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De aanloop was nog wat onzeker, 
waar wordt het Paasvuur van 
2017 gehouden? Teeltwisseling 
van gewassen, betrekkelijk laat 
Pasen en ook nog eens een wisse-
ling van eigenaren van diverse 
percelen. Maar gelukkig is 
Simon Berends weer bereid 
geweest om de editie van 2017 
plaats te laten vinden op een van 
zijn percelen aan de Zuidelijke 

e2/3  Weg. Door het betrekkelijk 
droge voorjaar waren de aardap-
pels reeds gepoot. Maar heel net-
jes was de ingang van het betref-
fende paasvuurperceel ruim 
onbewerkt gebleven om aldaar 
de paasbult op te kunnen bou-
wen. Misschien jammer voor de 
kinderen en de ouders dat er geen 
fakkeloptocht plaats kon vinden 
gezien de afstand, maar de orga-
nisatie heeft dat super opgelost 
door zelf fakkels te regelen en 
aan de ter plaatse komende kin-
deren uit te delen indien ze dat 
wilden. En daardoor was ook de 
editie van 2017 verzekerd van 

gespannen gezichtjes en het 
elkaar aankijken: “Steek jij je 
fakkel er eerder in dan ik? Ik wil 
de eerste zijn.” En “Oe, dat vuur 
geeft wel heel veel warmte af, 
gauw wegwezen.” Misschien dat 
een enkeling de traditie gemist 
heeft, er was een goede oplossing 
voor gevonden. Mede door de 
droge berg snoeihout en de dro-
gere periode in de aanloop naar 
Pasen in combinatie met een 
mooie Noordwesten wind ging 
de brand er geweldig mooi in. De 
pop in overall bovenop de bult 
heeft het maar even uitgehouden. 
Toen de vlammen eenmaal 
bovenin aankwamen zakte de 
betreffende mascotte als een zout-
zak in het vuur. 
De inbrengdagen zijn goed 
bezocht. Zelfs onze nieuwe wijk-
agent kwam kijken en kennis 
maken met het enthousiaste 
opbouwteam. Ruim een uur heeft 
hij daar vertoefd. Onder het 
genot van een kopje koffie en het 
gadeslaan van het lossen van 
karren en de opbouw lijkt hij 
tevreden te zijn geweest. 
Lees verder op pag. 12
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2017 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 7 juni  2017

Nummer 4 inleveren voor 16 augustus 2017
Nummer 5 inleveren voor 4 oktober 2017
Nummer 6 inleveren voor 6 december 2017

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

Agenda

22 apr Oud ijzer actie

22 apr Toneel

 3 mei Knutselmiddag

13 mei De Hoksons

21 mei 6-kamp

 9 jun Kinderdisco

10 jun Bingo

11 jun Volleybaltoernooi

30 aug Spelweek 2017

9 sep Bingo

23 sep Show your talent

10 nov Vrouwenbingo

16 dec Kerstbingo

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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**Gezocht**

Activiteiten Commissie 
Buinerveen is opzoek naar 

iemand die ons komt 
versterken met het 

organiseren van verschillende 
activiteiten in en rondom het 

Dorpshuis.

Wij zoeken iemand die erg 
betrokken is bij het dorp,
en het niet erg vind om 

werkzaamheden te doen 
tijdens en voor de feestjes en 

activiteiten.

Lijkt het jou leuk?
Laat het één van de 

bestuursleden weten, 
Of.. stuur een mailtje naar:

acbuinerveen@hotmail.com

Kinderdisco!!
Voor alle kinderen van 

groep 1 t/m 8

Vrijdag 9 juni
19.00 - 21.00

Dorpshuis Buinerveen

Entree € 2,-

Zaterdag 11 maart hebben we in 
het kader van NL-Doet de han-
den weer uit de mouwen gesto-
ken. Naast alle andere werk-
zaamheden gedaan door vrijwil-
ligers is ook het nieuwe bord van 
Jongerencafé 't HOK bevestigd.
Het naambord is een echte blik-
vanger, ontworpen, gemaakt en 
geschonken door:

Jongerencafé 't HOK

mailto:acbuinerveen@hotmail.com
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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. 

Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!  

Zaterdag 23 september 2017 wordt er weer een 'Show your talent' georganiseerd. Zie jij jezelf al op het 
podium staan? Grijp dan nu je kans. Jong en oud mogen meedoen. Je mag playbacken, zingen, toneel 
spelen, een instrument bespelen of  iets laten zien wat een ander niet kan. Vanaf nu kunnen kinderen, tieners 
en volwassenen zich weer opgeven via het deelnameformulier of via de mail bij Jannet Boven (zie 
mailadres hieronder). Na de zomervakantie zullen we nog een reminder rond laten gaan op de scholen en in 
de dorpkrant.

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om ook mee te helpen met de voorbereiding, het opbouwen en de verzorging van de avond 
laat het dan even weten, wij kunnen alle hulp namelijk goed gebruiken! 

Heb je interesse, meld je dan aan bij: 
jannet.boven@gmail.com
Alle hulp is welkom!!!!
Om de kosten de kunnen dekken rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf.  Zorg dus voor 
kleingeld op zak! Alleen met uw bijdrage kunnen we de kosten dekken en zorgen voor een leuke avond 
voor bezoekers en deelnemer. 

De organisatie 
Gert Jan Weggemans  
Jannet Boven
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

A.Sloots

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

Beste dorpsbewoners,
Nieuw-Buinen vindt zijn oor-
sprong in het jaar 1823. Dit bete-
kent dat ons dorp in 2023 zijn 
200-jarig bestaan mag vieren. 
Dit jubileum moet vanzelfspre-
kend groots worden gevierd. Om 
dit te realiseren heeft de Vereni-
ging voor Dorpsbelangen Nieuw 
Buinen in samenwerking met 
Plaatselijk Belang Buinerveen 
/Nieuw-Buinen en de Histori-
sche Vereniging een jubileum-
commissie opgericht. Deze com-
missie zal ervoor zorgen dat het 
jaar 2023 voor Nieuw-Buinen 
een jaar wordt om nooit te verge-
ten. 
De jubileumcommissie is op 
zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers die deel uit willen maken 
van deze commissie. U kunt zich 
aanmelden via het e-mailadres: 
dorpsbelangen Nieuw Buinen: 

of Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen West 

Ziet u het niet zitten om deel uit te 
maken van de commissie zelf 
maar heeft u wel een leuk idee, 
dan horen wij dit natuurlijk ook 
graag!
Namens de jubileumcommissie 
wil ik u bij voorbaat bedanken 
voor uw aanmelding/bijdrage.

voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

dennis@middeljanssportenreclame.nl
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Deze zomer weer een nieuwe!!
woensdag 30 augustus

t/m

zaterdag 2 september

Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.

De spelweek vindt ook dit jaar 
weer plaats op het ijsbaan 
terrein in Buinerveen

Deelnameformulieren + 
bijdrage kunnen ingeleverd 
worden bij: 
(kan ook in de brievenbus 
gedeponeerd worden) 

Jacob Hospers 
Lindenlaan 7
Nieuw - Buinen
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Spelweek Nieuws! 

Opgeven
Onze website is open vanaf 1 mei.
Opgeven kan dan weer via onze 

website. Ook middels het  
formulier in deze dorpskrant kun je 

je opgeven.

Aanmelden voor 1 juli: € 12,50
Aanmelden na 1 juli: € 15,00

Inloopavond
De inloopavond voor vrijwilligers 

vind dit jaar plaats op:

Woensdag 17 mei 19:30-20:30

De inloopvond is in het dorpshuis 
Buinerveen en bedoelt voor 

iedereen die ons wil ondersteunen 
tijdens de spelweek met 

verschillende dingen. Je kunt deze 
avond ons hele draaiboek bekijken 
en jezelf indelen bij de activiteiten 

die jezelf het leukste lijken.

Club van 20
Ook de club van 20 is dit jaar weer 

te vinden in het dorpshuis 
Buinerveen.

Wil jij de spelweek een warm hart 
toedragen? Schrijf je dan in  op de 

lijst bij het Dorpshuis !
Voor maar € 20,-  maak jij het 

bestuur en alle kinderen in 
Buinerveen en omstreken helemaal 

blij!!

Wil jij je aanmelden als vrijwilliger, of heb je nog vragen?!  Laat het ons weten, of stuur een mailtje naar: 

Het spelweekbestuur: Jacob, Laura, Monique, Inge en Janet
spelweekbuinerveen@gmail.com

Paaseieren zoeken
Ook dit jaar heeft de paashaas zijn eitjes weer verstopt in het bos van Buinerveen. Zaterdag 15 april ging er 
dan ook een grote groep kinderen richting het bos op alle eitjes op te zoeken, en om natuurlijk die grote 
chocolade paashaas te winnen. Als het aan de kinderen van Buinerveen ligt, mag de paashaas volgend jaar 
veel meer eitjes verstoppen, zodat ze nog meer kans maken op één van de chocoladeprijzen.
Alleen dat gouden ei voor groep 5 t/m 8, die was volgens één van de kinderen “gewoon echt niet te vinden”.
Groep 1 t/m 4 vond het geen probleem om te helpen zoeken, en vonden dan ook het gouden ei van beide 
groepen. Wat ons betreft was het weer een groot succes, en staat het eieren zoeken ook zeker volgend jaar 
weer op ons programma.

De winnaars van groep 1 t/m 4
1. Daniël Pomp
2. Collin Pol
3. Esmee Vlieghuis

De winnaars van groep 5 t/m 8
1. Annemijn Hummel
2. Iris Vlieghuis
3. Thomas Hospers

mailto:spelweekbuinerveen@gmail.com
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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 0622474828 
Gerbrand Plat,secretaris 0599 212698  06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972
Ab Poelman, lid 0599212857
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113
Alice van Iersel    
Jacob Hospers  

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

eVoor jullie ligt alweer de 2  
dorpskrant van 2017, wat gaat de 
tijd toch snel.
We zijn het jaar goed begonnen.  
We hebben weer een gezellige 
Nieuwjaarsvisite gehad vooraf 
gegaan door een mooi ommetje 
door ons dorp.  Er waren weer 
veel dorpsgenoten die mee gelo-
pen hebben en na afloop was er 
weer volop gezelligheid in het 
dorpshuis.
Een van de acties die wij dit jaar 
zijn gestart is: We hebben ons 
aangemeld bij de verkiezing 
Dorpshuis van het jaar 2017. 
Inmiddels zijn we door de eerst 
voorronde heen en zijn we bij de 
laatste 10 genomineerden voor 
de verkiezing.  Binnenkort zul-
len de programma's  “ Hemmel-
tied “ en “Strunen” van RTV 
Drenthe het dorpshuis en Buiner-
veen  aandoen.  Hemmeltied is 
live op 29/04/2017, de opnames 
voor Strunen zijn op 03/05/2017.   

Beide programma's hebben een 
grote stem in de verkiezing.   
Zodra er meer info is zullen we 
dit bekend maken.
Afgelopen 22 maart was weer de 
gezamenlijke jaarvergadering 
Stichting Dorpshuis en Plaatse-
lijk belang.  We waren zeer ver-
heugd over de grote opkomst. 
Alle aanwezigen dank.  Naast de 
zakelijke informatie was er een 
uiterst interessant verhaal  van 
Ben Timmermans ( eigenaar 
directeur van Hoornstra B.V)  

Hij heeft ons uit de doeken 
gedaan waar zijn bedrijf zoal 
mee bezig is.
Voor de komende periode zullen 
wij ons als bestuur vooral focus-

e
sen op de verkiezing want de 1  
prijs van € 2500.00 is uiteraard 
zeer welkom.
Tevens zullen wij de ontwikke-
lingen rond het Kruispunt  
(Noorderstraat Zuiderstraat 
Hoofdstraat) nauwlettend vol-
gen.

Tot ziens in het dorpshuis

Van de bestuurstafel

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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GEZOCHT: 

Bezorger voor de dorpskrant. 

Voor het Zuiderdiep zijn we 
op zoek naar een bezorger 

M/V
6x per jaar door weer en 

wind, uiteraard in je eigen 
tijd. Goed voor je 

maatschappelijke stage, of om 
er gewoon even uit te zijn. 

Reageren naar: 
dorpskrant@buinerveen.nu

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
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Vervolg van pag 1 Een “toffe peer” 
werd hij zelfs genoemd. Een enk-
ele chauffeur kreeg het wel even 
warm bij het zien van het aanwe-
zige gezag; geen net over de aan-
hanger of sterk uitstekende tak-
ken. Gelukkig was de aanwezig-
heid al een waarschuwing die de 
bewustwording bevorderd heeft. 
Geen wanklank was te horen. En 
toen vervolgens de nacht van de 
wake en ook nog eens tijdens het 
vuur zelf de politie van Zuid Oost 
Drenthe tevreden woorden op 
Instagram plaatste, kon de orga-
nisatie alleen maar tevreden zijn. 
De gemoedelijkheid die Buiner-
veen/Nieuw-Buinen West zo 
eigen is, de samenhang, de ver-
bondenheid en de warmte onder-
ling stonden weer garant voor 
een geweldig feest.
Onder genot van een hapje en een 
drankje kon weer bijgepraat wor-
den, het vuur geëvalueerd wor-
den of gewoon lekker wegdro-
men in de warmte. De organisatie 
had het weer dik in orde. Toen er 
vervolgens ook nog eens schalen 
échte hapjes en zelfs een bitter-
garnituur rondgedeeld werden 
keek menigeen toch verbaasd op. 
Zo'n gulheid van de 2 beheerders 
van ons dorpshuis te mogen ont-
vangen, dat was onverwacht. 
Maar tekent wel deze 2 lieve men-
sen, die echt deel zijn gaan uit-
maken van ons dorp. En toen 

uiteindelijk het Paasvuur ten 
einde was, het opruimen klaar 
was en velen nog graag even na 
wilden zitten, gooiden zij het 
Dorpshuis gewoon weer open 
om nog een flinke nazit te cre-
ëren. Wat natuurlijk ook weer 
zeer gewaardeerd werd.
Doordat enkele sponsoren bereid 
waren o.a. hekken te leveren, een 
generator en zelfs rijplaten wer-
den er geen aardappelen gepoft 

door baldadige kinderen, en ble-
ven de sloten intact. En door de 
rijplaten had een groep echte 
vrienden zelfs mogelijk gemaakt 
dat een minder gefortuneerde 
kameraad, om het maar zacht uit 
te drukken, tóch het paasvuur 
kon bezoeken. Geweldig hoe de 
jeugd klaar staat voor de ander. 
Een enkele wanklank kwam er 
wel van de jongere kinderen: er 
was geen modder…Menig ouder 
zal er niet rouwig om geweest 
zijn maar voor deze jongelingen 
is het bijna traditie om als var-
kens weer naar huis te gaan. Deze 
keer dus even niet.
De organisatie wil graag alle 
sponsoren, vrijwilligers  en 
natuurlijk de inbrengers en de 
vrije gift gevers heel erg bedank-
en dat daardoor weer een evene-
ment is gecreëerd die de verbon-
denheid en de gezelligheid van 
dit dorp nog maar weer eens 
heeft bevestigd.
Op naar 2018!

Marjan Poelman
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Zaterdag 22 april 
 houden we weer onze

Oud ijzeractie!

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

09.15 uur aan de straat 
leggen.

Heeft u grote of zware 
dingen dan kunt u 

contact opnemen met:
 

Arnold Habing 
tel.: 0599-212353
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Nieuws CBS School 59
NLDoet
Op vrijdag 10 maart heeft School 
59 meegedaan aan de vrijwilli-
gersactie van het Oranjefonds, 
NLDoet. Met de kinderen van 
groep 5 t/m 8, vrijwilligers van 
het UBBO en de Rabobank, juf-
fen en een moeder is er hard 
gewerkt om de pleinen en de tuin 
weer netjes te krijgen. Het resul-
taat mag er zijn. Laat de lente 
maar komen. Iedereen die gehol-
pen heeft: bedankt!

Loopspeltoernooi

 Met 
eigengemaakt fruit was het team 
van School 59 de meest origine-
le

Groep 4 heeft op 29 maart mee-
gedaan met het loopspeltoernooi 
in “De Splitting”. De kinderen 
hebben zeer overtuigend een 
beker gewonnen door alle zeven 
wedstrijden te winnen. Ook wer-
den deze acht kanjers winnaars 
van de fotowedstrijd.

. Zij mogen binnenkort 
fruit/groente spiesjes maken op 
school. Van harte gefeliciteerd!

Open dag
Op donderdag 6 april tussen 
10.00 en 11.30 uur was iedereen 
welkom om een kijkje te komen 
nemen bij ons op school. Nieuwe 
ouders kregen een rondleiding 
door de school en ouders en 
grootouders van kinderen die al 
op School 59 zitten woonden een 
les bij. Kinderen genoten ervan 
om te kunnen laten zien waar zij 
dagelijks mee bezig zijn.
Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn geweest om te komen, kunt u 
altijd bellen om een afspraak te 
maken met de directeur, Pauline 
Bokhorst (0599 212321)
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Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

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.

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

Techniek
Op vrijdagmiddag staat voor de 
kinderen van groep 5 t/m 8 tech-
niek op het programma. In kleine 
groepjes wordt gewerkt met ver-
schillende materialen, zoals Spec-
tro, Knex of Kapla. Ook wordt er 
op vrijdagmiddag altijd een 
kopje thee gedronken. Eén van 
de kinderen neemt dan altijd iets 
lekkers mee voor bij de thee.

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

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl

 

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.00 – 17.00

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

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

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN Telefoonnummer:
Nieuw-Buinen: 088-0128375
Borger:  088 012 8300

Op maandag 1 mei is er weer een 
Tablet Café in de bibliotheek 
van 14.00-15.30 uur.  Neem uw 
eigen tablet mee! Heeft u zelf 
(nog) geen tablet, maar wilt u het 
eens uitproberen? Er is altijd een 
tablet beschikbaar in de biblio-
theek.

Taalhuis in bibliotheek Nieuw 
Buinen
Kent u iemand of heeft u moeite 
met lezen, schrijven, rekenen of 
werken met de computer? Wilt u 
mensen verder helpen die hier 
moeite mee hebben? 
Meld u aan! Elke dinsdagmiddag 
is Taalcoördinator Ingrid Jeuring 
aanwezig in de bibliotheek.

Cursus 'Werken met de elek-
tronische overheid'
De overheid doet steeds meer via 
internet: aanvragen van huurtoe-
slag, het zoeken van werk, door-
geven van een verhuizing, infor-
matie over de AOW, gebruik van 
DigiD. Deelnemers moeten al 
wel wat ervaring hebben met 
internet.
De cursus wordt gegeven in de 
bibliotheek van Nieuw Buinen 
op woensdag 
26 april, 3 mei, 10 mei en 17 mei 
van 9.30-11.30 uur. 
Deelname is gratis!
Opgave via: 088 0128375 of 
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl 

Dreumesuurtjes in de biblio-
theek op 2 juni en 30 juni van 
9.30-10.30.
Voor dreumesen van anderhalf 
tot 4 jaar oud en hun ouders en 
oppas.
De activiteiten: een klein verhaal 
uit een boek voorlezen, liedjes 
met beweging, kringspelletjes en 
knutselen. Deelname is gratis.

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot
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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 2017
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2017

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

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

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

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

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

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

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
 Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf  januari 2017. In principe zal er elke tweede week van 
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur. Omdat enkele dagen 
in een vakantie of vrije dag vallen, hebben we een schema voor u gemaakt:

Januari Februari Maart April Mei Juni
9 en 11 6 en 8 6 en 8 3 en 5 8 en 10 12 en 14
Juli Augustus September Oktober November December
3 en 5 2 en 5 4 en 6 2 en 4 6 en 8 4 en 6

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  
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Jubileumpuzzel
Zie op deze pagina’s een jubileumpuzzel. Om deze in te vullen is wel enige kennis van Buinerveen en 
omstreken vereist. Als je het niet weet overleg dan ook eens met de buren, samen weet je tenslotte meer en 
het is een leuke manier om elkaar (nog) beter te leren kennen. Als je alles hebt ingevuld, neem dan de letters 
corresponderend aan de nummers over naar de invullijst. Als je alle letters hebt overgenomen vormen zij een 
leus, typerend voor de dorpskrant. Echter zijn niet alle letters gegeven. In het juninummer zullen de overige 
letters worden bekendgemaakt aan de hand van een andere puzzel. Daarna kan de oplossing worden gestuurd 
naar de redactie van de dorpskrant, en maakt de inzender kans op een prijs.
Veel puzzelplezier!

Horizontaal
1 Welke energiesoort staat in de 
belangstelling? (11)
2 Welke weg verbindt de 
verschillende plaatsen? (9)
7 Hoe heette ooit het schoolhoofd op 
OBS 75? (7)
8 Hoe heet het langstzittende 
redactielid? (5)
10 Met welk vervoersmiddel gaan 
veel scholieren naar school? (5)
13 Hoeveel veehouders kent het 
verzorgingsgebied van Buinerveen? 
(4)
14 Wat kun je doen in de ijsbaan? (6)
15 Hoe heette vroeger de lokale 
huisarts? (9)
16 Wie drukt de Dorpskrant? (10)
18 Hoe heet het jongerencafé? (4)
20 In welke gemeente woonden we 
voorheen? (6)
23 Welke boomsoort staat aan de 
Noorderstraat? (5)
24 Waar rijdt buslijn 24 naar toe? (5)
25 Wat kun je eten in het Dorpshuis? 
(5)
26 Wat werd er vroeger in het gebied 
gewonnen? (4)
27 Wat is de langste straat in het 
Dorpskrant gebied? (10)
32 Welke boomsoort staat er langs het 
Zuiderdiep? (3)
33 Wat doet de fa. Ratering? (8)
35 Wat stond er vroeger in de 
Molenlaan? (5)
36 Hoe heetten de dwarskanalen ook 
wel? (6)
37 Wie wordt wel Koning Krimp 
genoemd? (9)

Verticaal
3 Hoe heette vroeger de lokale 
aardappelmeelfabriek? (9)
4 Hoe werd vroeger Buinerveen ook 
wel genoemd? (5)
5 Waar bevindt zich het 
nieuwbouwplan? (9)
6 Hoe heet de veehouder in het veld 
van Buinerveen? (5)
9 Wat bouwt de firma Hoornstra o.a.? 
(5)
11 Wat schenkt het Holmhuis? (4)
12 Wat wordt er in Buinerveen 
verdeeld? (3)
13 Hoe heette ooit het schoolhoofd 
van CBS 59? (10)
17 Onder welke keten opereerde de 
winkel van Breider? (6)
19 Hoe heet onze burgermeester? (5)
21 Wat leeft er onder de grond? (3)
22 Welke straat heeft het slechtste 
wegdek van Buinerveen? (7)
28 Wat liep er vroeger langs het 
Noorder- en Zuiderdiep? (6)
29 Hoe wordt de Hoofdkade ook wel 
genoemd? (8)
30 Wat wordt in de zomer 
georganiseerd? (8)
31 Wat rijdt er door het dorp? (3)
34 Hoe heet de grondsoort die is 
ontstaan na de vervening? (8)
38 Wie pachtte het langst het 
Dorpshuis? (7)
39 Wat liggen er in de Zuiderstraat? 
(8)
40 Hoeveel actieve akkerbouwers 
kent het verzorgingsgebied van 
Buinerveen? (4)
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1

7

26

46

45

21

22

29

20

34

12

47

40
33

15

27

5

41

39

9

51114810
38

42

143

2

De niet bekende letters kunnen in het juni nummer worden gevonden, en na inzending van de 
oplossing maak je kans op een prijs. De winnaars worden in december bekendgemaakt.
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Nieuws OBS 75
Project met Toekomstkoffers 
valt in de smaak
Net als veel andere scholen, doet 
ook O.B.S. 75 mee aan het pro-
ject van Iemandsland. Iemands-
land voert vanaf 9 mei de theater-
productie 'Roeg' uit in de beken-
de boerenschuur van Schippers-
Elberse. De kinderen van de 
bovenbouw van deelnemende 
scholen hebben twee gastlessen 
gehad en ze leveren met hun Toe-
komstkoffers een bijdrage aan 
het decor bij de entree. 

In onze groep heeft juf 
Bea eerst dhr. Jan Haikens uitge-
nodigd om over de geschiedenis 
van Buinerveen en Nieuw-
Buinen te vertellen. Door zijn 
boeiende verhalen begon deze 
geschiedenis echt te leven. Daar-
na hebben de kinderen nagedacht 
over het hier&nu, maar ook over 
hun toekomst in de veenkoloni-
ën. Al deze ge-dachten hebben de 
inhoud van hun koffers gevormd. 
Deze koffers zijn gevuld met 
verhalen, stukjes veen, foto's en 
andere persoonlijke attributen 
van de kinderen, die hiermee iets 
over hun jeugd vertellen. 

Hoe moeilijk het soms voor vol-
wassenen is om een wereld in 
2035 voor te stellen, zo handig 
laten de kinderen zien hoe ver je 
komt als je je kennis en fantasie 
daarop loslaat. Uiteenlopende 
verhalen passeren de revue: zor-
gelijke ideeën over honger en 
oorlog, maar ook optimistische 
verhalen over bijvoorbeeld vlie-
gende auto's en pizzabezorging 
per drone. 

Powergirls uit groep 8 doen 
mee aan de Roegrace
Twee stoere meiden uit groep 8 
hebben zich daarnaast ook nog 
laten verleiden om mee te doen 
met de Roegrace op zaterdag 22 
april. Zij doen met hun zelfge-
bouwde toekomstkar mee met de 
Roegzand-Strijd. Met wind- 
en/of duwkracht moeten zij over 
asfalt en mul zand. De bouwers 
van de drie snelste wagens wor-
den beloond met enorme geld-
prijzen. We zijn supertrots op Iris 
en Lisa en wensen ze enorm veel 
succes. Wilt u deze stoere meiden 
komen aanmoedigen, dan bent u 
op 22 april om 14 uur welkom bij 
de boerenschuur (de tijdelijke 
theaterlocatie), Tweederdeweg 
Zuidzijde 25 in Nieuw-Buinen. 

Veurlezen of foarlêze? 
Ook in andere groepen zijn er 
weer tal van leuke projectjes 
geweest. Zo is er in maart van dit 
jaar in alle groepen weer 'veurge-
lezen' in het Drents. Sommige 
kinderen krijgen nog wel eens 
wat dialect mee van bijvoorbeeld 
hun grootouders en soms ook van 
hun ouders. Maar echt Drents 
spreken (of Gronings, of 'koloni-
aals'), dat valt ze niet mee. Ze 
moesten dan ook soms stiekem 
wel even lachen om sommige 
woorden.
En hoe goed onze vrijwilligers 
van het Huus van de Taol ook hun 
best deden, juf Bea maakte later 
een nog grotere indruk. Zij las in 
groep 5/6 voor uit een Fries pren-
tenboek, meegenomen door een 
van de leerlingen. En sy koene it 
begripe, je!

Koffer met verleden, 
heden en toekomst. Lisa en Iris, onder toeziend oog van 

opa, bezig met hun Roegkar
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Theatertalent in groep 3/4
In groep 3 bedenkt juf Gerda 
regelmatig wat leuks om een 
leesthema mee af te sluiten. De 
kinderen hadden geleerd en gele-
zen over het theater en mochten 
als afsluiting zelf een theatertje 
nabouwen. In een combinatie-
groep had groep 4 even geluk om 
met de afsluiting mee te doen. 
Met geknutselde personages 
speelden alle kinderen zelfbe-
dachte verhaaltjes uit. Dat 
gebeurde met veel humor en fan-
tasie, waardoor ook het publiek 
zich geweldig heeft vermaakt. 
De kinderen houden zo een leuke 
herinnering over aan hun lessen. 

Foto hiernaast: 
Minitheater in groep 3 en 4

Ooit begonnen als gelegenheids-
groepje voor kerst zijn we intus-
sen met ons 5e jaar samen 
muziek maken begonnen. Een 
lustrum van iets wat formeel 
niets is. En dat is op zich al leuk 
om te vermelden. En nog steeds 
maken we met veel plezier af en 
toe muziek. Is ons repertoire 
gegroeid, hebben we een vaste 
kern muzikanten die regelmatig 
aangevuld wordt met enthousias-
te gelegenheidsmuzikanten en 
een scala aan activiteiten. En 
daar gaan we gezellig nog even 
mee door. Een paar keer per 
maand op donderdagavond in het 
Dorpshuis om te oefenen in 
samenspel. Met steeds meer 
eigentijdse muziek. Meezingers 
die ook nog lekker in het gehoor 
liggen. Zo hebben we samen met 

de activiteitencommissie dit jaar 
weer het kindercarnaval georga-
niseerd. Fijn om dat ook zonder 
jeugdwerk 'gewoon' in het dorp 
te kunnen houden. Een feest was 
het zeker in de mooie zaal die al 
klaar stond voor de après ski. 26 
maart waren we bij het feestje 
van Wim Hoving die 50 werd. 
Afgaand op de reacties van de 
aanwezigen een geslaagde sere-
nade. 

En omdat het zo leuk gaat blijven 
we nog een poosje muziek 
maken. 's Middags 13 mei bij de 
zorgboerderij van de familie Trip 
in 2e Exloërmond tijdens hun 
open huis. Wanneer we voldoen-
de muzikanten op die avond heb-
ben en het mooi weer is dan spe-
len we vrijdagavond 9 juni op het 
terras bij het Dorpshuis. Dat is de 
laatste avond van de wandelvier-
daagse in Borger dus een hele 
goede reden om daarna een ijsje 
te gaan eten in Buinerveen! 

Margriet
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Kruispunt en omgeving:
De Gemeenteraad heeft donder-
dag 23 maart ons kruispuntplan 
"Het Kloppend hart van Buiner-
veen" financieel omarmd! Een 
bedrag van meer dan 300.00 euro 
is toegekend aan ons project! 
Hieraan vooraf is de Gemeente-
raad door Ina Habing toegespro-
ken. Inmiddels is tevens de 
LEADER aanvraag ingediend 
voor het resterende benodigde 
bedrag. 
Wat is LEADER:
LEADER Zuidoost-Drenthe 
heeft subsidie beschikbaar voor 
projecten die bijdragen aan de 
leefbaarheid en economie in de 
regio Zuidoost-Drenthe.
LEADER is een Europese subsi-
die. De EU stelt eisen aan haar 
bijdragen. De projecten moeten 
bijvoorbeeld passen bij de kan-
sen en knelpunten van het 
gebied, en de doelen die zijn vast-
gesteld. Deze kansen en knel-
punten staan beschreven in de 
'LOS', de Lokale Ontwikke-
lingsStrategie. Ook zijn er een 
aantal spelregels vastgelegd, de 
'criteria'. 
Als ons projectplan positief uit-
valt, kunnen we na 10 jaar vol-
hardend bezig te zijn geweest, 
eindelijk van start om een prach-
tig plein en een veiliger kruispunt 
te realiseren.
Om dit voor elkaar te krijgen 
hebben we veel hulp gehad van 
ambtenaren van gemeente Bor-
ger-Odoorn, fa. Hoornstra en 
Luit Hummel van  de BOKD 
(BredeOverleggroepKleineDor-
pen).

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Er zijn gegadigden bezig met 
gesprekken omtrent een kavel op 
het terrein aan Zuidonder.
Overleg tussen projectontwikke-
laar Explorius (dochteronderne-
ming van Nijhuis bv),  bouwbe-
drijf Hofstra-Hulshof, gemeente 
Borger-Odoorn en Plaatselijk 

Belang wordt gevoerd. Er zijn 
plannen voor bv. een rijtje 
woningen of 2-onder-1-kap, 
waarvoor nieuwe bouwtekenin-
gen door Hofstra-Hulshof zijn 
gemaakt. Tevens is vrijstaand 
mogelijk, waarbij men zelf de 
aannemer mag kiezen of zelf 
bouwen. Ook de grootte van de 
kavel is bespreekbaar. 
In april is de werkgroep bij de 
welstandcommissie van ge-
meente Borger-Odoorn geweest 

om te zien of de bouwtekeningen 
akkoord bevonden worden.
Graag horen we van inwoners of 
er belangstellenden zijn voor 
seniorenhuisvesting in verschil-
lende appartementen in een 
“boerderij” op het nieuwbouw-
plan. Verdere informatie bij Den-
nis Middeljans verkrijgbaar, tel. 
0 5 9 9  2 1 2  2 3 2  o f  d e n-
nis@middeljanssportenreclame.
nl.

Straatverlichting:
In januari en maart is een avond 
voor het bespreken van de straat 
verlichting geweest in het 
gemeentehuis in Exloo. Het was 
aangekondigd in Week In Week 
Uit en voor iedereen toegank-
elijk. Het buitengebied van o.a. 
Buinerveen is besproken. Daar-
bij werden de acties omtrent de 
lantaarnpalen op de Noorder-
straat aangekondigd. Een aantal 
lantaarnpalen gaat verdwijnen.
Tevens gaat er LED-verlichting 
toegepast worden.
Men kan binnenkort op een nieu-

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek
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we bijeenkomst aangeven of hier 
nog iets in moet wijzigen.
Deze bijeenkomst zal opnieuw in 
WeekInWeekUit aangekondigd 
worden.Hierbij een oproep om 
hier naar toe te gaan!

Jaarvergadering:
Ben Timmermans van Hoornstra 
BV heeft een presentatie van zijn 
bedrijf gegeven op de jaarverga-
dering van Stichting Dorpshuis 
en Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen west. Zo'n 
150 personen zijn werkzaam bij 
dit bedrijf, waarvan een groot 
deel uit onze gemeente. 
Van Herbert Lubbers is afscheid 
genomen als bestuurslid van 
Plaatselijke Belang. Carla Drent 
is toegetreden tot het bestuur. Het 
bestuur bestaat verder uit Ina 
Habing, Brigitte Fowler, Jan van 
Noortwijk, Dennis Middeljans 
en Roelfienus Boekholt.
De AEDcursus wordt in het voor-
jaar 2018 gehouden. Hier kunnen 
ook nieuwe inwoners zich voor 
aanmelden. De kosten hoeven 
niet door de deelnemers worden 
betaald. Marijke Kardol neemt 
nu de organisatie van de AED 
over van Herbert Lubbers.

Website:

wordt bijgehouden door Bram 
van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu

http://www.buinerveen.nu
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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

Homeo-watte … over: opruimen 
geeft ruimte om te LEVEN!

Voordat je het weet … staan de 
bomen weer vol in blad!
Heeft u het ook al gezien? Wat 
een explosie vindt er weer plaats 
in de natuur … ieder jaar weer sta 
ik er van te kijken hóe snel 
bomen en planten weer hun vorm 
krijgen in deze tijd van het jaar. 

De vorige keer had ik het al over 
de voedingsbodem die geschikt 
moet zijn voordat een zaadje tot 
zijn recht kan komen. De natuur 
zelf regelde dat al tijdens de win-
termaanden. De tijd dat wij 
dénken dat er niets gebeurt, alles 
in rust is. Maar schijn bedriegt … 
onder de grond wordt hárd 
gewerkt. Diertjes, schimmels, 
paddenstoelen … ze werken 
prachtig samen onder de regie 
van Moeder Aarde zelf. De 
levenskracht waar ieder mens 
over kan beschikken, is immers 
ook de drijvende kracht achter de 
natuur. En waar we haar de ruim-
te geven kan het leven zich opma-
ken voor een nieuwe ronde. En 
daarbij gebruik maken van de 
resten van het oude. 
Het mooie is: wat Moeder Aarde 
niet kan gebruiken gooit ze eruit! 
Kijk bijvoorbeeld maar naar al 
die glasscherven uit het industri-
ële verleden van de streek, die in 
een schier oneindige stroom 
maar boven blijven komen.
En tóch … de afvalverwerking 
van de aarde heeft een beperkte 
capaciteit. Helaas. Ze is niet 
gebouwd op de hoeveelheden 
zooi die we met zijn allen produ-
ceren. 
Ook hier is weer een parallel te 
trekken met ons eigen lichaam. 
Ook dat is in staat om heel veel 
op te ruimen. Zo kunnen we heel 
wat in ons lijf gooien dat eigen-
lijk niet past. Of dat nou in de 

vorm van voeding, huidverzor-
ging of nog iets anders is. 
Tot op zekere hoogte!
Want: gooien we bijvoorbeeld 
teveel plastic in onze omgeving 
dan belandt het vanzelf via afwa-
tering in de zee en via de wereld-
wijde stromingspatronen op een 
aantal plekken in oceanen. Het 
lijkt alsof plastic wordt afgebro-
ken omdat het uiteen valt in heel 
kleine deeltjes, maar helaas 
houdt de afbraak daar op en 
vormt het op een aantal plaatsen 
een plastic soep met een indruk-
wekkende omvang. Teveel voor 
de aarde om op te ruimen. En al 
lijkt het ver weg, alles is met alles 
verbonden. Ook met ons!
Voor een kerncentrale ramp aan 
de andere kant van de wereld 
geldt hetzelfde: het zeewater 
verdunt het besmette water, het 
lijkt ons niet te raken. En toch zal 
het dat gaan doen. De aarde kan 
dit door mensenhanden gemaak-
te afval niet verwerken op de 
'normale' manier. 
En helaas … ook voor landbouw-
gif dat eigenlijk al lang verboden 
zou worden maar toch nog hier 
en daar de velden kleurt, geldt 
hetzelfde. De aarde breekt het 
niet af! En de voedingsmiddelen 
die er daarna op verbouwd wor-
den bevatten de sporen ervan. 
Die vervolgens in ons lichaam 
binnen komen en daar niet meer 
afgebroken kunnen worden. 
En wat op wereldschaal speelt, 
speelt ook in ons lijf. Het lijkt 
alsof we alles wel kunnen verdra-
gen en verwerken. Totdat blijkt 
dat het lichaam vol zit. Vol met 
stoffen die sneller binnenkomen 
dan dat ze  afgevoerd kunnen 
worden. Transvetten (oververhit-
te plantaardige vetten), suikers, 
kleurstoffen, smaakstoffen … ze 
zijn bijna niet meer te vermijden. 
De kinderen van deze tijd laten 
het steeds vaker zien in gedrag. 

Suiker en kleurstoffen bijvoor-
beeld zorgen voor een geprikkeld 
lijf en hoofd. Kinderen kunnen 
slecht stil zitten of zijn snel boos 
en agressief. 
Medicatie-resten maken het 
steeds vaker lever en nieren las-
tig omdat ze een groot beslag 
leggen op de capaciteit van die 
organen. 
En de onverwerkbare stoffen die 
we in ons voedsel binnenkrijgen 
doen daar nog een schepje 
bovenop. 
Totdat het lichaam het niet langer 
kan opslaan in organen en 
lichaamsvet en het de structuren 
gaat beschadigen. Door onge-
breidelde celgroei (zoals dat bij 
kanker het geval is) of juist door 
de afbraak van belangrijke cellen 
waardoor het lichaam zijn werk 
niet meer goed kan doen. 
Is dat de enige oorzaak? Nee, er 
is nooit maar één oorzaak voor 
ziekte, het kent altijd verschillen-
de lagen.
Speelt het mee? Ja, dat is wel 
zeker. Wetenschappelijk aange-
toond en wel. 
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De lente is een perfecte tijd voor 
een grote schoonmaak. Van het 
huis en de tuin. Maar ook van het 
lichaam. De detoxpillen en -
kuren zijn niet aan te slepen. 
En toch … ook zonder die pillen 
en kuren kan het lichaam onder-
steund worden in het proces van 
afvoeren. Door simpelweg goed 
te drinken bijvoorbeeld. Bij voor-
keur gewoon water. Met een beet-
je citroen wordt het een prima 
dorstlessend zomerdrankje. En 
verder door bewust te kiezen 
voor voedingsmiddelen die een 
reinigende werking hebben. 
Brandnetel bijvoorbeeld doet 

dat. Probeer eens brandnetelthee 
of –soep. Recepten genoeg te 
vinden op het internet. Maar kies 
dan liever wel brandnetels van 
een plek waar niet direct gespo-
ten wordt met gif. 
En daarnaast … misschien is het 
een optie om na te denken over en 
bewust te kiezen voor voedsel en 
verzorgingsproducten geteeld 
met respect voor de aarde en al 
wat er op leeft. Respect voor haar 
draagkracht. Want daarmee toon 
je ook respect voor jezelf en 
steun je je eigen draagkracht.
 Want … wat je eet en opsmeert 
bepaalt mede wie je in je lichaam 

Ter ere van het 25-jarig jubileum in 1957 is een kleed 
aangeboden door de oudste leden Mevr. Uneken, Mevr. 
Moek, Mevr. Molema en Mevr. Jansen. 
Het kleed is ontworpen door Mevr. Bultje en lag tot 
enkele jaren geleden nog op de bestuurstafel tijdens de 
bijeenkomsten. 

Mevrouw Uniken-Eggink heeft voor het 
gouden jubileum van onze afdeling een 
gedicht gemaakt en voorgelezen. Woensdag 
tijdens de feestavond van 85 jaar bestaan is het 
gedicht opnieuw voorgelezen. Nu door 
Annette de Jong, de huidige voorzitter.

Van 1932 tot 1982
Het scheen dat er iets moest gebeuren voor 
vijftig jaar
want in 't hele land kwamen de vrouwen bij 
elkaar
Ineens was er het besef zelfs hier in 
Buinerveen
dat er in 't leven meer was te beleven dan 
werken alleen
een muf - een juf - een vrouw en een paar 
wichters
waren de eerste oprichters
Met dertig leden brachten ze een club van de 
grond
en ze noemden het  "De Boerinnebond"
Muf was mevrouw Huizing
Juf was juffrouw Jansen
Vrouw Sjaakje Kroeze-Betlehem
en de wichters waren Fennechie van Eb v.d. 
Schuur
en Klaas Oosting zien Beertie
De Boerinnebond is omgedoopt in 
Plattelandsvrouwen
en met die Plattelandsvrouwen gaan wij verder 
in 't volste vertrouwen.

bent!
Door goed voor de aarde en 
jezelf te zorgen blijft er ruimte … 
om net zo uitbundig te leven als 
de natuur dat nu laat zien. En dat 
zijn we waard!
Meer weten over een ándere 
manier van kijken naar gezond-
heid en ziekte?
Van harte welkom bij Inspira-
ling, praktijk voor heel-Zijn: 
www.inspiraling.nl
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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: Schoolfeest school 75, jaartalen personen onbekend.
Foto onder: Febr 35, school 59, het oude gebouw met kleuterschool aan de linkerzijde nog net zichtbaar.

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

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

Afgelopen tijd weer enkele 
archiefstukken mogen ontvang-
en en groeien langzamerhand uit 
ons jasje. Maar we zien toch wel 
dat de mensen inmiddels hun 
weg naar ons weten te vinden en 
aan ons denken en materiaal van 
historisch belang bij ons inleve-
ren. Zo ook een archief van voor-
malig glasfabriek van de familie 
Nanninga aan het Dwarsdiep. 
Daar hebben we ruimte voor 
gemaakt en enkele vitrine kasten 
mee gevuld en een tafel met oude 
foto's die een beeld geven van 
tijden van weleer.
Ook op facebook is het erg druk 
met oude foto's en informatie 
welke ons daar wordt verstrekt 
en de leuke reacties. Inmiddels al 
een grote groep vrienden en vol-
gers die we kunnen helpen en 
andersom ook natuurlijk. Zo zijn 
we al met al druk bezig en in de 
weer, heeft u vragen dan horen 
wij dit graag en kijken of we kun-
nen helpen.

Kom gerust ook eens langs in 
onze archiefruimte aan de Par-
klaan 26 om alles te bekijken. 
Onze ruimte is vrij toegankelijk 
en er is ruime parkeergelegen-
heid. We zijn er meestal op de  
dinsdagmiddag van 13.30 tot 
16.00 uur, of na telefonisch con-
tact op een ander tijdstip. Ook 
kunt u materiaal meenemen zoals 

foto's  en documenten. Deze wor-
den direct  gescand en kunt  ze 
meteen weer mee nemen.

Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het tweede nummer 
van 2017. Heeft u belangstelling 
voor dit tijdschrift,  dan kunt u 
voor 17 euro lid worden en ont-
vangt u tevens 4 keer per jaar dit 
tijdschrift. Ook los zijn deze  te 
koop, maar kosten dan 5 euro per 
stuk, dus een lidmaatschap is 
voordeliger . En voordeel hier-
van is dat u  het thuisbezorgd 
krijgt door één van onze vrijwil-
ligers. 

Kijkt u ook ook eens op onze 
website www.histver-nbb.nl, 
.Daar staat ook veel informatie 
over onze vereniging. Of op face-
book onder oald buunerveen en 
oald buunermond, waar onder-
meer geregeld oude foto's ver-
schijnen en contacten gelegd 
kunnen worden.

Voor verdere info kunt u contact 
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 15-2-2017:
Dr. Sahin vertelt over hart en 
vaatziekten  bij vrouwen. Het is 
de belangrijkste doodsoorzaak 
en komt vaker voor bij vrouwen 
dan bij mannen. Gebeurt de laat-
ste jaren vaker in de leeftijd 35-
45 jaar, waarbij roken vaker een 
factor is in deze lagere leeftijds-
groep. Hartinfarct is een aderver-
kalking in het bloedvat. Er komt 
een stolsel/ plaque in de ader en 
je krijgt een infarct. Dit proces 
kun je remmen door gezond te 
leven. Bij inspanning wordt veel 
van het lichaam gevraagd. Een 
angina pectoris (pijn op de borst) 
kan zich ontwikkelen tot infarct. 
Atherosclerose = aderverkalking  
heeft risicofactoren, sommige 
beïnvloedbaar en andere niet 
beïnvloedbaar. Door wegvallen 
oestrogeen verliezen we hor-
moonbescherming voor het hart. 
Er komt steeds meer geld 
beschikbaar voor onderzoek bij 
vrouwen.      
Symptomen:
-Drukkend beklemmend gevoel 

op borst.
-Pijn tussen schouderbladen
-Pijn in de bovenarmen
-Pijn in de nek en/of rug
-Pijn in de maag
-Koorts, zweten, kortademig
-Extreme vermoeidheid, 

duizeligheid, misselijk 
braken, angstig onrustig 
gevoel

Behandelen door medicijnen 
(bloedverdunners) of dotteren 
(kraken van kalk) of een omlei-
dingsoperatie. Daarna hartrevali-
datie. Begeleiding met sport, 
acceptatie, stoppen met roken, 
enz. Eet gevarieerd en maak ver-
schil tussen verzadigde en onver-
zadigde vetzuren. En ga veel 
bewegen, wat de bloedsomloop 
stimuleert.

Eigen mannequins geven 
Modeshow in Buinerveen
woensdag 15-3-2017:
Vrouwen van Nu afdeling Bui-
nerveen hield een modeshow 
samen met afdeling Nieuw-
Buinen. Onze eigen mannequins 
showden kleding van FamFam 
en You Men uit Borger. De 
Hondsrug Schoenmode, ook uit 
Borger, zorgde voor bijpassende 
schoenen. Met veel flair liepen 
de dames over de catwalk. Jasjes 
werden uitgedaan om de shirts of 
jurken helemaal te laten zien. Af 
en toe een rondje draaien en soms 
werd de kleding gevoeld om te 
achterhalen van welke stof het 
was gemaakt. Beide dames van 
FamFam en You Men gaven uit-
leg van welk merk de kleding 
was en deelde de prijzen van de 
verschillende kledingstukken 
mee. Ook werden de merken van 
de schoenen in verschillende 
kleuren en uitvoeringen ge-
noemd. Kortom een leuke 
avond!

Woensdag 12-4-2017
Viering van het 85-jarig bestaan 
van onze afdeling. Met mede-
werking van de streektaal-
muziekgroep “De Fiebeldekwin-
ten”. Een avondvullend pro-
gramma van luisterliedjes en 
humoristische anekdotes in het 
Gronings en het Drents.

Woensdag 17-5-2017
Erik Zwiggelaar vertelt oorlogs-
verhalen. Hij is directeur van een 
oorlogsmuseum in Emmen, 
'Ergens in Nederland 1939-
1945'.

Museumgroep:
Klooster Ter Apel
Op 16 februari hebben we met 
een aantal dames van de vrouwen 
van nu een bezoek gebracht aan 
het klooster in Ter Apel.  We heb-
ben daar een mooie rondleiding 
gehad en er is ons veel verteld 
over het ontstaan en de geschie-
denis van dit klooster. In 1464  
schonk pastoor Jacobus Wiltingh 
zijn nederzetting Apell aan de 
orde van het heilige kruis, onder 
voorwaarde dat er op deze plek 
een klooster zou verrijzen.  Tot 
aan nu heeft het klooster roerige 
tijden gekend, de reformatie, 
branden, stormen en hoge onder-
houdskosten hebben geleid tot 
achteruitgang van de staat van 
het klooster. Maar in tegenstel-
ling tot andere kloosters in de 
provincie Groningen bleef dit 
klooster bewaard. Het klooster is 
nu zorgvuldig gerestaureerd en 
behoort het klooster Ter Apel tot 
de UNESCO “top 100” van 
onroerende objecten van Neder-
land. Het kerkgedeelte is nog in 
gebruik, op zolder zie je de 
reconstructie van slaapcellen, 
ziekenzaal, scriptorium en een 
atelier.  Je kijkt hier bovenop de 
gewelven. In de overwelfde pro-
viandkelder is een reconstructie 
van een brouwerij.  In de sacris-
tie staan modellen met kerkge-
waden. We hebben een interes-
sante middag gehad, genoten van 
een kop koffie met heerlijke 
koek. En sommigen zijn met wat 
leuks uit het winkeltje of een 
kloosterbiertje weer huis naar 
huis gegaan.
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (50,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Jaarlijkse reis:
Ons jaarlijks reisje gaat naar 
Gevangenismuseum Veenhui-
zen, waar we het Pauper dagar-
rangement gaan meemaken. 
Opgave via Angelien Bijkerk of 
Betsy ter Keurs.
Wilt u weten hoe het leven van de 
paupers in de dwanggestichten 
van Veenhuizen eruit zag?
Met dit arrangement maakt u een 
unieke reis terug naar vroeger en 
bezoekt u plaatsen en gebouwen 
die getuigen van het leven in die 
tijd. De reis begint met een rit in 
de Boevenbus naar het inloopate-
lier Coco Maria. Dit is gevestigd 
in het Koetshuis van de oude 
Stoomhoeve, recht tegenover de 
overblijfselen van het Derde 
Gesticht. Deze bijzondere plek 
wordt heel indringend beschre-
ven in het boek Het Pauperpara-
dijs van Suzanna Jansen. Vervol-
gens vertrekt u in de Boevenbus 
voor een rondrit door het bijzon-
dere dorp Veenhuizen. 's Mid-
dags staat een rondleiding door 
het Gevangenismuseum op het 
programma. Dit is gevestigd in 
één van de drie gestichten waar 
de landlopers en bedelaars leef-
den en werkten.

Provinciale Commissies:
Provinciale themadag agrari-
sche kennis en veiligheid
maandag 20-2-2017:
De voorzitster Karin Albring 
openende de dag met de medede-
ling dat de Agrarische dagen toch 
doorgaan in oktober. En dat er 15 

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 Ria 
Boelsma, tel. 0599-622121 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-

212232

februari 2018  een congres in de 
Bonte Bever wordt gehouden in 
samenwerking met Groningen, 
Friesland en Overijssel. Dit 
belooft heel wat moois dus 
schrijf de datum vast in uw agen-
da. Daarna werd het woord gege-
ven aan Jetty Middelkoop van 
Brandweer Amsterdam- Amstel-
land.  Over de gevaren van mest 
en kuilgassen. Ze vertelde een 
heel indrukwekkend verhaal 
over wat er kan gebeuren, wan-
neer iemand deze zware gassen 
inademt. Deze gassen zie je en 
ruik je niet en hangen net boven 
de grond of onderin containers, 
mestputten en bij het mixen kun-
nen ze vrij komen. Een gewaar-
schuwd mens kan levens redden.  
Wie er meer over wil weten kan 
dit onderwerp opzoeken op  
www.mestgassen.nl. ‘s Middags 
ging ze nog verder vertellen over 
kuilgassen en het brandgevaar op 
een bedrijf. Tussendoor heeft de 
heer T. Schönwetter van PR&P 
communicatie/Bureau het Klei-
ne Loo ons verteld wat zijn werk 
inhoudt. Ze maken er informatie 
materiaal voor scholen en bedrij-
ven; ook interessant hoe dat alle-
maal in zijn werk gaat. De dag 
werd afgesloten met een ont-
spannend spelletje Bingo. Het 
was weer een heel gezellige en 

leerzame dag. Waar we lekker 
verwend werden door het perso-
neel van De Molenhoeve met een 
heerlijke lunch. 
Wandelen bij de afdeling Eelde 
op donderdag 11 mei om 9.45 
uur.
Wandelen bij afdeling Borger op 
donderdag 8 juni om 9.45 uur.

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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Sportnieuws

O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:

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

In Buinerveen word de volgende dansles gegeven

Rian van der Aa  geeft  les aan deze groep

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. 

rintintinshake@hotmail.com

Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4 Hip-Hop mini 15.30- 16.30 uur € 27.00/kw.

Nieuwe leden betalen eenmalig 
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te 
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het 
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan plaatsvinden.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv  O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http://okknieuwbuinen.nl
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk

Nieuws  sv O.K.K.
 
Rian van der Aa heeft een vakantiebaan gevonden in het buitenland. Hierdoor kan ze vanaf 29 mei geen les 
meer geven. Na de grote vakantie komt ze weer terug op de groep.
Gelukkig is Nikée van Eck bereid gevonden om haar les tot aan de grote vakantie over te nemen.
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Schaats / visnieuws

Viskaarten voor het vissen in 
de ijsbaan in 2017 zijn te 
verkrijgen bij: 

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

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

Gezinslidmaatschap:
€11.50

Persoonlijk lidmaatschap:
€  6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2017
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

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

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

De Gouden Moer
- Honing- en bi jenwas producten

- Gepersonal iseerde presentjes

- Exclusieve dranken

- Educatieve lezingen voor school

- Creatieve workshops

- Kinderfeestjes 

-Vri jgezel lenfeesten  

- Demonstraties Oude Ambachten 

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 

Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 

tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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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

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 

Activiteiten VV Buinerveen

Programma V.V. Buinerveen

16 April 10.00 uur Valthermond 6 – Buinerveen 3
16 April 10.00 uur Buinerveen 2 – GKC 2
16 April 14.00 uur Sp. Roswinkel 1 – Buinerveen 1
21 April 19.30 uur Buinerveen Vr1 7x7 te Buinerveen
21 April 19.30 uur Buinerveen 45+ 7x7 te Gasselternijveen
23 April 14.00 uur Buinerveen 1 – Buinen 1
30 April 10.00 uur Buinerveen 3 – Bareveld 3
30 April 10.00 uur EEC 2 – Buinerveen 2
30 April 14.00 uur Zandpol 1 – Buinerveen 1
7 Mei 10.00 uur Gasselternijveen 2 – Buinerveen 3
7 Mei 10.00 uur Buinerveen 2 – Valther Boys 3
7 Mei 14.00 uur Buinerveen 1 – Valther Boys 1
12 Mei 19.30 uur Buinerveen vr1  7x7 te Barger-Compascuum
12 Mei 19.30 uur Buinerveen 45+ te Zweeloo
14 Mei 10.00 uur Buinerveen 3 – Yde de Punt 2
14 Mei 14.00 uur Weiteveense Boys 1 – Buinerveen 1

Voor wijzigingen zie de facebookpagina en/of website
www.vvbuinerveen.nl

http://www.vvbuinerveen.nl
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Spaar voor VV Buinerveen door te tanken bij de TOTAL

1. Ga naar een Total Tankstation en vraag naar een TOTAL Clubcard.
2. Gebruik de TOTAL Clubcard minimaal 1 keer op een Total tankstation.
3. De TOTAL Clubcard is nu geactiveerd.
4. Ga naar www.total.nl/TOTALClub.html en klik op 'Mijn TOTAL Club'.
5. Klik op 'Nieuwe spaarder? Registreer hier'.
6. Doorloop de invulvelden, selecteer VV Buinerveen en klik op 'bevestigen''.
7. Je ontvangt vervolgens een e-mail met een wachtwoord.
8. Log de volgende keer in op www.TOTALclub.html om je TOTAL Clubcard te beheren.
TOTAL Clubcard | supersnel sparen voor mooie cadeaus

www.total.nl

TOTAL Clubcard | supersnel sparen voor mooie cadeaus. TOTAL Club geeft meer !

Beste Sportvrienden

Het bestuur + activiteiten commissie van
Voetbalvereniging Buinerveen is van plan 

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

het sportveld in Buinerveen

Aanvang 13.00 uur
Nog even voor de duidelijkheid:

Een team bestaat uit 6 personen waarvan (2 vrouwen , Meisjes) 
binnen de lijnenmoeten staan.

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

Een team die niet speelt moet een teller +scheidsrechter regelen.

Opgave kan tot woensdag 7 juni tot 18.00 uur
Opgave kun je doen bij:

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

Iedereen een gezellige maar vooral 
sportief toernooi toe gewenst
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Waarom is bewegen goed voor u?
· Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
· Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
· Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door

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

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element

. Verder komen de leden van alle  groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het 
teken staan van sport, spel en plezier.

Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

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

 een hoge bloeddruk, ongezonde 
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

 is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met 
elkaar

of

 

Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn
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Dat was de titel van het toneel-
stuk dat toneelvereniging de 
Schaokel dit jaar voor het 
publiek ingestuurd had. Inmid-
dels is de eerste speelavond 
geweest en dat was een groot 
succes. Jammer dat de zaal niet 
afgeladen vol zat, want dat had 
dit humorvolle stuk wel ver-
diend. Maar u hebt nog een twee-
de kans: zaterdag 22 april is de 
tweede speelavond en daar zijn 
mogelijk nog wat kaarten voor te 
krijgen. Een echte aanrader voor 
een ouderwets avondje lachen en 
vertier. Frans van Dusschoten en 
Piet Bambergen zijn er niks bij. 
Omdat er helaas enkele weken 
voor de geplande voorstellingen 
enkele omstandigheden waren 
waarom 2 spelers niet hun rol 
konden spelen was even het door-
gaan van de voorstellingen in het 
gedrang. Echter, 2 oud-Bui-
nerveners, verwoed toneelspe-
lers, hebben een huzarenstukje 

laten zien door in ongeveer 2 
weken een rol te leren als inval-
ler. En wat voor rol. Waar Harm 
Wilting eerst de rol van de eerste 
uitvaller geleerd had, koos de 
tweede vervanger, Jaap Poel-
man, voor de kortste uitgevallen 
rol toen hem de keus gesteld 
werd. Dus kon Harm, met zijn 
ijzeren geheugen de omvangrij-
ke rol van een van de hoofdrol-
spelers tot zich nemen. Onvoor-
stelbaar hoe die 2 mannen in 
korte tijd zich de rol eigen maak-
ten. Het improviseren bracht 
soms extra hilariteit met zich 
mee. Het is lastig als je een tekst 
van je tegenspeler verwacht die 
dan anders aankomt. Niet even 
makkelijk altijd om dan toch de 
grap toch nog te brengen of het 
boekje te volgen. Complimenten 
voor deze invalspelers, maar 
zeker ook voor de rest van de 
groep. 
Het toneelstuk in 3 bedrijven laat 

een stel vrienden zien die volle-
dig onder de plak zitten van hun 
echtgenotes. En dat brengt hilari-
sche taferelen met zich mee als 
een zeer goede bekende van de 
heren zich aanbiedt om een tijdje 
bij een van de vrienden in te trek-
ken. Vertelde leugens, nog meer 
leugens richting hun echtgenotes 
en een vrouwenversierder die de 
heren helpen moet onder de plak 
van hun echtgenotes uit te 
komen. Schitterende woordgrap-
pen en zotte situaties maakten dat 
het publiek erg veel lachen kon 
die avond.
De 2 invalspelers werden aan het 
eind van de avond nog bedankt 
alsmede Kobus Uchtman die 
gehuldigd werd omdat deze al 30 
jaar toneel speelt. Weliswaar niet 
30 jaar bij de vereniging, maar 
wel al in het vak en dat was een 
presentje waard.
De verloting na afloop staat er 
om bekend dat er flinke prijzen 
uitgaan; schitterende fruitman-
den, cadeau bonnen, planten, 

Pantoffelhelden
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TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Bloemenkracht
Praktijk voor Bach-bloesem remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430
silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

taarten van de warme bakker. De 
loten vonden dus ook gretig 
aftrek en menigeen ging met een 
gewonnen prijs de deur uit.
De generale repetitie is altijd 
voor de basisschoolleerlingen. 
Ook zij hebben een leuke avond 
gehad voorafgaand aan de echte 
voorstellingen. Zo is er publiek 
aanwezig op de generale en kun 
je de plaatselijke jeugd een stuk 
lokale cultuur aanbieden. Eigen-
lijk een win-win situatie voor het 
dorp en de spelers.
Mocht u nog niet in de gelegen-
heid zijn geweest kaarten te 
kopen voor de laatste speelavond 
maar toch nog interesse hebben, 
dan zijn er nog enkele kaarten te 
krijgen. U kunt deze halen in het 
Dorpshuis. Maar op=op.

mailto:silvia@bloemenkracht.eu
http://www.bloemenkracht.eu
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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.

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.

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Info: potverhuur@outlook.com

facebook.com/potverhuur

06-23213242

Zuiderdiep 131

Nieuw-Buinen

Activiteiten 
van inloophuis 
De Nardusbloem

Inloophuis de Nardusbloem in 
Musselkanaal (aan deze kant in 
de vroegere baptistenk) organi-
seert al bijna 10 jaar activiteiten 
voor mensen die met de ziekte 
kanker zijn geconfronteerd. Men-
sen die zelf ziek zijn of zijn 
geweest maar ook hun naasten of 
nabestaanden.
“Nou dat zal dan wel een heftige 
boel zijn”.  En dat is het nu juist 
niet.  Iedereen kan altijd zijn of 
haar verhaal kwijt maar veel van 
onze activiteiten zijn gericht op 
even wat anders doen. Juist 
omdat we elke keer iets anders 
aanbieden en daarmee geen vaste 
club zijn kan je meedoen aan wat 
je aanstaat en wanneer het je uit-
komt. Wandelen, iets creatiefs, 
fietsen, samen koken, samen 
eten, thema's en ontspanning.
We weten en snappen dat de 
drempel hoog kan zijn maar als 
mensen eenmaal de stap geno-
men hebben blijken ze het vaak 
heel fijn te vinden. Waarom? 
Omdat je vaak maar een half 
woord nodig om begrepen te 
worden, maar tegelijkertijd even 
niet de “zieke” of “bedrukte” 
bent. De Nardusbloem is er voor 
iedereen en alle gezindten en er 
zijn geen kosten aan deelname 
verbonden. Een eigen bijdrage is 
welkom omdat we een ongesub-
sidieerde stichting zijn.
Er is een website waar u alle 
informatie terug vindt en de acti-
viteiten beschreven staan en 
waar u zich aan kunt melden. 
http://nardus.nl

En er is een facebook pagina 
waar u ons kunt volgen en ook de 
sfeer kunt proeven van wat we 
zoal wekelijks doen.
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Het  voorwerp

Over de foto van de zwarte bol 
met oneffen oppervlak is door 
diverse lezers met mij gespro-
ken. Meest vanuit de gedachte 
“geen idee”, “wel nieuwsgierig”. 
In die gesprekken is wel iets met 
toelichting naar voren gekomen, 
maar heeft toch niet tot de correc-
te lezersreactie geleid. Jammer, 
maar wel te begrijpen. 
Het vaststellen van wat het voor-
werp is, hoe het is ontstaan en 
door wie het werd gebruikt of 
gemaakt heeft ons een klein jaar 
beziggehouden. Maar een paar 
babbeltjes met een 94 jarige oud 
schoenmaker uit Musselkanaal 
leidde naar de oplossing. Zo'n 
contact met een schoenmaker 
van eertijds “moeten” we wel 
volgen omdat de uitlener van de 
bol, een bevriende relatie uit Val-
the ons meegaf dat zijn grootva-
der een eenmans-ambachtelijke 
schoenmakerij heeft bestierd en 
dat die zwarte antracietkleurige 
bol van die schoenmakerij 
afkomstig is. Dat eenmansbe-
drijfje was gevestigd in Nieuw-
Weerdinge. En de oud schoen-
maker uit Musselkanaal kon met 
grote zekerheid bevestigen dat 
zijn collega ambachtsman uit 
Nieuw-Weerdinge lijmballen 
produceerde. Het voorwerp heet 
dus lijmbal en is een product van 
restlijm dat tussen de binnenzool 
en nieuwe loopzool na de samen-
persing met de lijmpers werd 
opgevangen en weggeveegd. 
Aanvankelijk met een poets-
doek, later in een fraai ogende 
bijzondere vorm. Deze am-

bachtsman uit Nieuw-Weerdinge 
maakte er volgens zijn collega uit 
Musselkanaal een “sport” van 
om zo mooie ronde lijmballen te 
maken.
De oude schoenmaker uit Mus-
selkanaal heeft in zijn werkzame 
leven niet zo'n behoefte gehad 
aan creatieve kunststukjes van 
restlijm. Hij hield het bij de tradi-
tionele rechthoekige lijmkoek. 
Niettemin had hij waardering 
voor collega's die er voor gingen 
om bijzondere lijmrestconstruc-
ties te maken. Denk aan strakke 
vierkanten, wybertvormen, ei-
ovalen en kapstokhaken.  De 
lijmbal, zie foto, hierbij niet ver-
geten.
Het nieuwe denken wordt inge-
leid door een foto van een voor-
werp dat ons is aangereikt door 
Jan Kruit uit Nieuw-Buinen. We 
zijn benieuwd naar de reacties, 
dus naar naam van het voorwerp 
of een beschrijving van het 
gebruik ervan. 

Antwoorden naar de hoofdredac-
teur (zie blad 2 van 
De Dorpskrant) of naar
 Martin Snapper  
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
Jan Beugels 0900-8844 

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

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen 06-46362683 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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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

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk


