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Toneel de Schoakel
Beste toneelvrienden,
De uitvoeringen zijn weer ge-
speeld. Wat was het weer een  
seizoen met vele gezichten.
Op 13 november begonnen we 
met goede moed aan een leuk 
stuk. Eens iets anders dan anders 
dachten wij. Maar het repeteren 
verliep niet zoals we in gedach-
ten hadden. De griepgolf ging 
ook niet aan ons voorbij en ook 
door persoonlijke omstandighe-
den waren er een aantal spelers 
genoodzaakt een stapje terug te 
doen. Dit hebben we gelukkig op 
kunnen lossen en  vol goede 
moed gingen we verder.
De uitvoeringen kwamen  dich-
terbij en het was best spannend of 
het allemaal zo zou gaan als we 
dachten. 
We waren in ieder geval trots op 
ons decor dat een heel moderne 
uitstraling had en waar ook kleur 
de overhand had, dat speelde 
prettig.
De generale repetitie voor de 
basisschool kinderen viel in 

ieder geval niet tegen en we kon-
den nu wat puntjes op de i zetten. 
De eerste avond was helaas niet 
uitverkocht, maar de mensen die 
zijn geweest hebben wel genoten 
van het toneelspel, want de lach-
salvo's bleven niet uit. Dat geeft 
je een fijn gevoel als speler. Het 
was immers voor het echie.
De tweede avond zat de zaal juist 
stampvol en was het uitverkocht. 
Ook nu speelden bij sommigen 
de zenuwen parten, maar toch 
anders dan de eerste avond. Het 
zou kunnen komen doordat er 
meer familie of bekenden in de 
zaal zaten, maar voor ons waren 
beide uitvoeringen speciaal en 
bijzonder. Temeer omdat we de 
avonden begonnen met het noe-
men van 2 (oud) toneelspelers 
(Herman en Jan)  die ons triest 
genoeg, in de afgelopen maan-
den zijn ontvallen. Na enige twij-
fel en gemengde gevoelens, maar 
ook als eerbetoon aan hen, heb-
ben we gespeeld. Zoals Jan ook 
graag had gewild. Lees verder op pag 6 
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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

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 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 6 juni 2018

Nummer 4 inleveren voor 15 augustus 2018
Nummer 5 inleveren voor 3 oktober 2018
Nummer 6 inleveren voor 5 december 2018

 
 
 

 

 

 

 

 

Agenda
20 apr Plantjesactie
21 apr Oud ijzer actie
21 apr Pubquiz
28 apr Viswedstrijd
10 mei Fietstocht
16 mei Huus vd toal
18 mei Kinderbingo
26 mei Viswedstrijd

10 juni Volleybaltoernooi
17 juni Zeskamp
23 juni

8 sept BINGO
8 sept

6 okt 
    Muziekavond met…???
12 okt Kinderbingo
3 nov Spokentocht
23 nov Vrouwenbingo
15 dec BINGO

9 juni BINGO

Viswedstrijd
14 juli Viswedstrijd

Viswedstrijd
29 sept Viswedstrijd

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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De gezamenlijke sportvereniging organiseert op

 
HEMELVAARTSDAG 10 MEI

 

weer een

 FIETS -
 
PUZZEL TOCHT

 
De tocht (ca. 30 km) zal weer een verrassing worden.

 

Waar deze naar toe gaat weet nog niemand, op 1 persoon na.

 

Ook zullen de vragen en opdrachten niet ontbreken, 

 

en zullen er aan het einde van de middag waar men wel 

 

om 17.00 uur weer bij het Dorpshuis binnen moet zijn, 

 

weer de nodige antwoorden op simpele vragen voor opschudding zorgen.

 

Inschrijven en vertrek
 Vanaf 12.30 uur in het Dorpshuis.

 Kosten kinderen t/m 12 jaar € 1,00 p.p.

 

Volwassenen                           € 3,00 p.p.

 

Dus beste mensen: 
 pak de fiets en doe eens een keer mee.

 De Sportvereniging.
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Paaseieren zoeken

Ook dit jaar heeft de paashaas 
weer een heleboel eitjes verstopt 
in het bos van Buinerveen.
31 kinderen en een aantal fana-
tieke ouders verzamelden zich in 
het dorpshuis om vanuit daar 
samen te gaan zoeken. 
En wat hadden we er prachtig 
weer bij!
Alle zakjes waren goed gevuld 
dus kon iedereen tevreden mee 
terug om nog iets te drinken met 
wat lekkers. Intussen konden de 
punten worden geteld, zodat er 
uiteindelijk 6 prijzen uitgedeeld 
konden worden.

In het Dorpshuis 16 mei 2018
Aanvang 19.45 uur

Jan Germs komt een lezing geven
over

Het Huus van de Toal

Een avond voor iedereen
Kosten 

€ 5,00 leden VVN  € 8,00 niet leden
Incl. 2x koffie/thee, koek en 1 consumptie

Verloting van mooie prijzen

Zie ook artikel pag 24

Groep 0 t/m 4:
e

1  prijs – Jessie
e2  prijs – Jaylinn
e

3  prijs – Bas

Groep 5 t/m 8:
e1  prijs – Lotte
e2  prijs – Jolé
e

3  prijs – Daniël

Tot volgend jaar!
Activiteiten Commissie 
Buinerveen
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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

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.

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

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

?  Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke   
 verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp.

?  Het t ijdst ip en de duur van wanneer  de   
 hulpverlener bij u komt.

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl

Vervolg pag 1In de verloting hadden 
we weer vele én  mooie prijzen.  
De sponsoren waren ook dit jaar 
gulle gevers en daarom  willen 
wij  graag, al deze mensen/za-
ken/bedrijven heel erg bedanken 
hiervoor. Mede daardoor staan 
onze verlotingen heel erg goed 
bekend in de regio.
Daarnaast willen we ook de men-
sen bedanken die op de één of 
andere manier geholpen hebben, 
zodat we 2 geweldige uitvoering-
en hebben kunnen doen.
Lijkt het je nu ook wel wat om 
zelf  mee te spelen?  Heb je niets 
te doen op de maandagavond? 
Laat het ons weten, want we zijn 
met name op zoek naar (jong-
e)mannen. De spoeling word nu 
wel een beetje dun wat heren 
betreft.
Tot slot willen we ook alle toe-
schouwers bedanken voor hun 
komst en we hopen dat jullie het 
leuk hebben gevonden.

De Schoakel
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

Ouderendag Borger-Odoorn  2018
Arnold Jorna Langhieten  7873CB Odoorn tel: 0591-513520, email: ajorna@gmail.com
Ouderendag  in Borger-Odoorn op zaterdag 21 april 2018  a.s. 
in “Het Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen.  
Aanvang: 14.00 uur. 
Programma: Verzorgd door “Instruvoca” uit Vlagtwedde met een SHOW programma”.   
Bij binnenkomst koffie of thee

e
- Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderendag Harm Derks  + 2  koffie 
- Eerste optreden
- Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes
- Tweede optreden 

e- Pauze + 2  consumptie en een borrelhapje
- Derde optreden 
- Verloting met daarna soep en broodjes
- Sluiting door Harm Derks

De kosten bedragen € 14,00  p.p. inclusief koffie, thee, cake , hapjes, 2 consumpties en de afsluitende 
maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 14 april a.s., het liefst, zo snel mogelijk, want vol is vol. U kunt  
het onderstaande aanmeldingsstrookje  sturen naar :
Arnold Jorna Langhieten 56 7873CB Odoorn tel 0591-513520U kunt zich telefonisch aanmelden bij Harm 
Derks: tel.: 0599-235127,  Marchien Danes: 0599-613612
Betaling gebeurt contant aan de zaal.  Als u zich hebt opgegeven, maar  verhinderd bent, wilt u dit dan 
telefonisch melden voor 14 april 2018 bij een van bovenstaande telefoonnummers?  Indien u zich niet heeft 
afgemeld, zullen wij alsnog aan u de entreeprijs moeten berekenen. Want ook wij zullen moeten afrekenen 
met Het Tussendiep voor de personen,  die zich hebben opgegeven. Alleen voor onvoorziene 
omstandigheden ter onzer beoordeling, kunnen wij een uitzondering maken. 

Namens de werkgroep Ouderendag Borger-Odoorn
Arnold Jorna, secretaris
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------
Vereniging: ............................................ te .................................... Telefoon: ........................

We komen met:…………………………………………………. personen
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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. 

06  13686986  
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter  
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

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.

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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Van de bestuurstafel GEZOCHT: 
Bezorgers 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: 

Momenteel zijn we voorzien, 
maar er is altijd plek voor een 

reserve, zodat de Dorpskrant bij 
iedereen altijd op tijd bezorgd 

wordt. 

dorpskrant@buinerveen.nu

eVoor jullie ligt alweer het 2  num-
mer van de editie 2018 van de 
dorpskrant. Het is de redactie 
weer gelukt om een mooi num-
mer in elkaar te zetten.
De afgelopen periode heeft het 
bestuur zich bezig gehouden met 
diverse zaken. Een van de dingen 
is hoe kunnen we ons dorpshuis 
klaar stomen voor de toekomst. 
De afgelopen tijd hebben we 
geïnvesteerd in het energie zuini-
gen maken van het gebouw door 
o.a. een nieuwe cv installatie die 
op afstand te regelen is zodat de 
warmte daar is waar het moet 
zijn. Maar dit is nog maar een 
kleine stap. De ontwikkelingen 
op de markt dwingen ons ook om 
verder te kijken. Op de afgelopen 
jaarvergadering hebben we al 
een beetje van onze ideeën laten 
zien maar dit is nog maar het 
begin. Binnenkort willen we 
avonden beleggen waarin de 
bewoners van Buinerveen / 
Nieuw Buinen samen met ons 
kunnen brainstormen en ideeën 
uitwisselen. Informatie hierover 
volgt z.s.m.
Binnenkort wordt verder gegaan 
met de aanpak van het Kruispunt  
H o o f d s t r a a t /  N o o r d e r-
straat/Zuiderstraat/Buinerweg.  
We volgen als bestuur dit op 
a f s t a n d  m a a r  b l i j v e n  
geïnformeerd door Plaatselijk 
Belang die de kar van dit project 
al jaren trekt. Het zal de komende 
periode even aanpassen zijn met 

omleidingen etc. maar het resul-
taat zal mooi zijn.
Pasen ligt achterons met een 
mooi paasvuur en een leuke 
zaterdag middag waarin kinde-
ren ( 32 deelnemers) de paashaas 
hebben geholpen om eitjes te 
zoeken. Alle vrijwilligers die 
hiervoor gezorgd hebben harte-
lijk dank. 
Het voorjaar staat voor ons :  
Stroopwafel verkoop ( spel-
week);  Bloemetjes verkoop ( 
school) Hemelvaart Fietstocht ( 
div. sportverenigingen) en ong-
etwijfeld nog vele mooie andere 
dingen.
Zoals bekend vergadert het 

e
bestuur elke 1  dinsdag van de 
maand.  Als er zaken zijn die 
jullie als bewoners na aan het 
hart liggen en die onze aandacht 
nodig hebben schroom niet ons te 
benaderen of aan te kloppen op 
de vergadering.   Alle adressen 
staan elders in de dorpskrant.

Namens bestuur stichting,
Ina Ottens

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

mailto:dorpskrant@buinerveen.nu
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Ook dit jaar vindt er natuurlijk weer een spelweek plaats in Buinerveen!
Het thema voor dit jaar is Caribbean, we hopen dan ook op tropische temperaturen.
Het programma is weer ingevuld en we gaan er dan ook alles aan doen om er 
een fantastische week van te maken.Evenals alle voorgaande jaren kan dit
natuurlijk niet zonder vrijwilliger.
We zijn op zoek naar opbouwers/afbrekers, droppinglopers, spelbegeleiders etc.
anders dan voorgaande jaren wordt er geen inloopavond georganiseerd. 
Wilt u het draaiboek inzien, of weten waar nog vrijwilligers nodig zijn? 
Laat het één van onze bestuursleden weten of stuur een mailtje naar: spelweekbuinerveen@gmail.com 
Voor de 12+ groep hebben we ook een kleine verandering dit jaar, zij mogen namelijk kiezen of ze het 
gehele programma meedoen óf alleen de avondspellen (incl. dropping).
Meedoen aan alleen het avondprogramma kost €7,50 en is aan te vinken op het aanmeldformulier. Bij het 
aanmelden via onze website kun je het vermelden in het vakje opmerkingen.
Wij hebben er zin in!!

Groetjes het Spelweekbestuur

Spelweek nieuws!!

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnameformulier Spelweek  Buinerveen 2018

Naam: 

Adres: 

Postcode + 
Woonplaats 

Telefoonnummer:

geboortedatum: 

E-mail adres: 

Groep in 
schooljaar 
2018/2019 

Kosten: 
Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00  
Alleen avond spellen en dropping € 7,50 (12+)

 

(te voldoen bij opgave) 

Wanneer: 
Woensdag 29 augustus t/m  
zaterdag 1 september 2018 

Opmerkingen: 

Vrijwilliger: 

Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)     
(graag aanvinken als dit van toepassing is) 

Deelname op eigen risico 
Aanmelden via de site is ook mogelijk www.spelweekbuinerveen.nl

 

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

Janet Smid  Noorderstraat 3  Buinerveen 
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Weekschema 

Wijzigingen voorbehouden 

Dag Tijd Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 12+ 

  4-7 jaar 8-12 jaar 

  

Woensdag 14.00-16.00

 

Speurtocht Draai maar door Join The Bar 

20.00-22.00

 

 Het geheim van… 

 

22.00-00.00

  

 Nachtwacht 

Donderdag 10.00-12.00

 

Knutselen en poffertjes eten Expeditie Caribbean 

 

14.00-16.00

 
 

Tour in Town Expeditie Caribbean 

18:30-19:30

 

Strandfeest

 
  

22.00-00.00

   

Lasergamen 

Vrijdag 10.00-12.00

 
Alarm in de jungle stormbaan 

 

14.00-16.00
 

waterspektakel De Caribische keuken Stormbaan 

20.00-22.00                                  Spelshow  

22.00-08.00 
  

 
overnachten  Dropping 

Zaterdag 07.00-08.00
 

  ontbijt Ontbijt 

10.00-11.00

 
Muziekinstrumenten maken 

Fiets versieren  

    
11.00-12.00

 
12.00-13.00 
13.00 

Rondrit dorp

 
Eten in dorpshuis 
Ballonnen oplaten 

    

De Boeren-Burgers en Buitenfair 

“In 't Gras” 
e

te Valthe zal dit jaar  voor de 22  keer plaatsvinden en wel op 

zondag 27 mei ( zondag na Pinksteren)
van 10.00 tot 17.00 uur.

De fair zal net als voorgaande jaren worden gehouden aan de rand van het mooie en landelijk gelegen 
Valthe, tussen de oude boerderijen in het oudste en mooiste gedeelte van Valthe.
Op deze bijzondere manifestatie kunt u snuffelen langs ongeveer 120 kramen met o.a. veel antiek, curiosa, 
keramiek, sieraden, kunst, glaswerk, tuincreaties,decoraties voor huis en tuin, beelden, handgeweven 
kleding, Engels cake en thee, Thais aardewerk, Oosterse cadeauartikelen, beeldhouw schrijnwerk, 
viltproducten, droogbloemstukken, schilderijen, kleiartikelen, glas in lood, bloemen, planten etc. etc.
Ook kunt u snuiven aan bloemen en planten of bloeiende bomen. 
Lekker smullen van versgebakken Drentse kniepertjes, honingheerlijkheden,
aardbeien met slagroom of genieten van een lekkere paling en allerlei hapjes en drankjes.
Tevens kunt u genieten van de kleurrijke fantasievolle wereld van de verschillende kunstschilders. 
Verder tonen vele anderen hun kunst en kunsten, vele demonstraties  etc. etc.
Tijdens deze Boeren-Burgers en Buitenfair kunt u kijken en luisteren naar muzikale optredens van o.a. 
Eikens & Warta en de zingende cowboy op paard Ben de Banjoman
De kinderen kunnen gratis pottenbakken, grabbelen in de grabbelton. 
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in de pagodetent onder begeleiding zelf een schilderij maken! 

Kom zondag 27 mei tussen 10.00 en 17.00 naar Valthe 
en breng eens een bezoek aan deze fair, het is beslist de moeite waard !!!

Entree  € 2,50 en voor de kinderen tot en met 12 jaar is het gratis.
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Nieuws CBS School 59
Muziekles
Op vrijdag 16 februari kwamen 
twee leden van muziekvereni-
ging Amicitia de kinderen van 
groep 5/6 en 7/8 van alles laten 
zien over verschillende muzie-
kinstrumenten. De kinderen wer-
den ook zelf aan het werk gezet 
met de instrumenten. Iedereen 
deed heel enthousiast mee. Alle 
kinderen kregen tot slot de moge-
lijkheid om 10 lessen bij de vere-
niging te volgen. Er zijn drie kin-
deren van onze school die de 
eerste les al hebben gevolgd. 
Loopspeltoernooi
Na weken van oefenen was het 
op vrijdag 16 februari dan zover: 
het loopspeltoernooi. De kinde-
ren van groep 3/4 kregen hulp 
van een paar kinderen uit groep 
2. Zo konden we 2 teams maken. 
Samen met zo'n 200 kinderen 
speelden we het spel in  sporthal 
“De Splitting”. Het was een 
leuke en sportieve ochtend. 
NLDOET
Op vrijdagmiddag 9 maart deed 
School 59 mee met de landelijke 
klusactie van het Oranjefonds, 
NLDOET. Na een middag vegen, 
harken, poetsen en boenen zien 
beide schoolpleinen er weer uit 
om door een ringetje te halen. 
Laat de lente maar komen! Dank 
aan alle kinderen van groep 5 t/m 
8 en de vrijwilligers van het 
Ubbo Emmius die de handen uit 
de mouwen gestoken hebben.
Grote rekendag
Op woensdag 28 maart deed 
School 59 mee aan de grote 
rekendag. Het thema  was dit jaar 
"De school als pakhuis". In alle 
groepen zijn de kinderen bezig 
geweest met allerlei rekenvragen 
over dit onderwerp: "Hoeveel 
blokken passen er in deze 
doos?", "Kan ik een doos inpak-
ken van precies 1 kilo?" en "Hoe-
veel dozen passen er in een ver-
huiswagen"? De kinderen  heb-
ben een leerzame en gezellige 
morgen gehad.

Paasmaaltijd
Traditiegetrouw eten we op de 
donderdag voor Pasen tussen de 
middag met alle kinderen op 
school. De ouderraad had er ook 
dit jaar weer voor gezorgd dat er 
voor alle kinderen van de school 
in het speellokaal een heerlijke 
maaltijd klaar stond. De tafels 
waren feestelijk gedekt en er 
waren heerlijke broodjes, crac-
kers, suikerbroodjes, toetjes, 
bakjes met vers fruit en nog veel 
meer. Het was heel gezellig om 
zo met de hele school samen te 
eten.
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Website

Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl

Voorlezen in het Drents
De maand maart was Drentse voorleesmaand. Daarom kwamen drie 
vrijwilligers van "Huus van de taol" voorlezen in alle groepen. De kinde-
ren hebben genoten van de verhalen in het Drents en hebben er vast wat 
streektaal-woorden bijgeleerd.
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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
Tel:
Borger:  088 012 8300
Nieuw-Buinen: 088-0128375

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

Dreumesuurtje op 20 april                                                  
Op vrijdag 20 april van 9.30 tot 
10.30 wordt er een dreumesuur-
tje gehouden in Bibliotheek 
Nieuw Buinen. Het dreumesuur-
tje is een gezellig uurtje, waarbij 
dreumesen en hun ouders of 
oppas elkaar ontmoeten. Het 
uurtje is voor kinderen van 
anderhalf tot vier jaar en hun 
ouders of oppas. De activiteiten 
bestaan uit: een klein verhaaltje 
uit een boek voorlezen, liedjes 
met beweging, kringspelletjes en 
knutselen. Tijdens het dreume-
suurtje kan er ook een prenten-
boek worden geleend. Er wordt 
voorgelezen uit het boek: Waar is 
Dikkie Dik van Jet Boeke. 
Deelname is gratis. 

Tablet Café op maandag 7 mei 
in de Bibliotheek
Op maandag 7 mei van 14.00-
15.30 uur, kunt u terecht in Bibli-
otheek Nieuw-Buinen met vra-
gen over uw tablet. Een ervaren 
docent van de STOA is aanwezig 
om u leuke en handige tips te 
geven. Neem uw eigen tablet 
mee! Heeft u zelf (nog) geen 
tablet, maar wilt u het eens uit-
proberen; er is altijd een tablet 
beschikbaar in de Bibliotheek.

Dyslexiespreekuur
Op donderdag 31 mei van 14.30 
– 16.00 uur is er in Bibliotheek 
Nieuw-Buinen een dyslexies-
preekuur. Claudia van Lotringen 
van Dyslexiepraktijk Exloo kan 
al uw vragen op dit gebied beant-
woorden. 

Werken met de e-overheid
(Digisterker)
Op woensdagmorgen 25 april 
start in Bibliotheek Borger de 
cursus Werken met de e-
overheid (Digisterker). De cur-
sus bestaat uit 4 lessen.
De cursusdata zijn 25 april, 9, 16 
en 23 mei van 9:30 - 11:30 uur.
Deelname is gratis voor inwo-
ners van gemeente Borger-
Odoorn.

Inhoud cursus Werken met de 
e-overheid.
In de cursus Werken met de e-
overheid  leer je digitale (over-
heids)diensten gebruiken, o.a. 
van de gemeente, het UWV en de 
Belastingdienst. 
De cursus bestaat uit modules, 
bijvoorbeeld over:
-DigiD aanvragen en gebruiken 
-informatie zoeken en vinden op 
websites van de overheid
-een toeslag aanvragen
- afspraak maken via een website
-je persoonlijke omgeving ge-
bruiken van overheidsorganisa-
tie, zoals Mijn toeslagen, 
werk.nl en MijnOverheid
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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 2018
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2018

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. 

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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e17  editie Paasvuur te Buinerveen
e17  editie Paasvuur te Buiner-

veen

Wachten. Dat was wel een sleu-
telwoord van het Paasvuur 2018. 
Wachten tot de brand er goed in 
kwam. Volop regen in de aanloop 
van de opbouw en amper wind 
zorgden er voor dat het ontbran-
den van het paasvuur wel even op 
zich liet wachten. Waar normaal, 
in drogere jaren, na het aansteken 
iedereen gauw enkele meters 
achteruit gaat omdat de warmte 
niet te harden is, in 2018 kwam 
het publiek steeds dichter bij om 
zich toch te kunnen warmen aan 
de langzaam ontbrandende bult 
snoeihout. 
En een mooie bult dat was het. 
Twee zaterdagen is er weer volop 
materiaal aangevoerd. Grote 
landbouwkiepers, kleine wagen-
tjes, tandemassers. Met van alles 
werd het snoeihout aangevoerd. 
Soms helaas vervuild met enkele 
balken of ander niet geschikt 
hout. Maar waar mogelijk en 
indien opgemerkt, werd dit er 
direct uit gesorteerd. Door zo'n 
ondoordachte actie van diegene 
die het aanbrengt, loop je het 
risico dat de bult afgekeurd 
wordt en er niet gestookt mag 
worden vanwege een milieude-
lict. Sneu dan voor die honder-
den personen die er elk jaar op af 
komen om het gezelligste paas-
vuur van de regio bij te kunnen 
wonen. Zou toch wat wezen als 
het afgeblazen zou moeten wor-
den omdat een enkele onverlaat 
meent zo wel van die rommel af 
te kunnen komen.
Ook dit jaar waren er weer enorm 
veel kinderen van de partij. Het 
dubbel aantal fakkels is aang-
eschaft. Deze worden gratis uit-
gedeeld aan de kinderen om 
samen het vuur mee te kunnen 
ontsteken. Maar liefst 100 stuks. 
En nog was er een tekort. In ieder 

geval deden de kinderen hun 
werk enorm goed, want het stro 
ging rap in de hens. Dat de natte 
bult er dan vervolgens wat moei-
te mee had, mocht de pret van de 
jongste jeugd niet drukken. 
Velen zullen als kleine varken-
tjes, al dan niet ontkleed, weer in 
de auto mee naar huis gegaan 
zijn. Wat een pret die dikke mod-
derbende achter de bult. Respect 
voor de organisatie die diezelfde 
dikke modderbende aan de zui-
dwestzijde van de bult keurig 
vlak en droog gemaakt heeft 
zodat iedereen met droge voeten 
toch het vuur kon bekijken. 
Diezelfde organisatie heeft ook 
dit jaar de nacht ervoor weer geza-
menlijk gewaakt dat het vuur niet 
vroegtijdig ontstoken zou wor-
den. Geholpen door een opletten-
de buurman die eens een kijkje 
kwam nemen als er onraad leek 
te zijn. In dit geval bleek het een 
lid van de organisatie te zijn die 
nog wat laatste dingen moest 
doen. Fijn dat er zo attent meege-
leefd wordt door de omgeving. 
Het mag ook elk jaar een wonder 
heten dat er zo ongelooflijk veel 
materiaal gebracht wordt. Je zou 
toch denken dat menig tuin 
inmiddels wel leeg moet zijn. 
Maar gelukkig wisselen huizen 
nog wel eens van eigenaar of is er 

toch her en der wat achterstallig 
snoeiwerk naast het reguliere 
snoeiwerk wat elk jaar terug-
komt, maar niet voor die immen-
se hoeveelheden zorgt. Hierdoor 
is het weer gelukt om een flinke 

ebult neer te leggen aan de 2/3  
Weg Zuid.
Ook de catering was weer als 
vanouds. Schalen met worst en 
kaas gingen rond en ook aan de 
dorstige mens werd gedacht, en 
dat allemaal gratis. Tijdens het 
brengen van snoeihout wordt een 
vrije gift gevraagd en tevens 
wordt er 's avonds nog met de pot 
rondgegaan als die niet bij de bar 
staat. Bijzonder was het wel dat 
bij het tellen van de vrije gift pot 
er niet alleen roze muntjes van 
het dorpshuis tevoorschijn kwa-
men, maar zelfs winkelwagen-
muntjes of sigarettenaanstekers. 
De bekende roze muntjes zouden 
nog verklaard kunnen worden; 
het Dorpshuis is samen met het 
Paasvuur inmiddels zo eigen van 
ons dorp dat enkelen meenden 
dan maar met diezelfde muntjes 
te kunnen betalen. Dat lost zich 
ook vast wel op. Het schenken 
van winkelwagenmuntjes is van 
een iets andere categorie en het 
moet gezegd worden: het getuigt 
niet van al te veel fatsoen. 
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Maar  Buinerveen/Nieuw-
Buinen West zou B/N-BW niet 
zijn als er vrolijk al weer plannen 
en verbeteringen verzonnen wor-
den voor een volgende editie. 
Ook als de pot dit jaar wat minder 
gespekt lijkt als andere jaren. 
Vanwege de kou en het slecht 
ontbranden is veel publiek 
vroegtijdig vertrokken maar de 
achterblijvers hebben nog lang 
kunnen genieten van een drogen-
de bult die van binnen uit toch 
mooi opgebrand is. Het 's nachts 
om half 2 nog eens aanschuiven 
van de flinke rand takken die nog 
rondom het vuur lagen heeft er 
wel voor gezorgd dat Eerste Paas-
dag er slechts nog een flinke 
hoop as over was.
De jonge organisatie heeft zich 
weer een paar weken best 
gemaakt en wil graag alle spon-
soren en vrijwilligers bedanken 
voor hun enorme inzet. Op naar 

e
de 18  editie in 2019!

Marjan Poelman

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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Nieuws OBS 75
Vrijwilligers NL Doet maken 
school elk jaar fraaier
De activiteitencommissie van 
O.B.S. 75, waarin betrokken 
ouders zitten die zich inzetten 
voor activiteiten voor de kinde-
ren, had dit jaar ook weer de orga-
nisatie van de vrijwilligersdag 
NL-Doet op de drukke agenda 
staan. 
Samen met andere ouders en 
leerkrachten werd op zaterdag 10 
maart het interieur met een 
schoonmaakbeurt flink opge-
frist. Ook het toch al zo mooie, 
grote, groene schoolplein werd 
opnieuw onder handen genomen. 
Zo werd een gedeelte van het 
plein opnieuw gelegd. Ook aan 
het groen werd gedacht: de 
bloembakken zijn prachtig aan-
geplant met nieuw groen. Andere 
ouders leefden zich uit met het 
helemaal zelf timmeren van een 
insectenhotel. We verwachten in 
het voorjaar de eerste bewoners, 
die dan dagelijks door de kinde-
ren bewonderd kunnen worden. 
Ook is er van kosteloos materiaal 
een mooie knikker-/watermuur 
geknutseld. Elk jaar zijn we weer 
verwonderd door de creativiteit 
en betrokkenheid van onze 
ouders. 
De AC is inmiddels druk bezig 
met het volgende project: de 
befaamde bloemetjesactie. Op 
vrijdagavond 20 april kunt u 
ouders en leerkrachten aan de 
deur verwachten met prachtige 
voorjaarsbloemen. Blijf dus lek-
ker thuis en houd uw portemon-
nee met kleingeld alvast in de 
aanslag.  Alle tuinen in Buiner-
veen en Nieuw-Buinen (west) 
staan er dan weer fleurig bij en de 
opbrengst komt ook nog eens ten 
goede van de kinderen van 
O.B.S. 75. 

Gezellige paasviering met tra-
dities
Op donderdag 28 maart stond de 
schooldag in het teken van 
Pasen. De kinderen van groep 1 
t/m 4 mochten samen met een 
echte paashaas eieren zoeken. 
Daarna volgde een eitje-tik-
competitie, waarvan de grand-
finale uiteindelijk op het plein 
werd gehouden. Door ons nieuw 
in het leven geroepen paascomité 
werd een heerlijke lunch voor de 
kinderen bereid. Na deze lunch 
was er voor groep 5 t/m 8 boven-
dien een typisch Drentse activi-
teit: 'neutie schieten'. Het valt 
niet mee om alleen de achterste 
noten van de lijn te raken, maar 
de kinderen waren er opvallend 
bedreven in. 

Bijzondere veurlezers
Donderdag 8 maart hebben de 
kinderen weer nieuwe Drentse 
woorden geleerd. Ze werden 
'veurgelezen in 't Drèèènts'. Deze 
jaarlijkse traditie houden we, 
omdat voorgelezen worden leuk 
en leerzaam is; helemaal als dat 
door speciale gastvoorlezers 
gebeurt. Er zijn niet veel kinde-
ren meer die nog dialect spreken, 
maar op deze manier wordt er op 
een leuke manier toch soms eens 
aandacht voor gevraagd. Een 
mooi woord waar de kinderen 
van de onderbouw even op geoe-
fend hadden was 'sukelaodeta-
ort'. 

Dit jaar werd er ook voorgelezen 
door onze eigen kinderen. In de 
bovenbouw hebben enkele kin-
deren namelijk meegedaan aan 
een schrijfwedstrijd. Het verhaal 
van Merel en Sofie werd door 
een jury van het Huus van de Taol 
uitgekozen als winnende ver-
haal. Dit verhaal werd vakkundig 
vertaald naar het veenkoloniaals 
en fonetisch uitgeschreven, 
zodat Merel en Sofie dat konden 
voorlezen. Ze deden dat erg 
knap! Als dank kregen ze van 
Willy Weerman (Huus van de 
Taol) na afloop verschillende 
Drentse presentjes aangeboden.  

Samen de laatste hand leggen aan het 
insectenhotel

Merel en Sofie met hun gewonnen prijs 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 19

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

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. 

Het volledige klusteam NL-Doet



Dorpskrant BuinerveenPagina 20

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 Vorm en 
Structuur

Het heeft even geduurd, maar … 
daar is 'ie dan: de lente!
Al een aantal weken geleden 
piepten de eerste verschijnselen 
voorzichtig naar buiten. Ietsje te 
vroeg, zoals bleek. Er kwam nog 
een staartje winter. En ook april 
kan nog wel eens wonderlijke 
verschijnselen laten zien en voe-
len.

Waar ik elk jaar opnieuw met 
verwondering en ontzag naar kan 
kijken is hoe de natuur steeds 
weer feilloos haar eigen vorm 
weet aan te nemen. Waar alle 
kiemblaadjes vlak na het opko-
men nog op elkaar lijken ontstaat 
van daaruit binnen een paar 
dagen toch een unieke eigenheid 
en vorm. Steeds opnieuw dezelf-
de structuur en opbouw.

In de holistische manier van kij-
ken naar gezondheid en ziekte, 
en naar het leven in het alge-
meen,  bestaat daarover een visie 
die je ánders kan laten kijken en 
ervaren. Gewoon omdat anders 
kijken soms ook andere inzichten 
kan geven.

Een holistische visie ziet alles 
wat er is als een geheel. Een 
geheel dat voortkomt uit een 
gemeenschappelijke bron. Een 
geheel waarin alles zich ook voor 
altijd met elkaar verweeft. Alles 
is met alles verbonden, zeggen 
veel religies daarover.
De basis voor leven ís die Bron 
… de levenskracht zoals Samuel 
Hahnemann (grondlegger van de 
klassieke homeopathie) die 
noemde. Chi, levensenergie, 
zoals de Chinezen het noemen in 
hún visie op de wereld en alles 
wat daarin bestaat. 

De scheppende levenskracht is er 
het eerst, en in de energie is alles 
daarmee al aanwezig. En die 
levenskracht-energie heeft de 
kracht om materie te scheppen, 
waardoor die energie hier op 
aarde haar werk kan doen. In een 
aardse vorm. Er zijn met behulp 
van Kyrlian fotografie beelden 
gemaakt waarin de energetische 
vorm van een plant al bestaat 
terwijl de materiële vorm ervan 
nog in ontwikkeling is. 
Een oude Joodse legende vertelt 
over hoe een mensenziel al lang 
aanwezig is op een ander niveau, 
en waarvoor een lichaam wordt 
gemaakt in aardse vorm. De 
engel die de ziel naar het lichaam 
brengt, legt vlak voor het indalen 
in het lichaam zijn vinger op de 
lippen van het kindje en zegt 
“Sssst … je mag dit alles nu ver-
geten en je aardse leven leven”. 
Hij legt daarbij zijn vinger op de 
lippen en kin van het kindje en 
dat is nog steeds zichtbaar in de 
vorm van de lippen en het kuiltje 
in de kin.

Wij zijn in de afgelopen eeuwen 
heel erg gericht geraakt op alles 
wat we kunnen waarnemen met 
onze ogen, oren en handen. En op 
wat we daarvan kunnen bewijzen 
met behulp van wetenschappelij-
ke theorieën en instrumenten. 
Daarbij is de overtuiging ont-
staan dat de materie de bron is 
van alles wat er bestaat. Al zijn er 
in de wetenschap ook stromingen 
die daar kanttekeningen bij 
maken. 

Een holistische visie kijkt verder 
dan dat en weet dat er ook ándere 
lagen in een mens en in de natuur 
aanwezig zijn die allemaal een 
rol spelen.
En als we dat vertalen naar ziek-
ten betekent dat dat ook de mate-

riële vorm van ziekte, de manier 
waarop het zich in het lichaam 
laat zien, een resultaat is van pro-
cessen die al lang aanwezig 
waren in de levenskracht. En in 
de verstoringen daarin. Niet 
alleen lichamelijk, maar ook 
mentaal-emotioneel. En daarbij 
spelen ook processen mee die al 
uit vorige generaties komen. Zo 
kan een opgekropte woede zich 
fysiek vastzetten in het gebied 
van de blaas. En opgekropt ver-
driet kan leiden tot het gevoel te 
stikken en fysiek luchtwegklach-
ten veroorzaken. 

Ligt dat altijd zo duidelijk? Nou 
nee, was het maar waar. Er spelen 
nog een heleboel andere factoren 
mee, natuurlijk. De omgeving 
waarin je woont of werkt, bij-
voorbeeld. De stoffen waarmee 
je in aanraking komt. Het voed-
sel waarmee je je voedt. De 
manier die jij hebt geleerd om om 
te gaan met het leven en alles wat 
zich daarin voordoet. 
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De ziektes die je voorouders heb-
ben doorgemaakt, de aanleg die 
er is. De ziektes die je zelf hebt 
doorgemaakt en wat die hebben 
gedaan met je afweersysteem. 
De medicatie of vaccinaties die 
je hebt gehad tegen bestaande 
klachten. Enzovoorts …

Kortom, er wordt heel veel in 
kaart gebracht als je naar een 
holistisch werkende arts of thera-
peut gaat. En de reden daarvoor 
is dat we graag naar de diepere 
achtergronden van een probleem 
gaan om dáár aan de slag te gaan 
met de klachten. Zodat het 
lichaam de fysieke vorm ervan 
kan oplossen en loslaten. 

Het is dus echt een heel andere 
manier van kijken en behande-
len. Een pilletje tegen …. hebben 
we vaak niet, en heeft in deze 
visie ook weinig toegevoegde 
waarde omdat symptoombestrij-
ding de mens maar beperkt dient. 
We ondersteunen de gezondheid 
liever met middelen vóór het 
versterken van de basis waardoor 
je kracht van lichaam en geest 
weer voluit kan werken. 

Ik wens je toe dat je geniet van 
alle wonderen die weer voorbij 
komen in de uitbundigheid van 
de natuur, de komende maanden. 

Jolanda Grooters  – www.inspi-
raling.nl

Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Info: Website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

info@potverhuur.nl

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

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

Jaarvergadering:
De jaarvergadering is opnieuw 
samen met Stichting Dorpshuis 
georganiseerd.
Maandag 26 maart waren veel 
inwoners aanwezig in Dorpshuis 
De Viersprong. 
De notulen, jaarverslag en het 
financieel verslag van de stich-
ting Dorpshuis en de vereniging 
Plaatselijk Belang zijn goed 
gekeurd. Voor Plaatselijk Belang 
is de contributie verhoogd naar 6 
euro per jaar. In mei zal dit 
bedrag bij onze leden aan huis 
door Zwaantje Weggemans opge-
haald worden.
Ben Timmermans van Hoornstra 
Aannemingsmaatschappij heeft 
het plan Het Kloppende Hart 
Buinerveen getoond en bespro-
ken.

Belevingsonderzoek:
Binnenkort gaan we bezig met 
het vervolg van het dorpsbele-
vingsonderzoek. Samen met 
gemeente Borger-Odoorn en de 
BOKD. 

 

Via de ingeleverde lijsten voor 
eventuele vrijwilligerswerk-
zaamheden voor ons dorp zijn 
inmiddels al een paar inwoners 
bereid gevonden om onze dorps-
krant huis-aan-huis te bezorgen. 
Waarvoor dank!

Nieuw gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan
De gemeente Borger-Odoorn 
werkt aan een nieuw gemeente-
lijk verkeers- en vervoersplan 
(GVVP) voor de komende 10 
jaar. Daarin staat omschreven 
hoe wordt omgegaan met zaken 
als wegen, fietspaden, parkeren 
en verkeersveiligheid. 
Van 2 tot en met 20 april had u, 
hoe u als verkeerdeelnemer over 
deze onderwerpen denkt, kunnen 
laten weten; schriftelijk of via 
een online-tool. 
Er is een klankbordgroep opge-
richt, die de gemeente adviseert 
over het GVVP. In de klankbord-
groep zijn de diverse dorpsvere-
nigingen vertegenwoordigd. En 
ook Plaatselijk Belang Buiner-

veen/Nieuw-Buinen west denkt 
mee over een aantal specifieke 
onderwerpen zoals wegencate-
gorisering, fietsstructuur, open-
baar vervoer en landbouwver-
keer.

Plan Het Kloppende Hart Bui-
nerveen:
De bomenkap heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Medio april zal 
het kruispunt aangepakt worden. 
Tijdens deze werkzaamheden 

http://www.buinerveen.nu
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zullen via borden een omlei-
dingsroute worden aangegeven. 
Er zal overlast zijn, maar helaas 
is dit niet te voorkomen om ons 
plan uitgevoerd te krijgen. 
Dit plan kan mede uitgevoerd 
worden door een subsidie van 
Leader. Hierbij is een deel zelf-
werkzaamheid nodig van uit ons 
dorp. Dit bestaat voor ons uit: 
administratieve voorbereidings-
uren, grondvervoer en verwer-
ken bij de ijsbaan, stenen sorte-
ren, beletteren van verkeersbor-
den, inzaaien gras, vullen van 
plantenbakken. Inwoners die 
zich willen aanmelden voor deze 
klussen, kunnen zich melden bij 
inahabing@ziggo.nl  of via 
0599-212353.
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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 links: Zwaantje Sanders voor de winkel 
van Jan Moek Hoofdstraat 8 Buinerveen

Foto onder; Jan en Albert Scholtmeijer en 
Bennie Broeksema.

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

 

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

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

Onze ruimtes raken ook goed 
gevuld met vele historische mate-
rialen en laten een beeld zien uit 
onder meer het verleden van 
Nieuw-Buinen, Buinerveen en 
zijn omgeving.
Ook zijn we als vereniging 
betrokken bij het realiseren van 
een park ( naam die we bedacht 
hebben Het Thöne park) nabij 
de nieuwe ijsbaan tussen het Zui-
derdiep en het Noorderdiep, het 
voormalig voetbalveld en van de 
glasindustrie. In de komende 
maanden zal hier druk aan 
gewerkt worden om dit te realise-
ren en toegankelijk te maken 
voor het publiek. Tevens zijn we 
betrokken en werken mee met 
het project Parels in het Veen. 
Musea en historie uit Nieuw-
Buinen en Stadskanaal die de 
krachten samen binden om acti-
viteiten te organiseren over onze 
plaatselijke omgeving en haar 
historie. De komende tijd zal hier 
meer over naar buiten komen, we 
houden u op de hoogte. Maar ook 
zijn we samen met Dorpsbelang-
en Nieuw-Buinen bezig zijn met 
het maken van een fietsroute 
door Nieuw-Buinen en omge-
ving met de bij behorende musea 
en historische panden. De fiets-
route zal medio mei/juni te ver-
krijgen zijn en gepresenteerd 
worden.

Kom gerust  ook eens langs in 
onze archiefruimte aan de Park-
laan 26 ( oude bibliotheek) om 
alles te bekijken. Onze ruimte is 
vrij toegankelijk en er is ruime 
parkeergelegenheid. We zijn er 
meestal op de  dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur, of na 
telefonisch contact op een ander 
tijdstip. Ook kunt u materiaal 
meenemen zoals foto's  en docu-
menten. Deze worden direct  
gescand en kunt  u uw documen-

ten meteen weer mee naar huis 
nemen. We beschikken o.a. over 
een groot krantenarchief met 
allerlei knipsels uit ons dorp. 
Vaak denken mensen bij het 
opruimen: “Wat moet ik met die 
oude spullen”, en worden de spul-
len weggegooid. Vaak zitten hier 
toch dingen  tussen die voor ons 
van waarde zijn en die we graag 
willen bewaren.
Dus………….Laat het eerst 
even aan ons zien voordat u het 
weg doet.

Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het tweede nummer 
van 2018.
Heeft u belangstelling voor ons 
tijdschrift,  dan kunt u voor 17 
euro lid worden en ontvangt u 
tevens 4 keer per jaar dit tijd-
schrift. 

Ook los is ons tijdschrift  te koop, 
maar kost dan 5 euro per stuk. 
Dus een lidmaatschap is voord-
eliger .Een voordeel hiervan is 
ook nog dat u  het kwartaalblad 
thuisbezorgd krijgt door één van 
onze vrijwilligers. 

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



Dorpskrant BuinerveenPagina 26

Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag  14  f ebruar i :
Op deze avond vertoonde Nico 
de Vries met een powerpoint het 
prachtige Westerwolde. Wester-
wolde is een streek in Oost-
Groningen rondom de riviertjes 
Ruiten Aa, Mussel-Aa en de Wes-
terwoldse Aa. De dorpen Ter 
Apel, Sellingen,Vlagtwedde, 
Wedde, Vriescheloo, Belling-
wolde en Blijham behoren tot 
Westerwolde. Tijdens de ruilver-
kaveling, na de tweede wereld-
oorlog ,werd de Ruiten Aa geka-
naliseerd. Hierdoor verdwenen 
vele houtwallen en kleine bos-
sen. Dit is onlangs weer terugge-
draaid. De beek heeft zijn mean-
derende loop terug gekregen. 
Hierdoor is er een prachtig stuk 
natuur ontstaan. Nico liet ons 
vele mooie foto's zien van 
vogels, natuur en dieren die 
leven in Westerwolde. Hierbij 
vertelde hij boeiend over de 
natuur. We hingen aan zijn lip-
pen.......

Woensdag 14 maart:
Op de uitnodiging stond een 
gezellige avond. En samen heb-
ben we paasbakjes gemaakt, 
spreekwoorden geraden, veel 
gekletst en met behulp van het 
bestuur van de sjoel vereniging 
“de Vliegende Brik” uitleg gehad 
over hoe we behoren te sjoelen. 
Als tip kregen we mee om altijd 
de brikken naast de sjoelbak te 
plaatsen. En de brikken vlogen 
over de sjoelbak om de meeste 
punten te vergaren. Uiteraard wil 
de sjoelvereniging graag meer 
personen ontmoeten op hun 
sjoelavond, elke dinsdagavond 
aanvang 19.30 uur in dorpshuis 
“de Viersprong”  te Buinerveen.

Dinsdag 24 april:
Samen met Nieuw-Buinen wordt 
een muzikale avond georgani-
seerd.

Woensdag 16 mei:
Voor alle belangstellenden, dus 
ook niet-leden, mannen en vrou-
wen!! Jan Germs komt vertellen 
over 

1 maart 2007 
provincie Drenthe

 Drents Drenthe 
Nedersak-

sisch. Een avond voor iedereen. 
Kosten € 5,00 leden Vrouwen 
van Nu en € 8,00 voor niet-leden. 
Incl. 2x koffie/thee, koek en 1 
consumptie. Met een verloting 
van mooie prijzen.

het Huus van de Taol. Dit is 
een op opgerichte 
en door de  
gesubsidieerde stichting voor het 
stimuleren van het gebruik van 
het , de in gespro-
ken varianten van het 

Reis met Vrouwen van Nu:
We gaan op donderdag 17 mei 
naar Beerze (koffiedrinken), 
brengen een bezoek aan Glasbla-
zerij Hot Marks in Ootmarsum. 
De lunch vindt plaats in Stadsho-
tel Ootmarsum en na de lunch 
kunnen we even gezellig rondkij-
ken in het mooie Ootmarsum. 
Een bezoek aan Paardenmelkerij 
Sand Harbrinkhoek volgt daarna 
en we eindigen met een dinerbuf-
fet in restaurant Van Hollandse 
Bodem in Hoogeveen. Vertrek 
om 8.25 uur bij ons dorpshuis De 
Viersprong. Terug zijn we om 
ongeveer 21.00 uur. Opgave bij 
Betsy ter Keurs.

Tuinbezoeken:
Maandag 7 mei: Bostuin van 
Willy Leber in Buinen.
Maandag 2 juli: "Tuin" en "Glas 
in lood" van fam. Weisbeek in 
Gasselternijveenschemond
Maandag 16 juli: "De stille Knip-
tuun" van Hillie Jipping in Sel-
lingen.
Maandag 3 september: 
Hortus in Haren
Maandag 24 september: stekjes 
ruilen bij Aly Bouwes
Uit eten met elkaar:
Op woensdag 23 mei gaan we 

enaar Horecacentrum Spa in 2  
Exloërmond. Aanvang om 18.00 
uur en de kosten zijn 20 euro.

Museumbezoek:
Woensdag  11  apr i l  naa r  
Museumstad Appingedam inclu-
sief rondleiding.
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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 

Annette de Jong, tel. 0599-
621012

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 (51,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Wandelen met andere afde-
lingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
km ; e-mail: 

Wandelen bij afdeling Vries op 
donderdag 17 mei om 9.45 uur. 
Wandelen bij de afdeling Drou-
wen,Bronneger,Bronnegerveen 
op donderdag 14 juni om 9.45 
uur.

Provinciaal Kenniscentrum 
Handwerken en Textiele werk-
vormen 
De doelen van het kenniscentrum 
zijn:
1. Het handwerken en quilten als 
immaterieel erfgoed  bewaren.
2. Handwerk- en quilttechnie-
ken- en andere textiele werkvor-
men verder ontwikkelen en hier-
mee experimenteren.

janenlammy@kpnmail.nl

3. Invulling geven aan het 
moderne eigentijdse werk met 
gebruikmaking van nieuwe tech-
nieken en  materialen.

Quiltgroepen:
Er zijn 3 quiltgroepen actief bij 
het Kenniscentrum Handwerken. 
In Sleen, Noord-Sleen en Wes-
terbork. Zij komen 6 keer per 
seizoen bij elkaar en leren een 
nieuwe techniek. Van deze tech-
niek wordt een quilt gemaakt of 
een ander toepasselijk werkstuk. 
Heb je interesse? Neem dan con-
tact met ons op. Nieuwe quilt-
sters zijn van harte welkom.

e
68  Expositie Handwerken en 
Textiele Werkvormen:
Datum: donderdag 12 en vrijdag 
13 april 2018 
aanvang 10:00 uur
Locatie: Meursinge, 
Westerbork
Thema: vrijdag de 13e

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

mailto:janenlammy@kpnmail.nl
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 De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

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

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

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

A.Sloots
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April:  Vogellezing en excursie Lauwersmeer.
19 april lezing 20:00 uur locatie Hunebedcentrum Borger, excursie 28 
april.
Deelname  € 10,00 leden/€ 12.50 niet-leden incl. 1x Koffie/thee. Excl. 
Reiskosten
Mei / Juni  / augustus 
17 mei lezing Permacultuur 20:00 uur locatie Hunebedcentrum 
Borger
excursie 19 mei. 
31 mei lezing  Eten uit de natuur 20:00 uur locatie Hunebedcentrum 
Borger
excursie 31 mei. 
18 Augustus Voedselbos dagexcursie naar van Wouter van Eck in 
Groesbeek 
Deelname lezingen €

Mei: Wandeling Anloo.
15 mei  19.00 uur locatie nader te bepalen
Deelname: gratis.
Juli:  Struintocht Mandelanden.
19 juli 19.00 uur  locatie nader te bepalen
Deelname: gratis.
September: Wandeling Wolvenspoor.
Korte wandeling in dit gebied. 
Deelname: gratis.
September: Mini mierencursus.
Oktober: Vogelexcursie Diependal.
Deelname: gratis.
November: natuurfilm Henk en Janetta Bos.

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

  7,50 leden / € 10,00 niet-leden incl. 1 x 
Koffie/thee
Deelname totale cursus € 45,00 leden / € 55,00 niet-leden incl. 1x 
Koffie/thee
Excl. Reiskosten excursies

IVN: Activiteiten overzicht 2018

Over IVN Borger-Odoorn
Het IVN is een landelijke organi-
satie die mensen op een leuke en 
boeiende manier wil betrekken 
bij de natuur en het milieu in de 
directe leefomgeving. Om dit 
ook in onze omgeving met zijn 
gevarieerde landschap met bos, 
heide, zand en veen te bewerk-
stellingen hebben wij de afdeling 
Borger- Odoorn opgericht. Door 
middel van cursussen, lezingen, 
wandelingen en natuurwerkda-
gen streven wij ernaar zo veel 
mogelijk mensen te laten zien dat 
onze omgeving veel aan land-
schap en natuurschoon te bieden 
heeft en dat het de moeite waard 
is om dit in stand houden. Kinde-
ren zijn hierbij een belangrijke 
doelgroep, want zij zijn de 
natuurbeschermers van morgen.
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Alle inwoners van de Gemeente 
Borger-Odoorn kunnen gebruik 
maken van  Buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling bestaat al 21 
jaar in Nederland. Inmiddels zijn 
er 254 gemeenten met buurtbe-
middeling en dat is 68% van het 
totaal aantal gemeenten in 
Nederland.
Buurtbemiddeling Borger-
Odoorn beschikt over een team 
vrijwillige buurtbemiddelaars, 
die vaak naast hun drukke baan 
zich vrijwillig willen inzetten 
voor de inwoners van uw dorp. 
Iedereen kan wel eens te maken 
krijgen met ergernissen of ruzie 
met de buren. Vaak beginnen de 
irritaties met een kleinigheid. Er 
kunnen irritaties zijn over bij-
voorbeeld harde muziek, stank, 
kinderen, hondengeblaf of een 
verkeerd geparkeerde auto. Door 
er niet met elkaar over te praten 
kan er ruzie ontstaan. Soms lopen 
conflicten uit de hand en moet 
zelfs de politie of woningbouw-
vereniging ingrijpen. Laat het 
niet zo ver komen en schakel 
Buurtbemiddeling in.
Buurtbemiddeling helpt mensen 
burenruzies op te lossen. Goed 
getrainde vrijwilligers luisteren 
naar beide partijen. Ze geven 
geen oordeel en zijn neutraal. De 
bemiddelaars bedenken geen 
oplossingen, maar helpen ruzi-
ënde buren om het contact te her-
stellen en helpen ze zelf oplos-
singen te bedenken voor hun con-
flict. Zelf oplossingen bedenken 
is beter dan dat een andere partij 
dat doet. Zo is de kans groter op 
een blijvend goede oplossing. De 
bemiddelaars hebben geheim-
houdingsplicht. 

Buurtbemiddeling 
Wilt u gebruik maken van de 
gratis diensten van buurtbemid-
deling Borger-Odoorn dan kunt u 
bellen met de coördinator Willy 
Afman, telefoonnummer 06-
12813261 of mailen naar  
buurtbemiddeling@welzijn
groepandes.nl.

Buurtbemiddeling Borger-
Odoorn wordt inmiddels steeds 
bekender. Steeds meer mensen 
melden zich rechtstreeks aan. 
Dat betekent dat het team van 
vrijwilligers versterking nodig 
heeft. Dus ben jij degene die 
altijd bemiddelt wanneer er 
onrust is in je gezin, familie of 
vriendengroep? Vind je het leuk 

om te luisteren naar verhalen van 
anderen? Kun je dat doen zonder 
te vooroordelen en blijf je neu-
traal? Woon je in de gemeente 
Borger-Odoorn? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!  Een achtergrond 
als mediator is niet nodig. Je 
krijgt een uitgebreide training en 
begeleiding, bijscholing en inter-
visie.  Lijkt het je leuk om je in te 
zetten voor Buurtbemiddeling 
Borger-Odoorn? Meld je dan 
direct aan voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Gezien 
de team samenstelling zijn we op 
dit moment met name op zoek 
naar vrouwelijke bemiddelaars. 
Je kunt bellen naar 06-12813261 
of mailen naar  buurtbemidde-
ling@welzijngroepandes.nl.
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Zondag 22 april kun je in Zwol-
le meedoen met het hardloop- en 
wandelevenement MS Motion 
dat georganiseerd wordt door het 
Nationaal MS Fonds. Meedoen 
met MS Motion betekent dat je je 
steentje bijdraagt aan een wereld 
zonder MS. 
De kracht van beweging
MS Motion is een uitdagend en 
gezellig evenement voor ieder-
een. Het Nationaal MS Fonds 
gelooft in de kracht van bewe-
ging. Zelf MS hebben, iemand 
kennen met MS of zin hebben in 
een sportieve uitdaging; er is 
altijd een goede reden om je in te 
schrijven voor MS Motion! 
Sponsorevenement
Deelnemers van MS Motion 
maken zich sterk tegen MS door 
met een fysieke tegenprestatie 
geld op te halen voor onderzoek 
naar de genezing van de chroni-
sche ziekte MS. Meer geld voor 
onderzoek is hard nodig, want 
het aantal MS-patiënten blijft 
stijgen. In Nederland hebben 
meer dan 17.000 mensen MS, 
maar liefst 1 op de 1.000 mensen 
dus. Ieder jaar komen daar ong-
eveer 800 mensen bij. 
Zwolle
Atletiekbaan Wim Peters van 
atletiekvereniging P.E.C. 1910 
vormt het start- en finishpunt van 
MS Motion Zwolle. Het complex 
is gelegen aan de noordkant van 
Zwolle en is omgeven door 
prachtige natuur zoals het Wes-
terveldse Bos en het Zwarte 
Water. Al lopende kom je langs 
pittoreske dorpjes, landgoede-
ren, bossen en heide. Een land-
schap waar je volop ruimte en 
rust vindt.
Doe mee!
Je kunt je individueel of als team 
inschrijven voor een van de hard-
loop- of wandelafstanden via de 
website www.msmotion.nl. 
Samen staan we sterker tegen 
MS!

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Zwolle!

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL
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Gemeenteraadverkiezingen 2018 
Om met goed nieuws te beginnen, vergeleken met 2014 is de opkomst van stemgerechtigden dit jaar – 21 
maart 2018 – een beetje hoger. In 2014 was het 53,72% van de opgeroepenen (stempashouders), deze keer 
was dit percentage 55,18 . Dat is toch een toename van 1,46% .
Ook goed nieuws, dat er toch een tiental stembureaus in Borger-Odoorn boven dat gemiddelde uit zijn 
gekomen. Met als topper Het Hunzehuys te Borger, 91,27% . Hieronder de stemlokalen met een 
bovengemiddelde opkomst en vermelding opkomstpercentage:

· Gemeentehuis Exloo 69,32
· De Paasbergen Odoorn 66,43
· Ons Dorpshuis Valthe 65,73

e
· Hunsow-hal 2  Exloërmond 55,98
· MFA Brughuus Valthermond 55,96
· MFA Hunzehuys Borger 91,27
· H.R. Hartlief Buinen 61,98
· Dorpshuis Drouwen 58,72
· Dorpshuis Ees 65,22
· Dorpshuis Drouwenerveen 58,21

Doordat dit jaar 2 nieuwe politieke partijen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad hebben deelgenomen 
is er geen zuiver plus- en/of minbeeld ten opzichte van 2014 te maken. Bij evenveel visvoer in de tuinvijver, 
maar wel met meer vissen daarin, dan laat zich een verhoogde aanslag op de viskorrels niet zo moeilijk 
raden. Dat laat onderstaand overzicht ook een beetje zien. 
         Partijen 2014 Stemmen 2014 Partijen 2018 Stemmen 2018
         Gemeentebelangen 4510 Gemeentebelangen 3917          
         P.v.d.A 1887 P.v.d.A 1469
         VVD 1664 VVD 1724
         CDA 1394 CDA 1230
         D'66 884 D'66 560
         ChristenUnie 609 ChristenUnie 629
         GroenLinks - GroenLinks 735
         Leefbaar B-O -  Leefbaar B-O 1107
Voor de lezers van de Dorpskrant Buinerveen is het eerst en vooral van belang om te weten wat de 
deelnemende politieke partijen in Buinerveen en Nieuw-Buinen-west hebben gedaan. Om te vermijden dat 
het overzicht minder leesbaar wordt, zal hieronder per politieke partij in lijstvolgorde worden aangegeven 
welke kandidaat van welke partij in stembureau 19, De Viersprong Buinerveen, 10 stemmen of méér heeft 
verworven. De stemmen die op de lijsttrekkers zijn uitgebracht worden sowieso vermeld.
Lijst 1, Gemeentebelangen: 1. Niek Wind – 58; 2. Freek Buijtelaar – 24; 
 3. Miranda Pathuis – 22; 5. Henk Bolk – 10;
 17. Jacco Pranger – 12; 22. Martin Snapper – 24.
Lijst 2, P.v.d.A.: 1. Henk Zwiep – 16; 2. Marjoleine Schoevers – 11.
Lijst 3, VVD: 1. Erik Huizing – 34.
Lijst 4, CDA: 1. Roelof Tuin – 17; 22. Frits Alberts – 13.
Lijst 5, D'66: 1. Albert Trip – 13.
Lijst 6, ChristenUnie 1. Erik Braam – 17.
Lijst 7, GroenLinks 1. Pieter de Groot – 7.
Lijst 8, Leefbaar B-O 1. Annemiek de Groot – 39.

Daar plaatselijke verkiezingen de naam hebben dat er veel op bekende personen wordt gestemd, 
blijkt die veronderstelling in 2018 niet helemaal uit de verf te komen. Daarom hieronder een analyse per 
partij van het aantal kandidaten dat geen enkele stem heeft gekregen en dat aantal dan afgezet tegen het 
totaal van de kandidaten op die lijst:
Lijstnummer: Partijnaam: Aantal kandidaten: Geen stem:
1 Gemeentebelangen 25 10 x
2 P.v.d.A. 14 5 x
3 VVD 13 8 x
4 CDA 22 16 x
5 D'66 9 6 x
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Lijstnummer: Partijnaam: Aantal kandidaten: Geen stem:
6 ChristenUnie 12 9 x 
7 GroenLinks 13 7 x
8 Leefbaar B-O 7 2 x 
Bij bovenstaand lijstje past de opmerking dat in sommige partijen het gebruikelijk is om gevraagd en 
ongevraagd aan de kiezer te vertellen dat bij het uitbrengen van de stem de lijsttrekker altijd als eerste in 
beeld komt.

Voor een totaalbeeld hoe per stembureau de stemverdeling over de partijen eruit ziet, is onderaan 
deze pagina de “Totaaluitslag Stemmen 2018” geplaatst. Zie daarin ook 96 stemgerechtigden die wél naar 
een stemlokaal zijn gegaan, maar daar dan alleen het stembiljet dichtvouwen en in de kliko stoppen (53 x) of 
iets geks op het stembiljet neerzetten (43 x). En . . . voor de dorpskrantlezer die geïnteresseerd is in nog meer 
of meer gedetailleerde informatie, die belt of e-mailt mij en die zal ik zo mogelijk aan de gewenste gegevens 
helpen.

Tenslotte de zetelverdeling en de coalitievorming. De gemeenteraad bestaat uit 21 zetels en die 
worden in periode 2018 – 2022 als volgt verdeeld: 

· Gemeentebelangen 8 (was 9)
· VVD 3 (was 3)
· P.v.d.A. 3 (was 4)
· CDA 2 (was 3)
· ChristenUnie 1 (was 1)
· D'66 1 (was 1)
· GroenLinks 1 (was 0)
· Leefbaar B-O 2 (was 0)

Hoe het college van Burgemeester en Wethouders in de periode 2018 – 2022 zal zijn samengesteld, is op dit 
moment (van schrijven) nog koffiedikkijken. Een paar overwegingen. Gemeentebelangen is de grootste 
politieke partij in de gemeenteraad van Borger-Odoorn gebleven. Die groepering zal zo goed als zeker het 
voortouw nemen om een coalitie, een soort van meerderheidsregering, te vormen. Dat zou nipt kunnen met 
voortzetting van de coalitie 2014 – 2018, Gemeentebelangen (was 9 nu 8), CDA (was 3 nu 2 en D'66 (gelijk 
gebleven met 1), samen 13 zetels. Dat is gebleken een ruime meerderheid te zijn voor doeltreffende 
aansturing en uitvoering van gemeentelijk beleid. Met wethouders van vermelde 3 partijen aan het roer en zij 
hebben in de voorbije 4 jaren inderdaad veel werk verzet, ook achterstallig werk. Voortzetting van die 
coalitie betekent slechts een raadsmeerderheid met 11 zetels. Dat is krap, gezien een raad met 21 zetels, 
immers één coalitiegenoot met een griepje en foetsie is die meerderheid.
Ik praat ver voor mijn beurt, maar ga ervan uit dat geen verbinding wordt aangegaan met de nieuwelingen in 
de Raad en mogelijk evenmin met de verliezers. De in omvang gelijk gebleven raadsfracties zijn VVD en 
D'66, met Gemeentebelangen samen goed voor 12 zetels, eventueel aangevuld met eerdere partner CDA 
(heeft wind tegen!) Dan weer de vraag of D'66 die constructie ziet zitten. Enfin, het kan (vanaf nu, 3-4-'18) 
ook nog andere kanten op!
                                                                                                                                       Martin Snapper                       
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Sportnieuws

Zwembad de Leewal
Seizoen 2018

Op zaterdag 5 mei gaat zwembad De Leewal weer open. Daarom enige informatie omtrent het aanmelden 
van zwemlessen en abonnementen.
Het aanmelden voor de zwemlessen is mogelijk van woensdag 2 mei t/m woensdag 9 mei 2018. Daarna kan 
aanmelden ook nog wel, alleen is er dan geen voorverkoop korting meer.
Woensdag 2 mei, Donderdag 3 mei en vrijdag 4 mei kunt u terecht van 09.00-16.00 uur en zaterdag 5 mei 
t/m woensdag 9 mei tijdens de openingstijden.

Prijzen:
Gezinsabonnement tijdens de voorverkoop € 92,50 daarna € 110,00
Persoonlijk abonnement tijdens de voorverkoop € 47,50 daarna € 61,00
Leskaart ABC        € 105,00 (excl. Examengeld) 
Leskaart B+C        € 52,50 (excl. Examengeld)
Doelgroepenkaart € 52,50 (excl. Examengeld )
10-badenkaart       € 40,00 (geldig: het jaar dat het wordt verkocht)
Bij een leskaart hoort een geldig entreebewijs 
(overige prijzen kunt u vinden op de site www.zwembadendrenthe.nl ) 
BIJ VOORKEUR PINNEN                                                                                                                                                         

Het Jeugd Sportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om financiële redenen 
geen lid kunnen worden van een sportvereniging.                                                                                                    
Hier valt ook de zwemles onder en les voor het reddingszwemmen.
Degene die e.e.a. via het sportfonds regelen of willen regelen raden wij aan om dit vroegtijdig te doen. 
Dit kan o.a. bij het sociaalteam De Hondsrug.                                                                                                        
Ook bellen is mogelijk: tel. 0800-2009
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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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Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2018 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 2018
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Schaats / visnieuws

 
 
 

 

 

Zaterdag 21 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



Hieronder staat nogmaals het overzicht van de komende activiteiten en viswedstrijden.

21 april oud ijzer actie – 10 mei Hemelvaart Fietspuzzeltocht 

Viswedstrijden voor jong en oud
28 april 13.00 – 16.00 uur
26 mei 18.00 – 21.00 uur
23 juni 21.00 – 24.00 uur
14 juli 18.00 – 21.00 uur + BBQ
8 september 13.00 – 16.00 uur
29 september 13.00 – 16.00 uur op gewicht

Voor wat betreft de viswedstrijden leek het ons leuk hier een wedstrijd element aan toe te voegen. Aan 
het eind  van het visseizoen gaan we kijken welke deelnemers  de beste resultaten hebben bereikt, dit 
geldt voor de volwassenen alsook voor de jeugd en zij  zullen een prijs in ontvangst mogen nemen. Dus 
bij deze een oproep om allen massaal mee te doen.

de Schaatsvereniging
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Het is voorjaarsvakantie, maar 
het is koud en het vriest, zou er 
toch nog een geschaatst kunnen 
worden? 26 februari hebben we 
foto's geplaatst van een bijna 
dichtgevroren vijver.
En inderdaad, na onze oproep op 
Facebook (waar door ruim 20 
mensen  gehoor aan is gegeven) 
om de ijsbaan sneeuwvrij te 
maken en zo de ijsgroei te bevor-
deren. Het was donker, koud en 
er stond een harde wind. Maar 
met man en macht is er gewerkt 
en daarvoor onze hartelijke 
dank! Op het laatste moment zijn 
er toch nog 2 personen door het 
ijs gezakt, dus was het oppassen 
geblazen en daarom hebben we 
de baan voor een groot deel met 
linten afgezet. De veiligheid 
moet immers gewaarborgd zijn. 
We spreken hier van 28 februari. 
De volgende avond 1 maart heb-
ben we de baan voor het eerst 
open gedaan. Het was een gezel-
lige drukte die lang bleef aan-
houden ook in de kantine…
2 maart zijn we, na inspectie van 
de baan, om 13.00 uur open 
gegaan. Ondanks de strenge 
vorst in de nacht ervoor, was het 
open deel juist verder open 
gegaan. Allemaal veroorzaakt 
door de harde wind die er was. 

Toch genoten vele kinderen en 
ook volwassenen van het schaat-
sen met een lekker zonnetje erbij.
Zaterdag 4 maart kon het nog 
steeds. Het bleef gelukkig vrie-
zen en de zon scheen heerlijk. De 
kantine word in deze dagen druk 
bezocht en er was van alles lek-
kers te krijgen, snert, chocomelk, 
knakworst, koffie enz hier werd 
gretig aftrek gevonden en we 
moesten ook regelmatig zorgen 
voor aanvulling. Er was ook al 
vraag om het Kaai bakk'n. Tradi-
tioneel word dit gedaan op de 
zondagochtend indien het ijs het 
toelaat en ook nu kon het nog net, 
er kwam steeds meer water op de 
baan. Om 10 uur werd er met het 
spel begonnen door zo'n 12 man-
nen. Rond 13.00 uur was de uit-
slag bekend. Thom Martens gaat 
er met de beker vandoor. De zon 
won steeds meer in kracht en we 
waren genoodzaakt de baan om 

14.00 uur dicht te doen. Het was 
niet meer vertrouwd.
Wij als vereniging hebben geno-
ten van deze dagen en waren ook 
blij dat de baan een keer weer 
open kon. Het was wel erg kort, 
maar zeer plezierig. En we denk-
en dat dit voor de schaatsers 
onder ons ook zeker zo was.

Op 10 maart hebben we meege-
daan aan NL Doet. Er zijn de nodi-
ge bomen gekapt voor een nieuw 
te realiseren parkeerplaats. Ook 
moesten we ruimte maken voor 
een doorgang om het grond van-
uit het pleinplan te kunnen afvoe-
ren rondom de vijver. Hoewel we 
met weinig mensen waren is er 
veel werk verzet, de dag was om 
voordat we het wisten. Hiervoor 
onze dank aan de vrijwilligers! 
Ook de kantine annex vergader-
ruimte heeft een grondige 
schoonmaakbeurt gehad.
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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.

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

Volleybal toernooi
Het bestuur + activiteiten commissie van
Voetbalvereniging Buinerveen is van plan 

10 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 lijnen moeten staan

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

Een team dat niet speelt moet een teller +scheidsrechter beschikbaar stellen

 Opgave kan tot woensdag 6 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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De Drentse Wandel 4-Daagse 
e

wordt dit jaar voor de 30  keer 
gehouden. Er wordt gestart van-
uit gebouw 't Klankholt aan de 
Hammeersweg. 

De start is op donderdag 10 mei, 
Hemelvaartsdag. Er kan gekozen 
worden voor afstanden van 10, 
20, 30 en 40 km.  Vanwege het 
jubileum worden er dit jaar ook 
routes van 15 km uitgezet. Speci-
aal voor mensen die 10 km wat 
weinig, maar 20 km net te veel 
vinden. Per dag kan er ook tussen 
de verschillende afstanden 
gewisseld worden.  Zelfs onder-
weg kan een route worden afge-
broken voor een kortere afstand 
doordat de routes in lussen zijn 
uitgezet. Onderweg is voldoende 
gelegenheid om op een terrasje 
uit te rusten. Een, twee of drie 
dagen meedoen kan ook. Voor 
iedereen die alle 4 dagen mee-
loopt ligt er op zondag 13 mei 
een medaille klaar.

Op  woensdagavond  9 mei start  
de traditionele Kennedymars, 
een flinke wandeling van 80 km. 
Om 22:00 uur vertrekken deze 
goed getrainde wandelaars. 
Komt u ze uitzwaaien?

Voor de jeugd van de basisschool 
is er een eigen 4-daagse. Ook zij 
hebben een jubileum: het is de 

e20  keer dat de jeugdvierdaagse 
wordt gehouden. Aan de hand 
van het thema “Feest!” zijn er 
onderweg allerlei activiteiten. 
Een speciaal team zorgt voor de 
begeleiding. Bij terugkomst kun-
nen de kinderen zich nog verma-
ken op het terrein in hun eigen 
jeugdhonk. De afstanden voor de 
jeugd zijn 5 of 10 km.  Met uiter-
aard na afloop een mooie medail-
le. Ook als je minder dan 4 dagen 
wilt meewandelen ben je van 
harte welkom!

Drentse Wandel 4-daagse in Odoorn
Loopt u niet mee, ook dan is het 
de moeite waard om langs te 
komen. Iedere dag vanaf 13.30 
uur is er live muziek in 't Klank-
holt. U kunt genieten van optre-
dens van Be Twice en Erik 
Möller uit Valthe, De Eemslan-
der Shanty's uit Klazienaveen en 
Easy & Free uit Giethoorn. Voor 
een extra feestelijk tintje kunt u 
dit jaar ook genieten van diverse 
straatartiesten. En dat alles onder 
het genot van een hapje en een 
drankje.

Inschrijven kan t/m 15 april op de 
website van de Drentse Wandel 
4-daagse (www.dw4d.nl) en daar-
na dagelijks bij de start in 't 
Klankholt. Op deze website vindt 
u alle ook alle informatie over de 
Drentse Wandel 4-daagse. Op 
onze facebookpagina “DW4D 
Odoorn” en op twitter plaatsen 
wij regelmatig berichten. Bij 
vragen kunt u contact opnemen 
via email info@dw4d.nl of tele-
foon: 0591-512345.

Wij zijn er helemaal klaar voor. U 
ook?
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Mevrouw Andrée van Es, voor-
zitter van de Nederlandse Unesco 
Commissie heeft dinsdag 20 
februari bekend gemaakt dat De 
Hondsrug UNESCO Global Geo-
park de status voor de komende 
vier jaar (2017-2021) behoudt.
Bij de bekendmaking waren de 
commissaris van de Koning in 
Drenthe, mevrouw Jetta Klijn-
sma, gedeputeerde Cees Bijl 
(Drenthe), de wethouders van de 
Hondsruggemeenten en het 
bestuur van De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark aan-
wezig.
Het gezelschap maakte met de 
elektrische wagens van EKO 
Tours een excursie 'Kleintje Geo-
park' door het Hondsruggebied.
Mevrouw Andrée  van Es: 
“De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark is een gebied van bij-
zondere geologische en land-
schappelijke waarden. De 
UNESCO status zet het gebied 
internationaal op de kaart en 
benadrukt de inspanningen van 
de Hondsrug voor het ontsluiten 
van geologisch erfgoed, het bie-
den van educatie en informatie, 
het versterken van de regionale 
identiteit, en de bijdrage aan 
duurzame ontwikkeling. Verleng-
ing van de UNESCO-status is een 
erkenning van de structurele 
ontwikkeling van het Geopark 
die ook voor de komende jaren 
bestendigd moet worden.”
Wat opvalt is dat de eisen die aan 
een Geopark worden gesteld 
steeds meer worden aang-
escherpt door UNESCO. Van de 
35 gebieden die zijn herbeoor-
deeld hebben 12 een gele kaart 
ontvangen.  Dat is meer dan een 
derde. Deze geoparken dreigen 
hun status kwijt te raken en zij 
zullen zich binnen twee jaar extra 
moeten inspannen om de 
UNESCO status te behouden. 
De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark  heeft een aantal aanbe-
velingen gekregen: 

Hondsrug houdt UNESCO Geopark status
Met name de educatie op de 
basisscholen en van de gidsen in 
het gebied zal een extra inzet 
vragen. Ook het verhaal van het 
ontstaan van de ruggen vraagt 
om betere uitleg naar de bezoe-
kers.
Toekomst
Voortvarend wordt doorgewerkt 
aan het beter beleefbaar maken 
van het gebied. Dit doet Geopark 
door oa. het verzorgen van 
ambassadeurscursussen voor 
ondernemers, het realiseren van 
het Hondsrugpad/Hünenweg, 
een lange afstandswandelpad 
van Groningen over de Hondsrug 
naar Osnabrück. Door het maken 
van een belevingspad met virtual 
reality bij het Hunzebos in 
Exloo. Het ontwikkelen van de 
'OerToer' als onderdeel van de 
Wereldserfgoed campagne van 
Marketing Drenthe en lezingen 
en workshops van de Hondsruga-
cademie. Het door Geopark geor-
ganiseerde succesvolle publieks-
evenement 'Het Mysterie van het 
Sleenerzand' zal ook in 2018 
weer georganiseerd worden.
UNESCO Geopark status voor 
vier jaar
In 2013 heeft het Hondsrugge-
bied voor vier jaar de geoparksta-

tus ontvangen. In 2015 heeft 
UNESCO besloten dat alle geo-
parken wereldwijd de UNESCO 
status kregen waardoor Geopark 
de Hondsrug: De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark werd. 
In 2017 heeft de evaluatiecom-
missie van het Global Geoparks 
Network een toetsingsbezoek 
aan  he t  Honds ruggeb ied  
gebracht en heeft nadien advies 
uitgebracht aan de Nederlandse 
Unesco Commissie. In 2021 zal 
de volgende evaluatie plaatsvin-
den. 
De Hondsrug: een uniek gebied
De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark is een geologisch, eco-
logisch en cultuurhistorisch rijk 
en uniek gebied.  Het is 150.000 
jaar geleden ontstaan door een 
gigantische ijsmassa die het vlak-
ke landschap veranderde in heu-
vels, dalen en stromende beken. 
Je vindt er hunebedden, grafheu-
vels en restanten van karrenspo-
ren. De hooggelegen esdorpen 
met hun karakteristieke Saksi-
sche boerderijen ademen de sfeer 
van het leven van kleine boereng-
emeenschappen uit het verleden. 
Aan de oostkant bevinden zich de 
veenkoloniën ontstaan door het 
afgraven van veen dat na droging 
als brandstof (turf) werd ver-
kocht.

Het gezelschap maakte een excursie door het Hondsruggebied.
Op de foto: achter het stuur: de heer  Hendrik Oosterveld, bestuurslid De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark, naast hem, mevrouw Jetta Klijnsma, commissaris van de 
Koning in Drenthe, op de achterbank, mevrouw Andrée van Es, voorzitter 
Nederlandse Unesco Commissie en de heer Jacob Bruintjes, voorzitter De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark
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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

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

Oproep:

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

De Gouden Moer
- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes 
-Vrijgezellenfeesten  
- 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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Het  voorwerp
In de Dorpskrant Buinerveen van 
februari jl. is een voorwerp 
getoond, waarbij de moeilijk-
heidsgraad voor het naamgeven 
ervan werd aangeduid als “geen 
inkopper”. Die suggestie is aar-
dig bewaarheid omdat slechts 
enkele lezers met het correcte 
antwoord op de proppen zijn 
gekomen. Het gaat hier om een 
handwerktuig voor het ontkop-
pen van bieten, denk aan voeder-, 
snij- of suikerbieten. Het hulp-
middel wordt bietenkopper 
genoemd. Het Van Dale woor-
denboek geeft aan “een mes aan 
een steel waarmee men de kop 
van bieten op het veld afsnijdt”.
Na het ontkoppen worden de 
bieten gerooid, heel veel vroeger 
door iemand die met een bieten-
lichter of bietenvork het product 
uit de akker trekt en op een 
wagen laadt. Later werd dat werk 
verzet met behulp van paard en 
wagen. Tegenwoordig gaat dat er 
heel anders aan toe, dat is geen 
nieuws. Maar de machinale han-
delingen zijn in wezen gelijk aan 
het handwerk van vroeger: kop-
pen, lichten en laden.
Twee lezers van onze dorpskrant 
zaten goed met naam en gebruik 
van de bietenkopper: Geert Boek-
holt, Buinerveen en Jan Weits, 
oud-inwoner van Buinerveen. 
Jan schrijft over vroeger: “Bij het 
bieten rooien bij ons op de boer-
derij lagen wij op de knieën, met 
de ene hand werd de biet uit de 
grond getrokken en in de andere 
hand een kapmes waarmee het 
loof van de biet werd gescheiden. 
Dat gebeurde tot in de jaren '60 
van de vorige eeuw”.
Ook een paar grappenmakers 
hebben gereageerd. Zij gaven 
namen als sneeuwruimer,  
sneeuwschop en sneeuwschuiver 
door. Wij houden het erop dat zij 
zich hebben laten (af)leiden door 
het laagje sneeuw. Na een paar 
sneeuwwitjes?

Ook voor de nieuwe voorwerp-
opgave maken we weer graag 
gebruik van een hulpmiddel (met 
een lengte van 45 centimeter) uit 
de verzameling gereedschappen 
van Jan Kruit uit Nieuw-Buinen. 
Zie bijgaande foto. Reageren? 
Graag! S.v.p. vóór dinsdag 29 
mei 2018 naar de hoofdredacteur 
(zie Colofon) of naar

 Martin Snapper 

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.
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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:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep

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 Nieuw-Buinen 06-27437413

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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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21 april  

19:30 inloop
 

 20:00 Start Pub Quiz

 
 

Aanmelden

 

kan tot 17 april via acbuinerveen@hotmail.com

 

 
 

Een team mag bestaan uit 4 - 6 personen

 
 

Vergeet je team naam niet ;) 

 
 

Kosten: € 5,00 P.P.

 

graag overmaken voor 17 april naar: NL34 RABO 0140 0468 79 

 

T.N.V. St. Dorpshuis Buinerveen inzake Activiteiten commissie

 


