Dorpskrant Buinerveen
April 2014

Inhoud:

Paasvuur 2014
In 2002 was het eerste echte paasvuur sinds jaren weer in Buinerveen. Een man of 60 was toen
toeschouwer, meest buren, familie en vrienden uit de buurt. In
2014 werd het paasvuur bezocht
door zeker 1000 man. En het
waren niet alleen meer buren en
familie uit de buurt die kwamen
kijken en beleven. Ook internationale toeschouwers uit Canada,
Brazilië, België waren in deze
periode gekomen om dit grote
feest samen mee te maken. Familie en vrienden uit alle uithoeken
van Nederland komen naar Buinerveen om dit steeds groter wordende evenement te bezoeken.
Eén in zijn soort, volledig in de
benen gehouden door vrijwilligers, op vrijwillige basis zonder
pretenties, gewoon samen de
schouders eronder om Buinerveen weer op de kaart te zetten.
Er waren ruim 300 kinderen aanwezig en al deze kinderen kregen
een zakje met wat lekkers bij hun
vertrek. Net zoals er voor alle
aanwezigen weer een hapje en
een drankje was. En een hoop

gezelligheid. Natuurlijk weer op
basis van een vrije gift, al dan
niet gegeven tijdens de inzameldagen danwel gestort in de vrijwillige bijdrage pot aanwezig op
het terrein.
Als nu gekeken wordt waar het
paasvuur nu staat en welke tradities er gegroeid zijn dan kunnen
we trots zijn op de inzet van de
vele vrijwilligers, de bevolking
die maar tuinen blijft snoeien en
de inbreng van diverse sponsoren
en natuurlijk niet te vergeten de
jongelui van het Keet Feest Compleet. Enthousiast zijn vele liters
diesel verstookt voor het halen
van brandhout in de naaste omgeving. Met mobiele kraan en dumpers zijn weer enorm veel tuinen
opgeruimd. Het verzekerde dit
jaar een goede aanvoer. Vooral
omdat er nu een grote mobiele
kraan was kon deze dienst van
transport gegeven worden. En er
is dankbaar gebruikt van gemaakt. Het nieuws ging snel de
ronde: 'Ze halen het ook op hè,
wist je dat?'
Lees verder op pagina 20
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Belangrijke telefoon nummers
Agenda
26 apr
10 mei
16 mei
24 mei
31 mei
4 jun
21 jun
25 jun
28 jun
12 jul
9 aug
13 sep
13 sep
25 okt
1 nov
20 dec

Oud IJzer
Viswedstrijd
Panna toernooi
Bingo
Viswedstrijd
Vrouwencafe
Viswedstrijd
Jeugdwerk
Zomerfeest
Viswedstrijd
Viswedstrijd
Bingo
Viswedstrijd
Spokentocht
Bingo
Kerstbingo

Politie Wijkagent
Gerwin Prins
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Steunstee Nieuw-Buinen

Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2014 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
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
4 juni 2014
inleveren voor 13 augustus 2014
inleveren voor 1 oktober 2014
inleveren voor 3 december 2014

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 125
Tel.: 0599-658057,
b.g.g. 0591 - 585554
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

JEUGDWERK
activiteiten 2013 – 2014
Eindfeest
Woensdag 25 juni
Groep 1 t/m 8:
12.30 t/m 16.00 uur
Kosten……

Ruilgoederenbank
Locatie:
Parklaan 26,
Nieuw-Buinen (voormalige
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van
goederen op afspraak via de
Steunstee medewerkers, tel.
0599-658057.

Opgeven bij
Els de Roo
Zuiderdiep 30
0599-212604
of
henkenelsderoo@ziggo.nl

FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur
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Time Flies!
We bestaan alweer 3 jaar. Het
was weer een jaar vol met leuke
activiteiten, met als hoogte punt
natuurlijk de DROPPING!
4 april om 22:00 vertrokken we
met een kar vol enthousiaste,
gezellige jongeren en begeleiders naar ???.
In 2 grote groepen zijn ze gaan
lopen, op naar Buinerveen.
Minder ver als vorig jaar, maar
toch nog 8/10 km als je goed liep.
Richtingsgevoel hadden de jongeren wel, want om 1:00 waren
beide groepen weer terug.
We hebben gezellig met zijn
allen om de vuur korf gezeten
met drinken en een broodje hamburger.
Om 2:00 hebben we de eerste
groep op de fiets naar huis
gebracht, want er moest de vol-

gende ochtend natuurlijk weer
gevoetbald worden.
Om 3:30 zijn de laatsten naar
huis gegaan en zat de dropping er
al weer op.
Alle begeleiders super bedankt!
Zonder jullie was er geen dropping geweest.
Het was een top nacht! Op naar
volgend jaar!

Programma tot aan de zomervakantie:
18 april
Gewone soosavond
2 mei
Geen soos ivm. de vakantie
16 mei
Panna toernooi
23, 24, 25 mei
Kamp (opgeven kan bij een van ons)
13 juni
BBQ met groep 8

De gezamenlijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 29 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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Uitvoering De Schoakel
Op 1 en 15 februari jl. trad
Toneelgroep 'De Schoakel' op
met Wat 'n Smiesterd, in de grote
zaal van het Dorpshuis in Buinerveen. Twee keer een volledig
uitverkochte zaal wat betekent
dat bijna 250 mensen ons hebben
zien optreden.
Al in september 2013 waren we
begonnen te repeteren maar pas
na de jaarwisseling kwam het
spel echt op gang.
Veel inmiddels vertrouwde
gezichten aangevuld met 2
nieuwkomers, Benno en Harry.
Samen hebben we veel gedeeld
op de repetitieavonden, van briljante vondsten qua spelopvatting
tot miskleunen, van harmonisch
samenspel tot avonden gevuld
met discussies en bijbehorend
onbegrip.
Uiteindelijk konden we in de
laatste paar weken toch 'doorstomen' naar een spel waar we ons in
konden vinden. Gezien de reacties tijdens de uitvoeringen was
ook u tevreden met het eindresultaat.
Inmiddels hebben we het seizoen
al weer geëvalueerd en afspraken
gemaakt voor het komende seizoen. Waar dat toe leidt kunt u
over een jaar bekijken, de voorlopige uitvoeringsdatums zijn 21
en 28 maart 2015.
Elk jaar helpen ons diverse personen en bedrijven in de vorm
van hulp bij licht en geluid, kapsels en opmaak, maar ook vele
prachtige prijzen voor de verloting.

Graag bedanken we jullie hierbij voor jullie hulp en sponsoring aan De
Schoakel:
Kasper Peper
Onrust
Drouwenermond
Sonja's Nailstudio
Nieuw-Buinen
De Gulle Bourgondiër
Drouwenermond
Janita Holmes Brocante en Theeschenkerij Nieuw-Buinen
Andrea Pedicure
Nieuw-Buinen
Van Seijen Bloemen en Planten
Gieten
Vogelzang
Borger
Middeljans
Buinerveen
Huls Worsten
Vlagtwedde
Mibu Wijnen
Buinerveen
Jansen en Jansen Groente en Fruit
Winschoten
Dorpshuis Buinerveen (Henk en Annet)
Buinerveen
Bakkerij Poelstra
Borger
Gerrit Ottens
Nieuw-Buinen
Rabobank
Borger
Paul Siepel Snuffelschuur
Nieuw-Buinen
En alle anderen die ons op 1 of andere wijze hebben geholpen.
Graag tot volgend jaar,
Toneelgroep 'De Schoakel'
(Kobus Uchtman, Harmtje Drent, Wim Bruil, Esther van Rhee, Janny
Hoving, Jan Wiekens, Marjan Darwinkel, Benno van der Aa, Harry
Meijer, Marja van der Scheer, Johan Steerenberg, Geertje Boekholt,
Herman Gelijk, aangevuld met Kasper Peper, Ria Deuring en Therese
Klein)
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Waar muziek is, is er leven in de brouwerij
Carnaval in het noorden
Eind februari is er in het zuiden
carnaval. Maar ook in Buinerveen. Op de 22e waren de ballonnen opgepompt en samen met de
vlaggetjes opgehangen. Henk de
Roo had zijn muziekinstallatie
tevoorschijn gehaald.
De snoepjes, koekjes en ranja
stonden klaar. En een hele lading
serpentines ingekocht. 's Middags om half 3 kon het festijn
beginnen. Prinses, piraat, bijtje
en beer … ze kwamen allemaal
op ons feest. Inmiddels waren
ook de Krinkiebloazers van Crescendo gearriveerd. De oudsten
van de kinderen mochten deze
keer de serpentines uitdelen. Dat
is altijd een hele happening. Ze
worden in een hoek verzameld,
tot er een heus serpentineberg
ontstaat. Henk had Lieselot
gevraagd om de draaitafel te
bedienen. Zo kon hij op zijn bariton spelen. Mirjam Goudriaan
had haar schminkkoffer weer
meegenomen. Zo kregen de kinderen de mogelijkheid om hun
outfit nog specialer te maken. We
hebben de leden van Crescendo
weer bereid gevonden om te jureren. Wat weer een erg lastige taak
was. Maar ze zijn er weer uitgekomen. De eerste prijs ging naar
mummie Malissa Hatzmann, de
tweede prijs was voor bijtje Maaike Lubbers en de derde prijs
werd door leeuwtje Maarten
Wubbels in de wacht gesleept.
Geert Hillbolling heeft de foto's
hiervan gemaakt. De tijd vloog
om en voor we het wisten werden
de kinderen al weer opgehaald.

Stembanden los voor
de karaoke
Op 21 maart werd de muziekinstallatie weer opgezet. Nu voor
een muziekavond, met karaoke.
De kinderen van groep 3 t/m 8
konden zich naar hartelust uitleven. De lijsten met aanvragen
werden steeds langer. Uit volle
borst werd meegezongen met
K3, Tol Hansen, ABBA en nog
veel meer. We hadden genoeg

ranja, want je krijgt het wel warm
van al die inspanning. Ook hadden we snoepjes, koekjes en
chips. Tussendoor hebben we
limbodansen gedaan.
Het was een geslaagde middag
en avond.
Namens het jeugdwerk,
Els de Roo.
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Hallo voetbalvrienden,...
Nog even en het is weer zover,
het WK 2014 in Brazilie,
waarvoor ons Oranje zich
natuurlijk weer heeft geplaatst.
Om het WK 2014 weer te
realiseren in ons dorp, vragen wij
iedereen om hulp, (donaties zijn
natuurlijk altijd welkom). Wij
zijn op zoek naar vrijwilligers die
mee willen helpen met het
versieren van ons dorpshuis en
voor het ophangen van de
vlaggetjes. De bedoeling is om
30 Mei vanaf 19:00 uur te gaan
starten met het versieren en
inpakken van ons dorpshuis.
Zaterdag 31 Mei willen wij graag
beginnen met het ophangen van
de vlaggetjes op alle straten van
Buinerveen en Nieuw Buinen tot
aan de Mondenweg. Hierbij
hebben wij wel een paar extra
handen nodig en wij zouden het
dan ook prettig vinden als
meerdere mensen ons zouden
willen bijstaan hiermee. Elke 2
jaar horen wij altijd positieve
berichten over het hoeveelheid
werk wat verzet is om dit te
kunnen doen. Wij willen de
mensen ook daarom dit jaar niet

teleurstellen, dus aan ons zal het
niet liggen. U kunt zich als
vrijwilliger opgeven bij de
oranjecommissie. Ik bedank bij
voorbaat alle mensen die zich
willen inzetten voor dit
spectaculaire gebeuren.
Voor opgave als vrijwilliger of
donaties:
K.Uchtman
0599212420 / 06-53301202
D. Middeljans
06-41455153
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Eieren gooien

Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

Na een teleurstellende opkomst van
maar liefst 11 personen, volgt
hieronder de uitslag van het eieren
gooien.
1e
Raymon / Thom
70m
2e
Alie / Gea
40m
Martin / Nimoë
40m
3e
Jente / Tobias
25m
Patrick / Kobus
25m
Het bestuur heeft besloten om voor
2015 het eieren gooien niet meer te
organiseren.

Zuiderstraat 37
9524 PG Buinerveen
Tel: 06 34684274
www.vidacriativa.nl
info@jornadainterior.nl

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

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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Nieuws CBS School 59

Musical
Op vrijdagavond 23 mei zullen
kinderen, ouders en teamleden
de spetterende musical “Een
feest van kleur” opvoeren. De
voorbereidingen zijn al in volle
gang. De kinderen oefenen liedjes, dansjes en teksten. Ook aan
het decor is de eerste hand
gelegd. Het belooft een grandioze avond te worden! De voorstelling zal plaatsvinden in “Het Tussendiep” en begint om 19.00 uur.
Alle ouders, grootouders, tantes,
ooms, buren, dorpsbewoners en
andere belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd.

Verkeersveiligheid
Na de aanleg van een voetpad naar het parkeerterrein tegenover de
school was de veiligheid van de kinderen al enorm toegenomen. Het is
nog veiliger geworden nu de gemeente twee verkeersborden op het
fietspad geplaatst heeft om de gebruikers van het fietspad te waarschuwen dat hier kinderen het fietspad oversteken.

Website
Kangoeroerekenwedstrijd
De kinderen van groep 3 t/m 8
hebben donderdagmorgen 20
maart meegedaan aan de Kangoeroe-rekenwedstrijd. In tweetallen bogen ze zich over pittige
wiskundige rekenopgaven. De
eerste opgaven waren nog niet zo
moeilijk, maar naar mate je verder kwam werden de sommen
steeds moeilijker. Voor de kinderen was dat nu juist de uitdaging,
om toch de goede oplossing te
bedenken. Over enkele weken
krijgen de kinderen de uitslag
van de wedstrijd.

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

www.school59.nl

NLDoet
Het plan was om in het kader van
NLDoet op vrijdag 21 maart de
tuin en het schoolplein aan te
pakken. Helaas regende het en
kon dit niet doorgaan. Gelukkig
waren er binnen ook genoeg klusjes te doen. De kinderen van
groep 5 t/m 8 en 10 jeugdige
vrijwilligers van het Ubbo Emmius hebben binnen de handen uit
de mouwen gestoken. Kasten
gesopt, de keuken gepoetst, het
magazijn opgeruimd, alles is
binnen weer schoon en opgeruimd! Alle vrijwilligers die hebben geholpen: heel erg bedankt!
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Grootse
Hobbybeurs
in MFA gebouw
Nieuw Buinen
Wanneer:

17 Mei a.s.
10.00 uur tot 16.00 uur.
In en om het MFA gebouw
de Noorderbreedte,
Noorderdiep 125
Nieuw Buinen.
Dit mag u niet missen!
De toegang is gratis!

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

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

Initiatiefnemers;
Steunstee/ Andes/
Tinten welzijngroep
Activiteiten werkgroep
van het Steunstee
afdeling Nieuw Buinen.

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

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

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

€ 13.95 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Helaas zijn niet voldoende
foto’s binnengekomen om een
daverend stuk te maken.
Uiteraard mag u nog steeds
foto’s en verhalen opsturen.
Met voldoende materiaal kan
alsnog besloten worden een
stuk te wijden aan optochten
uit de jaren 90. Wij feliciteren
in elk geval onze koning, en
hopen er een geweldige dag
van te maken.

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Once upon a time in het Veen
Van Wolfsbarge naar Erica
met 100 meter smalspoor en
een snertwestern
Verwacht 4 april t/m 8 juni 2014
PeerGrouP i.s.m. Industrieel
Smalspoormuseum en Agenda
voor de Veenkoloniën
Once upon a time in het Veen is
een 10 weken durende unieke
reis met 100 meter smalspoor en
een treinstel. Het reistraject volgt
de eeuwenlange geschiedenis
van de Drents-Groningse vervening. Zoals de grens van de ontginningen van noord naar zuid
verschoof, zo wordt het spoor
gelegd van het Groningse Kropswolde tot het Drentse Erica. Tijdens de reis worden 10 tijdelijke
'stations' gebouwd waar de voorstelling 'Once upon a time in het
Veen' wordt gespeeld.
De titel van de reis verwijst naar
de beroemde Italiaanse spaghettiwestern van Sergeo Leone
'Once upon a time in the West',
waarin een zelfde pioniersmentaliteit wordt belicht zoals die
ook heerste tijdens de grootschalige verveningen in Groningen
en Drenthe. Langs de kanalen in
het veen ontstonden dorpjes,
langs het spoor in het Wilde Westen stations. Het toont bovendien
een onverwachte parallel tussen
turfstekers en goudzoekers.
Smalspoor
Smalspoor (90cm breed) werd
populair aan het eind van de 19e
eeuw en werd veelgebruikt bij de
veenontginningen in ZuidDrenthe. Een uitgebreid smalspoornet werd aangelegd voor
het vervoer van turf naar de
fabrieken. De zachte ondergrond
maakte het gebruik van lichte
locomotieven, rails en wagons
nodig. Met dit materieel reist de
PeerGrouP van Wolfsbarge naar
Erica.

De Spoorploeg
De 100 meter spoor wordt door
een spoorploeg aangelegd. De
spoorploeg bestaat uit leden van
de PeerGrouP, deskundigen van
het Industrieel Smalspoormuseum Erica en tientallen vrijwilligers uit de omgeving. De ploeg
bouwt het spoor voor de trein op
en breekt het achter de trein weer
af. Per dag wordt circa twee
kilometer afgelegd. De trein rijdt
van Wolfsbarge en De Groeve
naar Annerveensche Kanaal,
naar Veendam, naar Stadskanaal, naar Buinerveen, naar Valthermond, naar Munnekemoer,
naar Foxel, dan naar Klazinaveen en eindigt in Erica. De route
is op de kop af 100 kilometer.
De voorstelling,
een snertwestern!
Aan het einde van iedere werkweek wordt een station en een
tribune gebouwd. Hier speelt op
de vrijdag- en zaterdagavond de
muzikale 'snertwestern' Once
upon a time in het veen. Het verhaal is geënt op de filmklassieker
maar omgetoverd naar de monumentale, uitgestrekte veenkoloniën van Groningen en Drenthe.
Het spoor trekt door het weidse
veenlandschap, op zoek naar het
nieuwe goud. Gelukzoekers en
vuurvreters maken de dienst uit.
Als de karavaan verder trekt blijven spookdorpen en armoedzaaiers achter. Het verhaal krijgt
een onverwachte lading als een
boer met hulp van twee vrijbuiters de spoorwegmagnaat te slim
af is.

De cast van Once upon a time in
het Veen bestaat uit een viertal
professionele acteurs aangevuld
met vele figuranten uit de regio.
Vrijwilligers gezocht
Voor het project Once upon a
time in het veen zijn we op zoek
naar vrijwilligers. We kunnen
extra handen gebruiken in de
spoorploeg, we zijn op zoek naar
figuranten voor de voorstellingen en speel je een instrument, ook
dan zijn wij nieuwsgierig. Ook
voor allerlei hand- en spandiensten doen we graag een beroep op
enthousiaste vrijwilligers.
Periode april t/m juni, minimaal
2 dagen. Geïnteresseerd? Neem
dan contact op met Dirk Bruinsma
dirk@peergroup.nl
Speeldata voorstelling
Once upon a time in ...
Buinerveen
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei
20.00 uur
Adres: Noorderstraat 28,
9524 PD Buinerveen
Toegangsprijzen
Toegangsprijs normaal € 17,50
Jongeren t/m 18 jaar en CJPhouders € 10,00
Try-out € 10,00
Bestel uw tickets online:
http://www.peergroup.nl/webwi
nkel/tickets/#once-upon-a-timein-het-veen
of Koop uw kaarten bij het
VVV Veenkoloniën
Museumplein 5 Veendam
(v.a. 21 maart 2014)
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.30 – 16.30
18.00 - 20.00
dinsdag:
14.30 - 16.30
woensdag:
08.30 – 11.00
14.30 - 16.30
donderdag: 08.30 – 11.00
14.30 – 16.30

Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
14.00 - 17.00 uur
Voor aangepaste openingtijden ivm de feestdagen zie:
www.bibliotheekborger.nl/openingstijden2

Snugger voor Android tablets
en iPad selecteert kindvriendelijke apps
Om ouders te helpen om in de
jungle van miljoenen apps, spelletjes, films en boeken de beste
kindermedia te vinden, heeft
NBD Biblion de tablet-app Snugger ontwikkeld.
Kinderen maken steeds vaker
gebruik van tablets en krijgen
hiermee toegang tot een groot
aanbod aan apps en media. Niet
al deze content is echter geschikt
voor kinderen en de nieuwe Snugger-app voor Android en iOS
maakt daarom een selectie speciaal voor de kleinsten.
In de Google Play Store en Apple
App Store zijn honderdduizenden applicaties, video’s en boeken te vinden. Wanneer kinderen
veel met en tablet werken hebben
ze toegang tot dit grote aanbod.
Ouders willen echter vanzelfsprekend de controle houden
over de toegang tot deze content
en daarom is Snugger in het
leven geroepen.
Snugger is een nieuwe app voor
Android tablets en de iPad, ontwikkeld door NBD Biblion. De
app biedt een overzichtelijke
weergave van media die geschikt
zijn voor kinderen. De app is
bedoeld voor ouders en grootouders en hun (klein)kinderen tussen de twee en twaalf jaar, maar
ook handig voor bijvoorbeeld
docenten in het basisonderwijs.

De Snugger-app beschikt over
een interface die snel en eenvoudig te gebruiken is door kinderen. Door in het profiel van de
app de leeftijd van het kind en
andere voorkeuren aan te geven,
selecteert de app de meest relevante apps, video’s en andere
content. Daarnaast is het mogelijk handmatig in het aanbod te
zoeken. NBD Biblion omschrijft
de app als een soort TomTom in
de app-wereld, waarmee je veilig
op de plaats van bestemming
komt.
Achter de app zit een redactie die
kijkt naar het materiaal dat in de
stores van Google en Apple te
vinden is. Zij selecteren onder
andere apps die geschikt zijn
voor kinderen en dus via de Snugger-app toegankelijk zijn. De
Snugger-app is gratis te downloaden. Daarnaast is het mogelijk
om een abonnement af te sluiten
waarmee je maandelijkse updates krijgt.
www.snugger-app.nl

Nederlandse Kinderjury:
www.kinderjury.nl
De stemperiode voor de Nederlandse Kinderjury 2014 is van
woensdag 5 maart t/m woensdag
14 mei 2014.
Wie mag er stemmen:
Iedereen tussen de 6 en 12 jaar
kan meedoen aan de Nederlandse
Kinderjury. Alle kinderen die
hun stem uitbrengen vormen
samen de Nederlandse Kinderjury 2014. Door mee te doen laat je
zien wat je favoriete boek is! Alle
stemmen samen beslissen welke
boeken uit 2013 de prijs winnen.
Er zijn twee leeftijdsgroepen, die
elk hun eigen winnaar kiezen:
6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5)
10 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8)
Als je in de categorie 10 t/m 12
jaar valt, mag je ook stemmen op
een boek voor jongere lezers – of
andersom.

Dreumesuurtjes:
Het dreumesuurtje is een gezellig
uurtje voor kinderen van anderhalf tot 4 jaar. Een klein verhaaltje uit een boek voorlezen, liedjes
met beweging, plak- en kleurwerkjes maken, kringspelletjes.
Alles kan tijdens het dreumesuurtje. Gratis toegang!
Borger: vrijdag 25 april, 23 mei
en 27 juni
Nieuw-Buinen: vrijdag 11 april,
23 mei en 20 juni

Dorpskrant Buinerveen
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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.
Abonne me nt
0 t/ m 1 8 ja ar
19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

T oe lichting
Onbe pe rkt le nen, m ax. 1 0
re serve ringen te gelijk
Bas is abonnem e nt, 1 2 5
lee ns trippe n per ja ar, m ax. 10
re serve ringen te gelijk
Groot abonne me nt, onbepe rkt
lenen en re se rve ren+dubbe le
lee nte rm ijn+ inleverattendering
per e- ma il
M aandabonnm ent, 2 0
lee ns trippe n, 1 m aand ge ldig

Tarief 2 01 4
gratis
€ 47 ,00

€ 59 ,50

€ 10 ,00

Cittaslow, veel te doen en toch rust
Krant, weekbladen, toeristeninformatie en buitenreclame
(billboards en panelen) geven het
aan. Evenementen, beurzen, tentoonstellingen, kunstroutes,
markten, voorstellingen en dergelijke worden daarin op allerlei
manieren en in vele toonzettingen aangereikt. Naarmate het z.g.
seizoen weer begint, hoeft niemand zich te vervelen. Er is elke
dag op vele plaatsen wel iets te
doen. Voor wie zijn of haar agenda ermee wil vullen, die komt
zowaar tot de ontdekking dat je
op dezelfde tijdstippen niet op
twee -soms drie- plekken tegelijk
kunt zijn.
Druk, druk, druk. Zo wordt dat
wel eens uitgeroepen. Als er
zoveel en zoveel verschillend
aanbod aan leuke dingen is, dan
zit daar een zekere dynamiek in.
Organisaties achter de attracties
zijn soms al maanden eerder met
de voorbereidingen daarvoor in

de weer. En onze gemeente, Borger-Odoorn, staat er om bekend
dat er van vroege lente tot ver in
het najaar van alles en nog wat te
doen is. Om de gunst van de toerist en de passant te krijgen. Ook
om de belangstelling van inwoners van Borger-Odoorn te wekken.
Mensen met een brede interesse
en die ook een beetje mobiel zijn,
hoeven zich met het drukke,
omvangrijke programma niet te
vervelen. Daarbij zal het gezonde verstand min of meer ook tot
enige rust, afstand en kalmte
manen. En in een drukke omgeving als de onze is ook op dat
punt -'n rustpunt- genoeg te beleven. Zomaar een paar ideeën:
Terrasje pikken, genieten van
een hapje en 'n drankje, lekker
loom voor je uit staren of mensenkijken. Een stukje fietsen in
het landelijk gebied of in een van
onze mooie boswachterijen kan

zeer ontspannen werken. En voor
de liefhebbers van wandelen is er
ook voldoende ruimte, mét en
zónder routekaartjes, met en zonder de bekende geleidepaaltjes
kun je heel wat kilometers in de
benen lopen. Wat Cittaslow
betreft: Veel te doen, zelfs voor
de broodnodige rust.
Martin Snapper
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Nieuws OBS 75
Obs 75, De Slag bij Heiligerlee,
de Cito-toets en……
GOOI UW OUDE SCHOENEN NIET TOEVALLIG
WEG!!!
De Slag bij Heiligerlee in 1568
was de eerste overwinning van
de Nederlandse Opstandelingen
onder leiding van de broers van
Willem van Oranje tegen de
Spaanse overheersing van de
Nederlanden. Lodewijk en Adolf
van Nassau trokken op tegen het
Spaanse gezag. Hier in het Noordelijk Veengebied bij Heiligerlee
werden de Spanjaarden verslagen. Nooit eerder was een
opstand tegen de Spanjaarden
gelukt! Het was de eerste zege in
de Tachtigjarige worsteling voor
de vrijheid van de Nederlanden.
De Hollanders tegenwoordig
hebben er nog steeds moeite mee
om te erkennen dat deze eerste
daadwerkelijke succesvolle inzet
naar onafhankelijkheid hier in
het Noordelijk Veengebied
plaatsvond. Sterker nog: deze
slag in dit gebied zou zelfs
beschouwd kunnen worden als
het eerste begin van de huidige
Nederland(en). Een historische
gebeurtenis van formaat! Een
heldenfeit! Maar tja, die Noordelijke Bescheidenheid. Deze
Noordelijke Bescheidenheid is
een fenomeen dat veel Hollanders vreemd is. Waar de laatsten
zich op de borst slaan voor kleine
onooglijke feitjes als: de inname
van Den Briel, Het Turfschip van
Breda, Het Beleg van Haarlem,
Het Leidens Ontzet, Het Zilvervlootje van Piet Hein (ordinaire
kaper), et cetera, hebben de Noordelingen alleen een klein
museum en een standbeeld van
Adolf van Nassau ter ere van het
begin van onze Staat. Want wij
zijn bescheiden. Dat is OBS75
eigenlijk ook. Al jaren zijn de
uitslagen van de Cito-toets
bovengemiddeld op deze school.

Dat waren ze vorig jaar en dat
zijn ze dit jaar weer. Nou zegt
een uitslag van de Cito-toets niet
alles. Veel zaken worden niet
meegewogen. Maar toch…..!
Voor één keer vind de schrijver
dat onze Noordelijke Bescheidenheid maar eens een keer vergeten moet worden. WANT WE
HEBBEN WEER HOGE
CITO-CIJFERS!!! Zo, het is
gezegd voor één keer. We zullen
het niet wéér doen. Want we zijn
bescheiden.
De afgelopen tijd was het een
gezellige drukte op OBS75.
Daarnaast waren er soms kleine
veranderingen die toch een prettige impact hadden. Zoals het
opschuiven van de stopstreep
naast de school op verzoek van
enkele ouders. Nu hebben de
wachtende kinderen bij het uitgaan van de school met hun fiets
meer ruimte en kunnen de ouders
en overige kinderen deze groep
gemakkelijker passeren.
Het aantal ouders dat zich inzet
op het gebied van leesbevordering is de afgelopen tijd verdubbeld. Samen met de inzet van de
leerkrachten en Carin van de
bibliotheek wordt er steeds
meer ondernomen op dit gebied.
Zo hadden de kinderen van

groep 7 en 8 een ontmoeting met
Corien Oranje, een echte kinderboekenschrijfster. De kinderen
luisterden geboeid naar haar verhalen over haar leven in Indonesië. Ze leerde de kinderen ook
hoe ze gemakkelijk een onderwerp kunnen vinden om over te
schrijven.
NL-DOET succesvol op
OBS75. Op zaterdag 29 maart
was het een drukte van belang op
en in de school. Enige leerkrachten samen met een aantal ouders
en kinderen namen de school en
het schoolplein onder handen.
Het mooiste schoolplein van
Nederland werd nog mooier! Er
kwamen o.a. nieuwe planten in
de bloembakken, een aantal
muren werden opnieuw geverfd,
het schoolplein werd geveegd en
waarbij ook de knikkertegels niet
vergeten werden, er werd
gebeitst. De buitenmuur aan de
entreezijde werd voorzien van
een prachtige muurschildering.
Geweldig! De stoep van de over-

Foto’s Jeannet Elting

Dorpskrant Buinerveen
steekplaats werd dermate vakkundig betegeld dat de verwachting is dat deze nog tot ver in de
volgende eeuw mee zal kunnen
gaan. Het was daar aan de weg
soms een gezellige dorpse drukte. Het prachtige weer, het samen
soep en broodjes eten, de gezelligheid en het resultaat zorgde
ervoor dat deze dag voor iedereen een positieve beleving werd.
En zo werd onze mooie school
wéér een beetje mooier.
Maar ook in de hal zijn de thematafels aangepakt en zijn nu gemetamorfosiëerd (mooi zelfbedacht
woord) in een prachtige voorjaars- en paasstijl. Op maandag
7 april is er 's avonds voor de
ouders een voorlichting gehouden over het programma Leefstijl
waar de leerklachten erg enthousiast over zijn. Sowieso zijn we
erg blij dat er deze maand 5 nieuwe leerlingen werden ingeschreven. En na de zomervakantie
komen er nog eens zo rond de 10
kinderen bij.
In groep 7 en 8 loopt momenteel
een project waar de leerlingen
voor korte tijd een eigen bedrijfje
runnen om winst te kunnen
maken voor een goed doel.
Hierdoor leren zij ook hoe je een
bedrijfje kunt op zetten, wat
belangrijk is om winst te kunnen
maken, hoe zij hun product kunnen verkopen, kortom: wat komt
er zoal kijken hierbij. Met veel
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enthousiasme maakten de kinderen zelf sollicitatiebrieven voor
de diverse vacatures.
Eind april doen alle groepen mee
aan een bijzonder project. Het
thema is vrijheid en verdraagzaamheid. De kern van het project is de volgende zin: "Ik loop
een kilometer in jouw schoenen,
zodat ik weet wie jij bent."

Hierop vooruitlopend willen we
u verzoeken om oude of te kleine
kinderschoenen niet nu toevallig
nét weg te gooien. Men heeft er
mooie plannen mee op school!
OBS 75, sinds 1875, de openbare school met die bijzondere
naam en het mooiste schoolplein
van Nederland

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

talent
Zaterdagavond 5 april heeft weer
een succesvolle talentenshow
plaatsgevonden in Buinerveen.
Zoals ook in vele voorgaande
jaren waren de families Peper en
Heidekamp weer druk doende
geweest om alles voor te bereiden. Oproepen plaatsen om deelnemers te krijgen, de zaal versieren, prijsjes kopen, jury regelen,
muziek zoeken, afstemmen met
de deelnemers en nog vele zaken
meer die erbij komen kijken om
weer een geweldige activiteit in
Buinerveen neer te zetten. En
genoten is er. Zowel het publiek
als de deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde zaterdagavond.
Klokslag half 8 opende de presentator van de avond, Lammer
Grooten, de avond. De jury
bestond uit de voorzitter, Harm
Wilting, geholpen met het maken
van de moeilijke keuzes door
Johan Steerenberg en Lisa
Everts. Johan en Harm voor de
'golden oldies' en Lisa voor de
jongere muziek en hippe dansnummers. Een goeie mix.
Natuurlijk waren de street dance
groepen van voormalig NOAD,
nu OKK ook van de partij. Het is
mooi om te zien dat binnen OKK
deze meiden nog een eigen identiteit hebben. De middelste groep
beet het spits af. De 7-8 en 9 jarigen dansten ritmisch en levendig
onder leiding van de vaste leidster Janine Memelink. De jongsten sloten het eerste deel van de
avond af. Zij waren tevens goed
voor een derde prijs. Mooi dat
deze dansgroepen nog in ons
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dorp bestaan. Toppers in de eerste groep waren wel de 4 jonge
meiden die samen de Cup Song
van Anna Kendrick uitvoerden.
Janine Schipper bleek een waar
zangtalent en zong de sterren van
de hemel onder het ritmische
acrobatische getik van de bekers
op een tafel. Loreena Goudriaan,
Manon Hulsof en Sophie Pijs
hebben samen met Janine terecht
e
de 1 prijs gewonnen, wat een
durf en wat een ritme. 'Kippenvelmomentje' noemde de moeder
van Janine het later. Beste playbacker in de eerste groep was
Kaylee Groothuis. Bloednerveus
maar super uit de verf gekomen
deed ze Femke Meines na. Net
echt. Zij kreeg een welverdiende
2e prijs. Natuurlijk waren er ook
nog vele anderen die meededen
in de categorie jeugd. Zij kwamen niet voor een prijs in aanmerking maar kregen wel allemaal een herdenkingsvaantje. En
natuurlijk een daverend applaus
voor hun deelname.
Het tweede deel van de avond
wordt altijd gevuld met de tieners. Iris Smid is al een paar keer
net geen eerste geworden maar
heeft deze avond met haar nummer Neon Lights van Demi Lovato een welverdiende eerste prijs
ontvangen. Zelfs een vaste

hoofdmicrofoon ontbrak niet.
Waar Lammert voorzien was van
een echte mobiele microfoon had
Kim zelf eentje geknutseld van
een wattenstaafje. Niet van echt
te onderscheiden. Aangezien het
geen playback show is maar een
echte show waarbij verschillende talenten aan bod kunnen
komen hadden Leonie van der
Scheer en Charlotte Hummel een
gym act ingestudeerd op muziek
van Armin van Buuren. De AcroElastiekjes deden hun naam eer
aan. Meer acrobatiek dan gym.
Alsof het niks was werden halsbrekende toeren uitgehaald. Zij
kregen van de jury de derde prijs.
De tweede prijs ging deze avond
naar Kiki Egas. Een WK lied van
enkele jaren geleden, WakaWaka van Shakira werd live
gezongen gebracht door Kiki.
Lenige dans en dan ook nog zingen, petje af. Wie weet wat 2014
Brazilië Kiki nog voor ideeën
brengt.
Nadat er ondertussen al 2 pauzes
waren geweest en de jeugd hun
beurt had gehad was ook dit jaar
nog het deel van de volwassenen
weer goed gevuld met bijzondere
deelnames. Live gezongen met
een eigen draai was het nummer
Jambalaya van de Carpenters.
Niets vermoedend werd tussen

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 17
avond zijn ook te vinden op de
website van Geert Hilbolling,
welke gelinkt wordt via
www.buinerveen.nu
Show your talens werd mede
mogelijk gemaakt door Dorpshuis de Viersprong, Stichting
Dorpshuis de Viersprong, Vogelzang Borger en Middeljans
Sportprijzen.
Marjan Poelman

de Engelse tekst een flink stuk
Gronings gehoord. Denk dat
menig kind het nog steeds zingt
bij het horen van dat nummer.
Trea Kuik, Eline de Vrieze en
Marleen Peper deden niet onder
voor de echte Carpenters en kregen dan ook een welverdiende
eerste prijs. Benno van der Aa
was dit jaar door de schoorsteen
gekropen en stond als Jermaine
Jackson op het podium samen
met Pia Zadora. Deze laatste
werd vertolkt door Harmtje
Drent. Een bijzonder stel goed
e
voor een 2 prijs. Tijdens Kerst
hadden we al eens kennis kunnen
maken met de Carol Singers
waarvan Lonneke Visser en Gert
Jan Weggemans ook deel uit
maakten. Waar toen nog echte
kerst klassiekers gezongen werden stonden deze 2 nu als Rod
Stewart en Tina Turner op het
podium, de sterren van de hemel
zingend. Een podium tijger en
een nuchtere Drent; een natuurlijke tegenstelling op het podium
die het nummer nog levendiger
maakten. En live gezongen
natuurlijk. Zij kregen als laatste
e
act op de avond een 3 prijs. Bijzonder in deze categorie waren
ook de 4 dames, die mogelijk
eerst door dezelfde schoorsteen
gekropen waren als Jermaine
Jackson want echt donker geworden. Brenda Wanders, Andrea
van der Aa, Janet Boven en Marja
van der Scheer stonden als echte
Four Tops met de te korte kos-

tuums te zingen. Het Reach Out
misschien te letterlijk genomen
want er knapte wel eens een naadje…
Al met al was het een erg gevarieerde avond met zang, dans,
playback en gym en acrobatiek.
Zeker weer voor herhaling vatbaar. Na al die jaren inzet willen
de organisatoren graag het stokje
doorgeven aan een volgende
enthousiaste club. Begrijpelijk.
Bij dezen dan ook nog een
oproep aan een ieder die het wel
wat lijkt om een dergelijk geweldige avond te organiseren in Buinerveen. Natuurlijk het eerste
jaar nog bijgestaan door de ouwe
rotten in het vak.
5 april was weer een avond vol
vertier in Buinerveen. Vertier
voor jong en oud. Foto's van deze
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Deze bijeenkomst op woensdag
19 februari begon een uur vroeger vanwege de maaltijdproeverij. Harnold en Erwin van de fa.
Van Smaak uit Drachten hadden
een complete maaltijd meegenomen die door ons genuttigd werd.
40 jaar geleden is Van Smaak
ontstaan in Menaldum en later
verhuisd naar Drachten. Ze
maken zo'n 5000 maaltijden en
deze worden met 36 auto's vervoerd naar o.a. verzorgingstehuizen, maar ook naar particulieren.
Bij particulieren wordt eerst een
intakegesprek gehouden, waarna
er een verplichting van afname
van 4 maaltijden per maand is.
Iedere voorkeur van hoeveelheid, dieet of samenstelling kan
worden aangegeven. Men speelt
in op streekgerechten. De chauffeur kan zelfs thuis afleveren
zonder dat er iemand aanwezig
is, waarbij producten in koelkast
en op het aanrecht geplaatst worden. Er is ook een mogelijkheid
van boodschappenservice. In
heel Noord Nederland wordt
geleverd. Het heeft ons allemaal
prima gesmaakt!

Woensdagavond 19 maart
kwam de heer Wietse van Houten
met een lezing over “ondergoed
door de jaren heen”. Vroeger had
de familie Van Houten een textielgroothandel voor voornamelijk ondergoed. Voor 1850 droegen mensen helemaal geen
ondergoed. Daarna kwamen er
stukken goed met grote flappen,
die door een lintje werden opgehouden. Rond 1930 kwam er
elastiek vanuit Indonesië. Baai
en keeper waren materialen die
voor ondergoed werden gebruikt
en tevens werden er broeken en
hemden gebreid. Nog later werden er prachtig geborduurde kantjes aan het ondergoed gemaakt.
Uit de tweede koffer kwam na de
pauze nog een grote hoeveelheid
ondergoed. Tot slot werden
diverse strings geshowd.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en kan
vrijblijvend 2 keer komen kijken.
Informatie: Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552 of
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

Dinsdag 22 april is de
volgende avondbijeenkomst in
Nieuw-Buinen. Samen met deze
afdeling gaan we luisteren naar
een lezing met het thema: Geopark De Hondsrug.
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Woensdag 21 mei staat er een
verrassingsavond in de agenda.
Eetclub
Op vrijdagavond 28 februari
hebben we gegeten bij De Gulle
Bourgondiër in Drouwenermond. Eerst genieten van verschillende visarrangementen en
een heel lekkere soep. Daarna
kon een ieder zijn bord vullen bij
het buffet. Een gezellige avond,
waarbij we onze buik heerlijk vol
hebben gekregen.
Tuinclub:
Maandag 2 juni
De Houtstek in Blijham
Maandag 30 juni
Entourage in Rhederveld
Maandag 25 augustus
't Vlijtig Loesje in Elp
Excursie:
Vrijdag 13 juni naar De Nieuwe
Kolk in Assen voor een rondleiding. Informatie bij Angelien
Bijkerk.
Als je lid bent van onze afdeling,
kun je ook deelnemen aan activiteiten van provinciale commissies. De agrarische commissiedagen zijn in oktober in het
gebied rondom Exloo en Odoorn. Op 10 april en 8 mei zijn
er opnieuw wandelroutes in
Tynaarlo en Echten.
Commissie voor Alleenstaanden
organiseert een Fietsdag; er zijn
Dansdagen (Cultuur Comm.);
men kan schilderen op locatie

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten
(47,50 euro per jaar) zijn te hoog, kan men bij de gemeente terecht voor
een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.

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

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040
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vervolg van pag. 1

Zonder het vooraf gepland te
hebben ging het op deze manier
wel heel erg gemakkelijk.
De fakkeloptocht die vorig jaar
wat dunnetjes was, was dit jaar
weer een succes. Ruim 20 kinderen liepen mee. Gelukkig bleven
fietsers en overig verkeer dit jaar
wel netjes uit de groep zodat veilig onder deskundige begeleiding de groep naar de 2/3e weg
geleid is. Onderweg aangroeiend
door omwonenden van de Zuiderstraat.
Bij de bult aangekomen was het
eerst even schrikken voor de organisatie. Heel zorgvuldig wordt
altijd stro rondom de bult
gemaakt. Zo recht mogelijk
tegen de bult omhoog zodat,
staand op zwarte grond de bult
veilig aangestoken kan worden.
Dat gebeurt traditiegetrouw door
de kinderen uit de fakkeloptocht.
Nu was echter al door vele al aanwezige kinderen in het stro
gespeeld waardoor dat verspreid
was rondom de bult. Aansteken
uit een veilige positie, niet staand
in het stro is dan niet gegarandeerd. Gelukkig was aan de
Noordoost kant de schade niet zo
groot en kon de bult toch door de
kinderen aangestoken worden.
Mocht dit een volgend jaar weer
gebeuren dan moet er mogelijk
een lint rondom de bult gespannen worden of aansteken met een
gasbrander met lange lans en dat
zou toch jammer zijn. Uit het stro
blijven dus.
Door de flinke oostenwind ging
de bult rap in brand. Door diezelfde wind smoorde de rook dus
ook het omhoogschieten van het
vuur, wat altijd heel spectaculair
ervaren wordt. Helaas zijn de
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omstandigheden niet altijd zo dat
zo'n fenomeen ontstaat.
Menig kind is 's avonds weer als
een klein zwart monstertje mee
naar huis genomen. Flink
schrobben was nodig om alle vuil
weer van de gezichtjes en handen
en voeten te krijgen. Wat is er nu
leuker dan glijbaantje spelen in
een steile sloot, waarin slechts
een laagje modder staat. Mogelijk is de organisatie wel genoodzaakt om volgend jaar om het
hele perceel een draad te spannen. Nu de bezoekersaantallen
steeds verder oplopen en er meer
dan 300 spelende kinderen zijn,
gebeurt het wel dat ze de sloot
over gaan en in het bouwland
terecht komen, met eventuele
schade aan de gewassen. Om

overlast voor de rondomliggende
landbouw percelen zo veel mogelijk te voorkomen wordt gezocht
naar een oplossing.
Het publiek is in groten getale op
het paasvuur af gekomen. Auto's
e
stonden op de 2/3 weg tot voorbij de eerste wijk en op de Zuiderstraat vanaf nummer 39 tot 57
stonden auto's geparkeerd. Uniek
voor zo'n dorp als Buinerveen.
Doordat de wind in een goeie
hoek zat en het terrein goed
begaanbaar was kon het publiek
zich erg goed verdelen over het
terrein. Waar men soms in voorgaande jaren zich genoodzaakt
e
voelde om op de 2/3 Weg te blijven staan, nu kon in een halve
maan iedereen zich verdelen
rondom het vuur. Tijdens het
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aansteken op geringe afstand,
maar al gauw werd achteruit gelopen omdat de hitte ondraaglijk
werd. Iedereen verdeelde zich
mooi.
De organisatie had enkele grote
tonnen neergezet die dienst konden doen als afval emmer en ook
waren er unieke sta tafels geknutseld van de ombouw van zogenaamde IBA vaten. Het Keet
Feest Compleet zorgde voor de
catering en het moet gezegd worden dat Truus Timmermans al die
dagen het hele vrijwilligers team
goed voorzien heeft van alle natjes en droogjes en tevens de orga-

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

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

nisatie samen met de rest goed in
handen had. Complimenten!
Door het geweldige mooie weer
heeft de avond lang voortgeduurd. Het was zowel voor de
jeugd als voor de oudere jeugd
weer een geslaagde uitgaansavond. Dat het in Buinerveen zo'n
succes is, is ook de media niet
ontgaan. TV Drenthe was aanwezig en heeft enkele bezoekers,
jong en oud, geïnterviewd. Op
het internet is dat item te vinden
in het filmpje via de volgende
link http://www.rtvdrenthe.nl/
nieuws/vandalen-steken-paas
bult-2e-exlo%C3%ABrmondbrand.
Hopelijk is dat deze week nog na
te kijken op het internet.
Tweede Paasdag is dan opruimdag. Door het vele publiek was er
veel op te ruimen. Bierflesjes en
plastic op de raarste plekken.
Gelukkig maken ook hier vele
handen licht werk en ligt het terrein er na een paar uurtjes opruimen weer netjes bij. Er is amper
hout overgebleven. Alleen nog
wat dikke stukken die toch in het
vuur beland zijn smeulen nog na.
Alle vrijwilligers hebben weer
een super evenement neergezet
waar met veel tevredenheid door
iedereen op terug gekeken kan
worden. Op naar 2015!
Marjan Poelman
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NIEUWS van Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Ingang naar 't Meras
bij OBS 75:
Tijdens NL-doet op zaterdag 22
maart is er een groep vrijwilligers bezig geweest met de aanleg
van een wandelpad bij OBS 75.
Het wandelpad is iets uitgediept
en er zijn houtsnippers aangebracht als laag om over te lopen.
Vooraf was Wark4Joe (gemeente
zet mensen met een beperkt
arbeidsvermogen in bij het
onderhoud van gebouwen en
woningen) op woensdagmiddag
aan het werk geweest met het
plaatsen van hekwerk ter
afscherming van de speelplaats
van OBS 75. Het wachten is nu
nog op het plaatsen van een brug
over de sloot, zodat er een extra
ingang is gerealiseerd naar 't
Meras.

Website Buinerveen.nu:
Eindelijk is er een webmaster
gevonden om de site van Buinerveen bij te houden. Bram van
Buuren heeft deze taak op zich
genomen. Op de site www.buinerveen.nu staan alle verenigingen en clubs van Buinerveen
gepresenteerd en is tevens een
activiteitenagenda aanwezig.

Neem een kijkje en zie dat er
steeds doorgelinkt kan worden
naar de websites van o.a. de scholen, de spelweek, de foto's die
door verschillenden personen
zijn geplaatst op het internet, enz.
Als er iets georganiseerd wordt
kan dit aan Bram worden doorgegeven; hij zorgt voor plaatsing op
www.buinerveen.nu.
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Verslag jaarvergadering
Maandag 17 maart 2014 om 20.00 uur
Dorpshuis Buinerveen
Jaarverslag Plaatselijk Belang
De jeugdsoos zou indien levensAantal leden: 298.
vatbaar zijn onderkomen in het
DOP
Dorpshuis krijgen. Zij hebben
De Pannakooi is in 2013 gerealitijdelijk in de kantine van de
seerd. Officiële opening is in
schaatsvereniging gezeten.
2014.
Is tevens ook actief geweest bij
Bestuur Plaatselijk Belang
de ontwikkeling van een bruggeWillem Lutjes is aftredend. Wiltje over de sloot bij OBS'75 In
lem; bedankt!! Het bestuur is blij
maart 2014 zal de realisatie
met de komst van Ina Habing en
plaatsvinden.
Dennis Middeljans!
AED is actief. 19 personen hebben een opfriscursus, gefinanActiviteitencommissie:
cierd door Plaatselijk Belang.
Gezocht wordt naar jonge menPlaatselijk Belang heeft bijgesen in het bestuur. De spokendragen aan de organisatie en
tocht i.s.m. ijsvereniging was
medefinanciering van de nieuwgeweldig geregeld: 55 spoken en
jaarsinstuif in het dorpshuis in
ongeveer 150 lopers. Helaas
januari 2013.Ruim boven 100
weer regen. Feest spokentocht in
mensen bij de instuif.
de kroeg was geslaagd.
Dennis Middeljans en Ina
Habing hebben zich beschikbaar
Dorpskrant
gesteld (vanuit de werkgroep
Iedereen is erg tevreden en trots
DOP) voor het bestuur
op onze mooie Dorpskrant. Sinds
begin 2014 is ook een website
Jaarverslag Stichting Dorpshuis
van Buinerveen op het World
Het eerste kwartaal:
Wide Web:www.buinerveen.nu
Bezig geweest met de opruiming
van de zolder. Windwijzer aanDOP
gevraagd. Isolatie geplaatst en
In de laatste Dorpskrant is hier
deze heeft rendement opgeleeen stuk over geschreven. In
verd. Er zijn paaltjes aan de Noor2006 begonnen, in 2007 een huisderstraatzijde geplaatst.
kamer bijeenkomst. Het BOKD
Het tweede kwartaal:
is langs geweest en er heeft een
Werd het roken en de wetgeving
landschapsarchitect geholpen.
besproken en zijn er twee nieuwe
De Pannakooi is gerealiseerd en
vlaggen besteld.
binnenkort is hier de opening
Het derde kwartaal:
van. Het alternatief pad bij OBS
Komst van de Drank-en Horeca'75 is nu in de maak.
wet besproken en het Dorpshuis
Alleen het kruispunt, waar 10
is geen paracommerciële insteljaar geleden in de politiek over
ling.
werd gepraat, wil Plaatselijk
Het vierde kwartaal:
Belang erg graag veranderen.
Sluiting peuterspeelzaal en de
Door alle acties staat Buinerveen
kelder geïmpregneerd.
goed bekend bij Gemeente BorVoorjaar 2014
ger-Odoorn.
Subsidie ombouw peuterspeelzaal naar jeugdsoos is afgewezen
en er is een glasvezelkabel aanAls het niet goed gaat, vertel het
vraag gedaan bij Gemeente Borons, als het wel goed gaat, vertel
ger-Odoorn.
het een ander!
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Sociaal team Nieuw-Buinen
Judith Otte en Lammie Polling
zijn aanwezig als gastsprekers.
Door de ontwikkelingen van de
Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is heeft Gemeente
Borger Odoorn een pilot project
gestart in Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en
Drouwenerveen. Judith is teamleidster en is in september begonnen met het proces. Lammie is
onderdeel van het sociale team,
deze bestaat uit 7 personen. Het
WMO-loket gaat integreren bij
sociaal team. De bedoeling van
het Sociaal Team Nieuw Buinen
is een contactpersoon voor u als
burger voor al uw problemen.
Belangrijke onderdelen:
Simpelere oplossingen voor persoonlijke problemen.
Systeem vanuit intrinsieke motivatie voor mensen zelf.
Goede zorg en dienstverlening
als professional in contact komt
met burger. Er op af! Dicht bij
elkaar! Laagdrempelig!
Eenvoudig wat eenvoudig kan en
specialistisch waar nodig is.
Er zijn veel vrijwilligers met
deskundigheid, deze worden ook
ingezet.
Op maandag-, woensdag,- en
vrijdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur opent de Steunstee
haar deuren.
Ook is er een Ruil-en goederenbank in Nieuw Buinen in de
'oude bibliotheek' aan de Parklaan. Dus burgers die bruikbare
spullen over hebben kunnen hier
worden ingeleverd. Burgers die
met toestemming van de Steunstee komen kunnen hier spullen
halen.
Locatie Steunstee:
Noorderdiep 125
9521 BC Nieuw-Buinen
0599 658 057
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Van de bestuurstafel
Op 17 maart jl. vond de gecombineerde jaarvergadering plaats
van Stichting dorpshuis en Plaatselijk Belang. De opkomst was
niet groot. Er was een twintigtal
belangstellenden.
Tijdens deze vergadering werd
het afgelopen jaar geëvalueerd
aan de hand van de notulen van
Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang.
Beide partijen bleken de financiële zaken op orde te hebben en
deze zijn dan ook door de kascommissies goedgekeurd.
Na de pauze werd een
inleiding verzorgd door Judith
Otte en Lammie Polling, die aan
een pilot werken, namelijk “sociaal team Nieuw Buinen”.
Lammie Polling werkt bij “steun
stee” Nieuw Buinen en Judith
Otte is speciaal aangesteld om
deze pilot te coördineren.
Het doel van deze pilot is om de
zorg socialer en toegankelijker
te maken en dichterbij de mensen te brengen.

Daarna gaf de activiteitencommissie te kennen alweer verschillende evenementen in petto te
hebben voor het komende jaar
(houd de agenda in de dorpskrant
in de gaten!).
De avond werd afgesloten met
een gezellig samenzijn onder het
genot van een hapje en een
drankje.

Zoals bekend kun je altijd bij het
bestuur aankloppen om iets te
melden, te vragen of om aan de
orde te brengen. Dit kan persoonlijk bij een van de bestuursleden
of iedere eerste maandag van de
maand tijdens onze vergadering.
Samen kunnen en willen we dit
dorp leefbaar houden!
Namens het bestuur Stichting
Dorpshuis
Harm van Rhee

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
212298
Harm van Rhee
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak
211860

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Kinderopvang

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

Nieuwsgierig?!
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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.
Ook kunt u 4x meegaan met een uitje waarop u een
korting krijgt van € 5,00 bij ritjes vanaf € 7,50.
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.

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

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

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

AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé
voor € 10,00

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

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.
Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur
Vr-za-zo open va 15.00 uur
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat

Hooikoorts
Wat boffen we toch met het weer,
zo eind maart, begin april. Het
zonnetje schijnt, de eerste bloesem bloeit aan de bomen en prille
blaadjes ritselen in de wind. In
een luie stoel geniet ik van de zon
en schrijf dit artikel … over hooikoorts dit keer.
En meteen ben ik me ervan
bewust dat dit alles waar ik van
geniet voor anderen misschien
wel een reden is om binnen te
blijven. Benauwdheid, een kriebelende neus, keel of verhemelte, niesen … al die symptomen
van hooikoorts die ertoe leiden
dat het buitenleven veel minder
leuk wordt.
Wat is dat nou: hooikoorts? De
verschijnselen kent iedereen
wel, van zichzelf, een familielid
of de buurman, we kennen allemaal wel iemand die er last van
heeft. Bloeiende bomen, bloemen en grassen laten hun stuifmeel (pollen) los dat vervolgens
door de lucht wordt verspreid.
De één reageert al vroeg in het
jaar op de pollen van bomen, bij
de ander beginnen de problemen
pas als aan het eind van het voorjaar de grassen beginnen te bloeien. De verschijnselen die hooikoorts-patiënten laten zien worden veroorzaakt doordat hun
afweersysteem op hol slaat als
het in aanraking komt met het
stuifmeel. De pollen worden
door het lichaam aangezien voor
een 'gevaarlijke stof' en het
afweersysteem brengt de allereerste reactie op gang die het
kent: de slijmvliezen van ogen en
luchtwegen zwellen op en gaan
vocht produceren. Ogen beginnen te tranen, de neus begint te
snotteren, het niesen begint en de
keel gaat dicht zitten. De stof die
daarvoor verantwoordelijk is,
noemen we histamine. Bij een

ernstige en levensbedreigende
reactie zal dan ook snel een antihistamine nodig zijn om de zwelling weer te laten afnemen. Dat is
gelukkig niet zo vaak het geval.
In het algemeen worden bij hooikoorts medicijnen gebruikt die
de afweerreacties van het lichaam onderdrukken. Soms in de
vorm van tabletjes, soms in
sprayvorm.
Ook met homeopathische middelen kunnen de klachten van
hooikoorts prima verlicht worden. Klachtgericht kan gekozen
worden voor bepaalde middelen
die de verschijnselen beïnvloeden, vaak zijn die van plantaardige oorsprong. Een andere
mogelijkheid is een homeopathische pollenkuur, waarbij op 4
opeenvolgende dagen een korrel
wordt ingenomen, steeds in een
iets hogere sterkte. Indien nodig
kan dit na een paar weken nog
een keer herhaald worden. De
ervaring van homeopaten heeft
geleerd dat dit al in veel gevallen
veel verlichting heeft gegeven.
Klassieke homeopathie gaat in
de behandeling nog een stapje
verder. Waarbij een homeopaat
zich niet alleen afvraagt hoe we
de reactie kunnen verminderen
maar ook: “hoe komt het dat het
afweersysteem van deze persoon
gaat reageren op een volkomen
natuurlijke stof”? Voor iedere
patiënt zijn de verschijnselen
anders en die worden dan ook
goed in kaart gebracht. Verder
wordt gekeken naar andere individuele kenmerken van de patiënt. Een belangrijke vraag daarbij is altijd “wanneer of waardoor
zijn de klachten begonnen”? Ook
als het iets is dat al járen in de
familie zit willen we dat graag
weten, het levert dan weer
belangrijke informatie op voor
de keuze van het middel. Op

basis van het geheel wordt dan
een individueel middel gekozen
dat het lichaam van de patiënt
stimuleert om zélf het afweersysteem weer in balans te brengen. Een combinatie van beide
methoden is een goede optie om
hooikoorts te lijf te gaan!
Voor meer informatie bent u
altijd welkom bij Inspiraling: om
te bellen, te mailen of gewoon
een informatief gesprek te hebben: 0599-851987, 06-21 524
729 of info@inspiraling.nl.

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
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Loop mee en sta stil bij kanker:

SamenLoop voor Hoop Borger - 24 en 25 mei 2014
De SamenLoop voor Hoop is een
24-uurs wandelestafette georganiseerd vanuit KWF Kankerbestrijding voor de strijd tegen
kanker. Het doel van een
SamenLoop is enerzijds om
(ex)kankerpatiënten (survivors)
een hart onder de riem te steken,
anderzijds is het een sponsorloop
met als doel om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding.

Deze brandende kaars wordt
geplaatst in een papieren zak
voorzien van uw boodschap.
Voor een donatie van €5,- ontvangt u een “Kaars voor Hoop”.
Ze zijn onder andere te bestellen
via onze website.
Wij hopen u allemaal te zien op
24 en 25 mei tijdens de
SamenLoop voor Hoop in Borger!

Zoals sommige van u zich wellicht kunnen herinneren vond de
allereerste SamenLoop voor
Hoop in Nederland in 2006
plaats in Borger. Daarom zet
KWF Kankerbestrijding in haar
65-jarige jubileumjaar graag
haar strijdkracht bij om samen
een hopelijk succesvolle SamenLoop neer te zetten in Borger in
2014.
De SamenLoop in Borger zal
plaatsvinden op sportpark “de
Drift” te Borger op 24 en 25 mei
2014, van 16.00 tot 16.00 uur.
Gedurende deze 24 uur loopt er
altijd minstens 1 teamlid, als symbool voor de voortdurende strijd
tegen kanker. Een team bestaat
meestal uit 10-15 personen. De
kosten zijn €10,- per deelnemer.
Bent u enthousiast geworden en
wilt u zich als deelnemer aanmelden voor de SamenLoop voor
Hoop in Borger? Neem een kijkje op onze website www.samenloopvoorhoop.nl/borger of stuur
een email naar teamwerving.slvhborger@gmail.com.
Een indrukwekkend onderdeel
van de SamenLoop voor Hoop is
de Kaarsenceremonie. Tijdens
deze ceremonie herdenken wij
onze dierbaren door middel van
zogenaamde “Kaarsen voor
Hoop”.

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

Optocht in Buinerveen, jaar onbekend.
Van links naar rechts; Tieme Eding, Lammie Eding, Lammert Eding,
Obe Bangma, Henk Folkerts, Sientje Dewes en Jobkien Eding.

Kinderen aan de Hoofdkade Buinerveen vastgelegd door fotograaf Meiborg in 1926.
Van links naar rechts; onbekend, onbekend, Henk Meiborg, Annie Meiborg, onbekend, Corrie Meiborg en
onbekend.
Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Op 9 april hebben we onze jaarvergadering gehouden in Buinerveen met als spreker de heer H.
Pras uit Valthe, die ons mee terug
nam naar het cafe van vroeger.
Vroeger had het cafe meerdere
functies, niet aleen feesten maar
ook belangrijke zaken werden er
geregeld. Van bankzaken tot
begrafenissen en wat te denken
aan vele vergaderingen van verschillende verenigingen. Maar
natuurlijk ook als ontmoetingsplaats met een dorpshuis functie,
een boeiende lezing waar vele
herinneringen weer boven kwamen. Op de vergadering werd
Albert Plat voorgesteld als nieuwe penningmeester en Reind
Middel blijft het beheer van
ledenbestand bijhouden. Verder
zijn er geen wijzigingen binnen
het bestuur, welke op dezelfde
voet verder gaat.
Geregeld krijgen we materiaal
binnen en zoeken hiervoor een
plaatsje in ons archief. Ook merken wij dat tijdens onze dinsdagmiddagen dat we bezig zijn in
onze ruimtes dat we bezoekers
krijgen om eens te zien wat we
doen en wat er te vinden is. Kom
gerust eens langs aan de Parklaan
26 om te kijken en te zien, vrij
toegankelijk en ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op
dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur, of na telefonisch contact op een ander tijdstip. Ook
kunt u materiaal meenemen zoals
foto's deze worden ter plekke
gescand en kunt u ze zo weer mee
nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www-histver-nbb.nl kijkt u
gerust en geef uw menig, of eventueel aanvullingen.

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

Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
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en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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Ruilgoederenbank:
Winnaar landelijke prijs GOUDEN PIT MET
De Ruilgoederenbank te Nieuw
Buinen heeft de nationale prijs
gewonnen van de leefbaarheidswedstrijd KERN MET PIT van
de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij. (KNHM)
Na in januari 2014 de Drentse
finale gewonnen te hebben, is het
project nu in maart ook verkozen
tot het beste landelijke project!
Via deze wedstrijd worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun
idee voor de leefomgeving binnen 1 jaar te realiseren. Maar
liefst 121 bewonersgroepen
deden dit jaar mee met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit.
Volgens het publiek en de vakjury heeft het project zich onderscheiden van andere projecten
door de sociale samenhang die
de Ruilgoederenbank in de
samenleving heeft gebracht. De
landelijke jury vindt dat de winnaar van de GOUDEN PIT een
uitstekend voorbeeld van “actief
burgerschap met veel zingeving
en maatwerk” is. Voor veel vrijwilligers biedt het project structuur in de dagindeling, krijgen ze
zelf weer een doel in het leven en
de eigenwaarde groeit omdat ze
volop meedoen!
De Ruilgoederenbank biedt mensen met een kleine knip een kans
om deel te nemen aan de samenleving door goederen te ruilen
voor diensten. Naast de provinciale titel ontving het project maar
liefst € 2500,- en naast de Gouden Pit krijgt het project € 3000,Alle (vrijwillige)medewerkers
zijn apetrots op het resultaat en
ze vinden het een kroon op het
werk ! Ze zetten zich niet voor
100% maar wel voor 200% om
het iedereen naar de zin te
maken.
Dankzij medewerking van de
gemeente Borger-Odoorn,
woningbouwcorporatie Lefier

en Welzijngroep ANDES (Steunstee) wordt het project De Ruilgoederenbank mogelijk gemaakt.
Wat is de Ruilgoederenbank ?
De Ruilgoederenbank is een verzamelplaats voor goede tweedehands goederen.
Een plek waar mensen ontvangen worden, die 2e kans bruikbare
goederen willen inbrengen op de
Parklaan 26 te Nieuw Buinen en
mensen blij willen maken met
deze nog goede spullen. Voor wie
zijn de spullen dan bedoeld ?
Voor mensen bij wie het even
tegenzit. Mensen die (tijdelijk)
krap bij kas zitten maar wel
behoefte hebben aan spullen.
Kleding, stoelen, een bed, serviesgoed, schoenen, dekbedovertrekken, speelgoed, boeken
enz. Iets nodig ? Iets terug doen !
Bij de Ruilgoederenbank betaal
je niet voor spullen. Je doet er iets
voor terug!
Een vrijwilligersklus dat is de
RUIL ; zoals meehelpen in de
winkel zelf, helpen kleding sorteren, opruimen na een dorpseve-

nement, helpen een speeltuin
opknappen, een taart bakken
voor ALLE VRIJWILLIGERS,
een ritje met iemand naar het
ziekenhuis; kortom het kan van
alles zijn.
Waar kan ik goederen inleveren ?
De ruilgoederenbank is gevestigd aan PARKLAAN 26 te
Nieuw Buinen.
Ook kunt u de Ruilgoederenbank
zelf bellen voor meer informatie:
06 – 83 80 61 89 of via
De Steunstee 0599 – 65 80 57
Ophalen en bezorgen van goederen gaat op afspraak.
Wanneer is de Ruilgoederenbank
geopend ?
Voor inbreng of uitgifte bent u
welkom op dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend
van 09.00-12.00 uur en woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur.
Op maandag gesloten.
Lammie Polling
Sociaal Werker
Projectleider
Steunstee Nieuw-Buinen
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Meer dan 10 jaar het vertrouwde
adres voor resultaatgerichte klassiek
homeopatische behandeling.

e

Wat hebben we de zaterdag 29
maart als mooi beleefd! Vooral
de lokale-, provinciale- en landelijke erkenning en waardering
voor alle medewerkers van de
Ruilgoederenbank,
doet ze
beseffen hoe waardevol allen in
het project staan.
Ook zijn ze allen bedankt
namens de directie van TINTEN
en ANDES, o.a. door middel van
persoonlijke aandacht, maar ook
dmv een gezamenlijk etentje bij
de lokale chinees!
De presentatie bestond uit een
film van 5 minuten die door
Dorien is gemaakt en door een
mondelinge toelichting van
Marja Wubs, medewerker van de
RGB. Beide onderdelen waren
een schot in de roos!
Dank voor alle stemmen (we
hadden landelijk en van de jury
de meeste stemmen ontvangen!)
en namens jullie dus ook dank
voor de prijs! Tja, het is wel
weer even € 3000,- !

www.dehomoeopaath.nl

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

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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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Maandag
18.00 - 19.00 u
groep 4 t/m 6
19.00 - 20.00 u
groep 7/8 en VO
Zaterdag
09.30 - 10.15 u
groep 1 t/m 3
De lessen worden geven door Jeanine Memelink.

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

NOAD streetdance 2
NOAD streetdance 3
NOAD BOM (bewegen op muziek)

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. Nieuwe leden betalen eenmalig
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de
penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website okknieuwbuinen.nl
Bij onze yogalessen is er nog plaats voor nieuwe leden. Iedereen is welkom, ook als U denkt “dat kan ik
niet”, kom het eens een keer proberen. U mag twee keer gratis meedoen, daarna kun u lid worden.
de
NOAD heeft meegedaan aan “Show Your Talent” en NOAD 1 heeft de 3 prijs gewonnen.
Op 12 april heb wij onze uitvoering gehad. Alle groepen van O.K.K. hebben hier aan mee gedaan.
Voor NOAD was het de eerste keer en zij hebben het uitstekend gedaan, maar dat geld voor alle groepen.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Van 3 tot 6 juni hopen wij weer met een groep mee te wandelen in de avond 4 daagse.
De groepen krijgen hierover nog nader bericht.
Sv O.K.K.
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Dansgroep van groep 4

t/m 6

Dansgroep van groep 7&8 en VO

Dansgroep van groep 1 t/m 3

De volleybalcompetitie voor seizoen 2013/2014

Het volleybal toernooi kan vanwege te veel activiteiten in de zomer
niet voor de zomervakantie plaatsvinden.
Wij gaan nog kijken of we het op een andere datum in kunnen passen.
De activiteitencommissie van V.V. Buinerveen
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V.V. Buinerveen Dames 1
zoekt teamgenoten
u?
o
j
r
voo
s
t
e
I
Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training
bijwonen op
Dinsdag of Donderdag van
20.00 tot 21.30 uur.

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

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2013-2014
Vissen:
Donateur per gezin
€ 6.00
Gezinslidmaatschap
€11.50
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen eo voor het seizoen 2014 zijn van
maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur te koop bij:
Bert v/d Veen
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
(Ingang Hollandialaan)
Evenals voorgaande jaren organiseert de Schaatsvereniging een
aantal viswedstrijden in de ijsbaan .
Zaterdag
10 mei
13.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag
31 mei
18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
21 juni
21.00 uur - 24.00 uur nachtvissen
Zaterdag
12 juli
18.00 uur - 21.00 uur na afloop BBQ
Zaterdag
9 aug
18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
13 sept
13.00 uur - 16.00 uur
Inleggeld:
T/m 12 jaar € 1.00
Vanaf 13 jaar € 2.50
Inschrijving 30 minuten voor aanvang in de kantine.
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DE ZONNEBLOEM
De Zonnebloem Borger e.o. is
in Buinerveen e.o. actief.
Hierbij vraag ik uw aandacht
voor het volgende, De Zonnebloem afdeling Borger E&O is
volop actief. U kunt ook genieten
van de mogelijkheden die de
Zonnebloem te bieden heeft.
De Zonnebloem organiseert voor
de gasten leuke activiteiten. De
gasten van de Zonnebloem afdeling Borger e.o. zijn mensen
met een fysieke beperking en
ouderen die het leuk vinden om
een aantal keren per jaar erop uit
te gaan. Alle gasten wonen in de
omgeving van Borger. U als lezer
van dit krantje woont in Buinerveen en omgeving. Wij vinden
het leuk om nieuwe gasten te
mogen begroeten uit uw omgeving.
Wat kunnen wij voor de gasten
betekenen? Een uitstapje van een
dag of een dagdeel is een mogelijkheid. De Zonnebloem organiseert echter ook vakantieweken.
Ook voor een weekje vakantie
met waar nodig professionele
verpleegkundigen kunt u dus
contact met ons opnemen. Voor
de afdeling Borger e.o. organiseren wij ieder jaar verschillende
activiteiten. Dit kan een middagje met de bus door de omgeving
zijn, gezellig een keertje winkelen, een boottochtje of bijvoorbeeld een keer naar het theater.
Wij proberen ieder jaar andere
activiteiten te organiseren.
De Zonnebloem vrijwilligers
zijn ook bereid om structureel bij
u op bezoek te komen. Gezellig

koffie of thee drinken is een
mogelijkheid maar ook even
heerlijk naar buiten voor een
wandeling of even samen met u
boodschappen doen is mogelijk.
De 180 bestaande gasten van de
Zonnebloem in Borger en
omstreken kijken altijd uit naar
de gezellige activiteiten. De 25
vrijwilligers die de activiteiten
organiseren zijn blij om dit voor
de gasten te kunnen doen.
De activiteiten kalender 2014
20 maart
Gezellige middag in het Anker
onder begeleiding van Duo
Muzellig.
21 juni
Picknicken in Borger
20 augustus
Busrit door de prachtige omgeving van Borger en omstreken.
November gaan wij met de gasten winkelen in Assen
December gaan wij met de gasten naar de Kerstshow in de manege in Bronneger.
Zou u wel graag naar de activiteiten willen maar kunt u er niet
zelfstandig naar toe? Dit is geen
probleem. Samen met u kijken
wij hoe u wel deel kunt nemen
aan de activiteiten . Wij kunnen
u van huis halen en uiteraard ook
weer thuis brengen. Bent u volledig rolstoel afhankelijk en kunt u
niet in een personenauto? Ook
dan kunnen wij samen met u een
oplossing zoeken voor het vervoer. Vaak kan er veel meer dan u
denkt.

Staat u al ingeschreven als gast
bij de Zonnebloem, dan ontvangt
u persoonlijk een uitnodiging
voor de verschillende activiteiten. Als u nog niet ingeschreven
staat maar wel graag deel wilt
nemen aan de Zonnebloem activiteiten of graag bezoek wilt van
een vrijwilliger, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
de contactpersoon voor Buinerveen en omgeving.
Haar naam is Bea Boonstra
Tel. 0599-212201
Zij zorgt er dan voor dat een vrijwilliger contact met u opneemt
voor een kennismakingsgesprek.
Wilt u vrijwilliger worden en ons
meehelpen met het organiseren
van de verschillende activiteiten
? Ook dan kunt u contact opnemen met Harma Beukema. Dit
kan per telefoon 0599-234842 of
per mail: jbeukema@kpnmail.nl
Om de kosten van de activiteiten
voor onze gasten zo laag mogelijk te houden komen wij ook dit
jaar weer bij u langs met Zonnebloem loten. Vanaf 10 april zijn
de loten te koop. Bij ieder lot dat
u koopt, ontvangt u een coupon
voor een gratis tijdschrift. Wij
hopen dat u ook dit jaar weer
loten van ons koopt.
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Gemeenteraad verkiezing op 19 maart 2014
Het is voor de stembureau leden
eigenlijk al begonnen op 10
maart. We werden toen in het
gemeentehuis opgefrist met een
aantal stellingen die zich voor
kunnen doen tijdens de stemdag.
Het bleek maar eens weer dat je
heel erg hulpbehoevend moet
zijn om met hulp te mogen stemmen. Stemmen is persoonlijk en
daar heb je normaal gesproken
geen hulp bij nodig. Toch verbaast het mij dat je na afloop van
de stemming stemformulieren
tegenkomt die fout of helemaal
niet zijn ingevuld. Het is natuurlijk ieder zijn goed recht, maar
dan denk ik als je toch niets in
wilt vullen waarom ga je dan
naar het stembureau. Maar goed,
ik heb in mijn leven inmiddels
geleerd dat je niet voor anderen
moet denken en dat is maar goed
ook. Er waren ook een aantal
ongeldige stemmen en dat is
natuurlijk jammer. Het lijkt zo
eenvoudig; het witte vlakje voor
de naam van uw voorkeur kandidaat rood maken en klaar is kees.
Sommige kiezers zijn zo enthousiast dat ze meerdere vlakjes
rood maken en dat mag niet. Ook
teksten, hoe goed ook bedoeld,
leiden vaak tot afkeuring.
We beginnen om 07.00 uur om
alles in gereedheid te brengen
zodat we om 7.30 klaar zijn voor
de eerste kiezer. Om klokslag
half acht meldt de eerste kiezer
zich. En ja hoor, hij heeft het
weer gered. Hij is al jaren de eerste en het geeft ons het gevoel dat
de boel “los“ is. We beginnen met
Ina Habing en Jan van Noortwijk
,die om 14.00 uur worden afgelost door Marjan Zandstra en
Marten Kloosterman. Ik mag de
hele dag.
‘s Morgens liep het redelijk door,
maar met name tussen half vijf en
half acht was het minder druk
dan we wel eens gewend waren.
Een kleine 50 % van de 825 kies-

gerechtigden zijn er geweest.
Maar goed, we hadden tussendoor ook tijd om een praatje te
maken en ook om nieuwe inwoners te leren kennen. Er zijn geen
onregelmatigheden geweest en
er zijn geen bezwaren in gediend
omtrent het verloop van de stemming. Fransien Koenders van de
gemeente heeft ons 's avonds bijgestaan met het tellen. Dit is wel
de minst aangename klus van de
dag. Er gloort hoop; in 2016 zal
wellicht de stemcomputer
opnieuw zijn intrede doen.
En dan de uitslag. De kranten
hebben er al veel aandacht aan
besteed. Gemeentebelangen
heeft het goed gedaan. 3 zetels
erbij, 1 van de PvdA en D66 en
Groen Links. Deze laatste deed
deze keer niet mee. Zijn er bijzondere dingen opgevallen? Ja,
toch wel, de mensen die met voorkeurstemmen zijn verkozen. Het
zijn er deze keer 15. Hoe werkt
dat? Ik zal het uitleggen; Wij
hebben in onze gemeente een
Raad van 21 leden. Dit is afhankelijk van het aantal inwoners,
hoe meer inwoners hoe groter de
Raad. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in onze
gemeente bedroeg 10948. Dit
delen we door het aantal raadsleden (21)en we krijgen de kiesdeler van 521.1/3. Iedere kandidaat
die meer stemmen heeft dan 25
% van de kiesdeler is met voorkeur gekozen . Dus een ieder die
131 stemmen of meer heeft is
met voorkeurstemmen verkozen.
De aandachtige lezer zal nu zeggen en hoe zit dat dan met Jan
Top van D66. Deze had 184 stemmen en is niet verkozen. Dat
komt omdat het totaal aantal
stemmen van D66 niet voldoende is voor 2 zetels. De lijstaanvoerder Albert Trip is voor D66
de enige die voor D66 in de Raad
komt. De kiesdeler is dus een
belangrijk getal waarmee gere-

kend wordt. Met de door het
hoofdstembureau vastgestelde
uitslag konden in dit geval 18
zetels direct worden aangewezen. ( 18 x 521.1/3) Daarna wordt
gekeken naar de partij die de
meeste reststemmen heeft. ( dus
minder dan de kiesdeler) De laatste 3 zetels zijn via zogenaamde
restzetels aangewezen. Gemeente belangen, PvdA en CDA hebben een restzetel gekregen omdat
deze de meeste reststemmen hadden.
De collegeonderhandelingen beginnen vrijwel direct na de verkiezing. Degene met de meeste
zetels begint door de andere partijen uit te nodigen. Indien er
overeenstemming is met de meerderheid dan kan men verder gaan
met de collegevorming. 12 is de
meerderheid, dus zijn er diverse
combinaties mogelijk.
De uitslag in Buinerveen //
Raadszetels Borger/Odoorn
GemeenteBelangen 215
Raadszetels 9
PvdA
51
Raadszetels 4
VVD
47
Raadszetels 3
CDA
31
Raadszetels 3
D66
21
Raadszetels 1
Christen Unie
16
Raadszetels 1
Jan Haikens.
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Het voorwerp

de stamtafel met enige zekerheid
iets over de herkomst van het
potje en de rondom-versiering
kon zeggen. Maar . . . wie weet
dat er in de komende maanden
toch nog iemand op een goed
idee komt . . . De redactie is daarvoor natuurlijk in beeld. In de
uitgave van de dorpskrant van
juni a.s. sluiten we dit onderwerp
af, anders gaan we er echt een
potje van maken.
Het voorwerp dat moest uitnodigen voor vr(l)eselijk veel reacties
heeft niet tot een overweldigend
resultaat geleid. Daarom des te
meer waardering voor Geert
Boekholt uit Buinerveen die precies wist te vertellen dat het om
een messenhouder van een huisslachter gaat. In de foto ziet men

In de extra dikke Dorpskrant Buinerveen van februari jongstleden
hebben de lezers op pagina 38
opnieuw de kiekjes aangetroffen
van het kleine bewaarpotje met
heraldische figuren én daarnaast
de nieuwe uitdaging, een nauwelijks in deze tijd nog gebruikt
voorwerp.
Op het bewaarpotje met die
mooie heraldische versieringen
zijn geen spontane reacties meer
aangeleverd. Er is nog wel heel
serieus naar gekeken en over
gepraat tijdens de wijnproeverij
op vrijdagavond 21 maart jl. bij
MiBuWijnen. Hoewel er een
interessant gesprek over het fraai
beschilderde potje werd gevoerd,
moet niettemin én helaas worden
geconstateerd dat niemand aan

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

de houder met slechts 1 mes daarin. Maar de houder, die normaal
gesproken aan de broekriem
wordt bevestigd, kan 7 messen
herbergen. Allemaal messen die
qua grootte en scherpte zijn toegesneden op hun specifieke
taken. Meestal speelde daarbij de
lengte van het mes een rol, oftewel hoe diep moet je het dierweefsel ontleden.
De messenhouder hebben we
aangetroffen in het knusse
museum van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen / Buinerveen in Nieuw-Buinen, Parklaan, in het gebouw van de voormalige bibliotheek. Een kijkje
nemen daar kan altijd op de dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00
uur.
Het nieuwe voorwerp, zie de
foto's, komt ook uit de collectie
van de Historische Vereniging.
Waarschijnlijk ziet u zó wat het is
en waarvoor het gebruikt is. Als u
het weet, of met enige twijfel
bijna weet, dan meldt het aan de
hoofdredacteur van onze dorpskrant of aan
Martin Snapper

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@online.nl
home.online.nl/geerthilbolling
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

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

De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.
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Noorderstraat 33
9524PB Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website
Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Zaterdag 26 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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

