuk-
je gereedschap, maar nog steeds 
in gebruik”.
Ook Martien Hoogkamer her-

kent het voorwerp. Hij schrijft 
dat het handvat een soort slagij-
zer is waarmee je het nijptang-
deel van de spijkertrekker een 
beetje in het hout kunt slaan. Ook 
Jaap Piets zit goed met zijn reac-
tie. Hij schrijft erbij dat de spij-
kertrekker veel wordt gebruikt 
door slopers die bijvoorbeeld 
nog bruikbare vloerdelen van 
spijkers ontdoen en daarmee de 
tweedehandsmarkt van vloerde-
len bedienen. Ook de familie Van 
Lom sloeg de spijker op de kop 
met hun reactie. Zij voegden 
eraan toe dat de spijkertrekker 
vooral prima te gebruiken is bij 
het verwijderen van spijkers of 
nagels uit de zachte(re) houtsoor-
ten.
De nieuwe opgaaf. Niet al te sim-
pel, wel heel bijzonder. Het voor-
werp is ons tijdelijk ter beschik-
king gesteld door de dhr. B. Klok 
uit Valthe. Om de kijk op dit voor-
werp iets te vergemakkelijken 
wat meer kleine foto's dan u 
gewend bent en daarbij de in het 
metaaldeel ingegoten (slecht 
leesbare) tekst: 197 L SET 
ONOL SL A 13.  We zien uit naar 
de reacties van onze lezers. Vóór 
29 mei a.s. opsturen naar of door-
geven aan de hoofdredacteur van 
Dorpskrant Buinerveen (zie pagi-
na 2) of zoek contact met

 Martin Snapper
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2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek



Dorpskrant BuinerveenPagina 38

Gezond bewegen voor senioren bij GALM-vereniging Borger-Odoorn
Als je wat ouder wordt dan ontstaat vaak een voorover gebogen houding waarbij spieren aan de voorzijde 
korter worden en spieren aan de rugzijde langer en slapper worden. Door rompspieren (buik-, bekkenbodem-
, rug-, borst-, schouder- en nekspieren) op de juiste wijze te leren aanspannen kunnen veel fysieke klachten 
worden voorkomen. Bij onze vereniging GALM worden deze oefeningen regelmatig beoefend waardoor u 
langer fit blijft. Daarnaast is in vele onderzoeken bewezen dat bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan uw gezondheid.
In De Telegraaf van 30 juli 2014 werd nog weer eens de aandacht gevestigd op een interessant onderzoek 
door een Amerikaanse universiteit onder 55.000 volwassenen die een logboek bijhielden over hun dagelijkse 
activiteiten. De mensen die regelmatig bewogen bleken 30% minder risico te hebben om vroegtijdig te 
sterven. Ook als je bijvoorbeeld minder dan een uurtje per week langzaam jogt, geniet je dezelfde voordelen 
als iemand die het drie uur per week doet. 

GALM is de afkorting voor Groninger Actief Leven Model.
De Universiteit te Groningen heeft de ”GALM” aanpak voor senioren ontwikkeld. Die aanpak richt zich 
speciaal op minder-actieve ouderen, probeert aan te haken bij hun wensen en biedt de mogelijkheid van 
langdurige begeleiding en stimulering. Voorts staat het (her)winnen van plezier in sportieve beweging 
centraal.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in 
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie 
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Uiteraard 
wordt het spelelement niet vergeten, want wij houden het graag gezellig. Er zijn lesmogelijkheden voor 
overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a € 2,00 per les). De 
eerste 2 lessen zijn gratis. GALM ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente.

Ook het sociale element staat bij ons voorop. Twee maal per jaar komen alle groepen bijeen, voor 
evenementen die in het teken staan van sport, spel en plezier. Beide evenementen laten steeds een grote 
opkomst zien. 
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen:

Kijk op onze website www.galm-borger-odoorn.nl voor meer informatie
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren
Frank vd Scheer
Bjarne Drent

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

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 persoon-
lijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent Gerwin Prins 0900-8844 
Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Steunstee Nieuw-Buinen 0559-658057

 0599-653031 
Dorpsbelangen 06-46362683 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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In de vorige Dorpskrant schreven 
we al dat het bestuur van de Spel-
week nog iets zou bedenken, een 
actie of iets dergelijks, om de 
weggevallen subsidies te com-
penseren.
Nu is het zover. Lonneke Visser, 
lid van het bestuur van de Spel-
week kwam met het grandioze 
idee om samen met haar band 
The Steam een benefiet concert 
te organiseren in het Dorpshuis.

Podium voor bands – benefietconcert Spelweek
Dat concert zal plaatsvinden op 6 
juni a.s. Voor de summiere entree 
van € 5,00 is een swingend 
avondje uit in eigen dorp gega-
randeerd.
The Steam, een stomende blu-
es/rockband met Roelof Hut op 
solo/slaggitaar, Abel Woldhoff 
op solo/slaggitaar, Jan Huizing 
op bas, Gerard Boomgaarden op 
drums en Lonneke Visser, zang. 
Hou 6 juni in de gaten en zorg dat 
je er bij bent; het dak gaat eraf!

Gezocht:Bandjes, of acts uit woonomgeving Buinerveen 

Mocht jij interesse hebben om met jouw band een deel van het voorprogramma te vullen, dan 
zoeken ze jou! Pop/rock/blues/jazz; voor elk wat wils qua muziekstijl. Natuurlijk is het een 
benefiet concert en levert het je niets op, maar eeuwige roem in Buinerveen en omgeving is 

ook niet mis!

Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met Lonneke Visser
Tel. 0655565540 of via email lonnekevisser@hotmail.com

Graag wil het bestuur een ieder 
ook nog bedanken voor de mooi-
e, hartverwarmende reacties die 
het kreeg op het artikel in de vori-
ge Dorpskrant. Dat het voortbe-
staan van de Spelweek zo leeft in 
het dorp, daar kregen ze een erg 
warm gevoel van en stimuleerde 
de organisatie om zeker door te 
gaan, niet alleen in 2015 maar 
zeker ook voor de jaren daarna.

BENEFIET 

CONCERT

6 JUNI 2015


