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Inhoud:

Paasvuur 2016

Ook dit jaar kan met een zeer
voldaan gevoel terug gekeken
worden op het paasvuur te Buinerveen. Waar de familie Timmermans zich al die jaren volledig ingezet heeft om een top paasvuur te organiseren, was nu het
dorp zelf aan zet. En het is
gelukt! De traditie zet zich voort!
Enkele maanden voor Pasen
moest Plaatselijk Belang weer de
vergunning aanvragen, zoals ze
elk jaar al deed. Er was binnen
Plaatselijk Belang al eens over
gesproken of zij ook het evenement zelf moesten organiseren of
dat er iets anders verzonnen
moest worden. En dat ging
eigenlijk vanzelf. Zonder Plaatselijk Belang. Enkele dorpelingen wilden het evenement niet
verloren laten gaan en hebben de
koppen bij elkaar gestoken. Herbert Lubbers, Jacob Hospers en
Henk en Janine Ratering zijn
uiteindelijk de kartrekkers geweest van de editie van 2016.
Natuurlijk weer bijgestaan door
vele vrijwilligers, al dan niet ervaren. En een ieder sprak zijn netwerk aan; rijplaten, keet, aggre-

gaat, drinkerij via Johan van het
Dorpshuis en een aardigheidje
voor de kids. Aan alles werd
gedacht. En natuurlijk ook de
locatie niet te vergeten.
Omdat Pasen dit jaar vroeg viel
en het voorjaar laat, waren de
landerijen nog leeg. En zo kon
het paasvuur gepland worden op
een mooie locatie aan het betonpad bij de 2/3e weg. Ter beschikking gesteld door Simon Berends, evenals de kraan. Enige
voorwaarde was dat het met een
week weer netjes moest zijn. Op
Facebook werd intussen Paasvuur 2016 bekend gemaakt.
Altijd handig in de communicatie naar een ieder met een facebook account. Iedereen die enigerlei betrokken was bij de organisatie werd verenigd in een
WhatsApp groep en toen begon
het als vanzelf te lopen. Iedereen
kende zijn taak.
Ook dit jaar waren er 2 inzameldagen. En de aloude traditie van
het lossen van de karretjes werd
ook voortgezet. Een kraan loste,
maar zorgde er tevens voor dat de
bult netjes
lees verder op pag 24
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
23 apr
29 apr
30 apr
30 apr
5 mei
7 mei
22 mei
28 mei
28 mei
8 jun
12 jun
25 jun
24 aug
26 nov
3 dec

Ouderendag
Plantenactie
Oud ijzeractie
Bingo
Fietstocht
Viswedstrijd
In ‘t Gras
Show your talent
Viswedstrijd
Vrouwencafe
Volleybal toernooi
Viswedstrijd
Start Spelweek
Toneel
Toneel

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2015 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

1 juni 2016
10 augustus 2016
5 oktober 2016
1 december 2016

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

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

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.
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De gezamenlijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 5 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.

Bingo in Dorpshuis
Zaterdag 30 april aanstaande is
het weer zover. De 2e bingo van
dit jaar wordt weer georganiseerd door de activiteiten
commissie. Vanaf 20:00u. bent u
weer van harte welkom in het
Dorpshuis voor een avond bingo
met leuke, nieuwe prijzen.
Vanaf 19:30u. kunt u een boekje
met 10 bingo kaarten en een kaart
voor de Super Ronde kopen voor
maar €10,-!
De hoofdprijs tijdens de Super
Ronde zal dit keer een Pizzarette
voor 4 personen zijn, samen met
nog veel meer mooie prijzen!!
Kom gezellig langs voor een
leuke avond vol mooie prijzen.

Oproep!!!
Voor het organiseren van deze
komende bingoavonden plaatsen
wij als Activiteiten Commissie
van Buinerveen nog een oproep.
Wij zijn dringend op zoek naar
een enthousiaste bingo-ster of
bingoër die de organisatie van de
komende bingoavonden van ons
over wil nemen. Deze organisatie bestaat uit het aanschaffen van de prijzen en het
leiden van de bingoavond.
Lijkt dit u leuk om te doen?
Mail dan naar
acbuinerveen@hotmail.com.
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Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 28 mei 2016 wordt er weer een 'Show your talent' georganiseerd.
Ÿ Zie jij jezelf al op het podium staan?
Ÿ Grijp dan nu je kans. Jong en oud mogen meedoen.
Ÿ Je mag playbacken, zingen, toneel spelen, instrument bespelen of iets laten zien wat een ander niet kan.
In het voorjaar kunnen kinderen, tieners en volwassenen zich weer opgeven via het deelnameformulier of via
de mail bij Jannet Boven (zie mailadres hieronder).
Vrijwilligers gezocht
Om de komende jaren dit evenement voort te kunnen blijven zetten, zijn wij dringend op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor de opbouw van het toneel, de installatie van licht en geluid en voor de
voorbereiding en organisatie.
Heb je interesse, meld je dan aan via:
gertjanweggemans@home.nl of
jannet.boven@gmail.com
Alle hulp is welkom!!!!
Om de kosten de kunnen dekken rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf.
Zorg dus voor kleingeld op zak! Alleen met uw bijdrage kunnen we de kosten dekken en zorgen voor een
leuke avond voor bezoekers en deelnemer.
De organisatie
Jannet Boven en Gert Jan Weggemans

Deelnameformulier Show your Talent!
Naam;
Leeftijd;
1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
4.........................................................................................................
5.........................................................................................................
E-mailadres contactpersoon;..........................................................
Telefoonnummer contactpersoon;..................................................
Artiest/band;
Lied;
Act (play-back, zang, dans, anders);
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Algemeen;
1. Maximaal 1 act per deelnemer per categorie.
2. Bij deelname van de dansgroepen OKK is het mogelijk om ook met een eigen act mee te doen.
3. De organisatie bepaald onder welke categorie een act wordt ingedeeld (bij gemengde leeftijd
samenstelling bijvoorbeeld).
4. Bij onduidelijkheid kan de organisatie geraadpleegd worden.
5. Indeling categorieën;
t/m 10 jaar
10 t/m 15 jaar
16 jaar en ouder
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Ouderendag Borger-Odoorn 2016
Waar:
Aanvang:
Programma:

Gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 23 april 2016 a.s. in “Het Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen.
14.00 uur. We hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.
Het programma wordt verzorgd door het Duo “the Soundmakers”.
Zij brengen een zeer gevarieerd programma, aangepast aan onze gasten.
Bij binnenkomst koffie of thee
- Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderendag Harm Derks + 2e koffie
- Eerste optreden
- Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes
- Tweede optreden
- Pauze + 2e consumptie en een borrelhapje
- Derde optreden
- Verloting met daarna soep broodjes
- Sluiting door Harm Derks
Kosten:
€ 12,00 p.p. inclusief koffie, thee, cake , hapjes, 2 consumpties en de afsluitende maaltijd.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 18 april a.s., het liefst, zo snel mogelijk, want vol is vol.
Telefonisch aanmelden: Tonny Besselse, 0591-512205, Harm Derks: 0599-235127, of 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 18
april 2016 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.
Namens de werkgroep Ouderendag Borger-Odoorn
Tonny Besselse, secretaris

Boeren-Burgers en Buitenfair “In 't Gras”
De Boeren-Burgers en Buitenfair “In 't Gras” te Valthe zal dit jaar voor de
20e keer plaatsvinden en wel op zondag 22 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.
Tijdens deze Boeren-Bugers en Buitenfair kunt u kijken en luisteren naar
muzikale optredens van o.a. Eikens & Warta en de Akoestini's.
Contactclowns Daantje en Coosje en hobbyfotografe Sunshine Shot.
Kom zondag 22 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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Volkszang, van zingen wordt je blij!
Iedere 1e donderdag van de
maand om 19.30 uur komen we
bij elkaar in Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. Een bonte
verzameling van zo'n 20 mannen
en vrouwen die een ding gemeen
hebben: we houden van de volksliedjes van vroeger. Denk dan
aan liedjes als 'Zie de leliën op
het veld', maar ook latere meezingers als 'De klokken van Arnemuiden' en 'De Postkoets'. Het
gaat er niet om dat je mooi en
zuiver zingt, het gaat vooral om
plezier in samen zingen. Het
mooie is dat je daarmee ook een
stukje cultuur in ere houdt. Wanneer we deze liedjes blijven zingen, voorkomen we dat we straks
een stuk van onze cultuur kwijt
zijn.
Onze Volkszangvereniging
maakt deel uit van een landelijk
netwerk van Volkszanggroepen.
www.volkszang.nl Regionaal
kennen we nog steeds de zogenaamde toogdagen. Een heerlijk
ouderwets woord, dat zou je kunnen zien als een soort festival
waarbij gezelligheid troef is.
Dit jaar bestaat Volkszang in Buinerveen 70 jaar. En we willen
graag nog jaren doorgaan als
Volkszangvereniging. Daarvoor
hebben we wel wat nieuwe leden
nodig. Wil je ook een keer in de
maand een leuke avond met veel
samenzang, kom dan gerust een
keer langs op een donderdagavond. En wil je dan lid worden
van onze vereniging…het lidmaatschap kost maar € 22,50 per
jaar.
Zoek je een liedje van vroeger,
maar weet je niet meer precies
hoe die ook alweer ging, kijk dan
eens op de site
www.liedjeskist.nl
Misschien staat 'ie er wel bij.

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

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

Meer dan 10 jaar het vertrouwde
adres voor resultaatgerichte klassiek
homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl
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Karaoke avond voor de jeugd in 't Hok
Nog niet zo lang geleden was de
jaarlijkse Karaoke avond voor de
basisschooljeugd een van de succesnummers van Jeugdwerk
Buinerveen. En omdat te behouden kwamen de Meraskikkers
met het idee om contact te zoeken met jongerencafé 't Hok.
Want wat zou er nu fijner zijn dan
nu alvast de jongere jeugd met 't
Hok kennis te kunnen laten
maken en ook nog eens een activiteit voor het dorp te behouden?
En net als met kindercarnaval,
werd ook dit idee tot uitvoer
gebracht.
Vrijdagavond 8 april was het
zover. Om 19.30 uur had Henk de
Roo zijn karaoke apparatuur
opgesteld in 't Hok en waren de
eerste kinderen binnen. Prachtig
om te zien hoe ze zich direct thuis
voelden in de mooie, nieuwe
ruimte van 't Hok. De gedachte
deze kinderen vast kennis te laten
maken met 't Hok voor de tijd dat
ze op het voortgezet onderwijs
zitten is volledig geslaagd. Als
stoere tieners zaten ze aan de bar
met frisdrank en versnaperingen,
het voetbalspel tikte de ballen
weg, het dartboard stond roodgloeiend en ook de karaoke was
een succes.
Als het aan de kinderen zelf had
gelegen, waren ze niet om 21 uur
naar huis gegaan. Aanhaken bij
de oudere jeugd was zeer verleidelijk. Dat toch maar niet
gedaan. Binnenkort organiseert 't
Hok een avond voor de kinderen
van groep 8, die na de zomervakantie iedere jongerenavond
allemaal van harte welkom zijn.
Ben je jonger, dan moet je nog
even wachten. Of….het zou
maar zo kunnen zijn dat er vaker
iets voor jullie in jongerencafé 't
Hok georganiseerd gaat worden.
Houd de Dorpskrant en de
flyers in de gaten!
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Paaseieren zoeken 2016

Zaterdag 26 maart was het weer zover.
Het paaseieren zoeken voor alle kinderen van de basisschool.
23 kinderen hebben heel goed hun best
gedaan om de paashaas te helpen zoeken naar zijn verloren eieren. Onder het
genot van een heerlijk zonnetje hebben
de kinderen het bos achter de school en
bij de ijsbaan afgezocht naar alle eieren. Jolé en Iris waren de gelukkige
vinders van het gouden ei, die ook dit
jaar weer goed verstopt zat.
De uiteindelijke winnaars waren:
Groep 1-4
1. Mareen – 245 punten
2. Jolé – 237 punten + gouden ei
3. Kim – 175 punten
Groep 5-8
1. Iris – 415 punten + gouden ei
2. Arianne – 315 punten
3. Thomas – 290 punten
Tot volgend jaar!

Dorpskrant Buinerveen
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Paaseieren
gooien
Dit jaar werd weer het paaseieren
gooien georganiseerd. Dit keer
door de Activiteiten Commissie.
Eerste Paasdag, 27 maart j.l., was
er een mooi aantal teams aanwezig om het eieren gooien te starten, waarbij een mooie prijs te
verdienen was.
De meesten vol overtuiging,
anderen na enige twijfel, deden
mee aan het spel om de prijs en/of
de eer in de wacht te slepen.
De kleinsten deden fanatiek mee
en wisten van iedereen de drie
eieren het langst heel te houden.
De andere teams streden zichtbaar om de winst en gooiden vol
concentratie om de concurrentie
uit te schakelen. Al snel was duidelijk dat Stan vd Aa en Nick
Heidekamp de gedoodverfde
winnaars waren met een afstand
van 30m. met 5 eieren!
Een gedeeld tweede plek was
weggelegd voor Johan en Beja en
Sip en Jantje, met een afstand van
20m. met 3 eieren.
En de eer voor de derde plek
werd in de wacht gesleept door
Bert Timmermans en Joey Kremer met een afstand van 20m.
met 4 eieren.
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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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040

Activiteiten Commissie

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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Van de bestuurstafel
Het is al weer even geleden dat ik
dit stukje heb mogen verzorgen.
Ondertussen is er weer veel
gebeurd.
Het kan best zijn dat als u dit stukje leest sommige zaken alweer
plaats hebben gevonden.
Beheerders dorpshuis.
Tot onze schrik hebben wij vernomen dat Johan en Beja hun
functie als beheerders van het
dorpshuis per 1 mei 2016 willen
beëindigen. Dit is inmiddels 23
april geworden. Wij vinden dit
heel jammer, daar door hun toedoen het dorpshuis juist weer een
periode van opbloei begon te
beleven. Echter zij hebben een
aanbod gekregen dat zij volgens
hen niet konden laten lopen. Het
zij zo.
Wij wensen hen veel succes met
hun nieuwe loopbaan en danken
hen voor datgene wat zij in de te
korte tijd dat zij beheerders
waren voor ons dorpshuis en

dorp hebben gedaan.
Inmiddels is het bestuur in contact met een mogelijk nieuw
beheerders echtpaar. Dit zijn net
als Johan en Beja mensen die een
goede horeca ervaring hebben.
Hij heeft tevens de kennis en
papieren als en voor kok.
Zij zullen in de komende periode
zo nu en dan in de vorm van een
soort snuffelstage in het dorpshuis meelopen.
Hierna zal een beslissing worden
genomen betreffende hun aanstelling.
Gesprek Jeugdsoos(café)
Er heeft op hun verzoek een
gesprek plaatsgevonden met een
delegatie van het bestuur van de
Jeugdsoos.
Het ging hier voornamelijk om
het feit dat zij zonder een goede
communicatie vernomen hadden
dat er in de jeugdsoos ook voor
oudere jeugd, dat wil zeggen
boven de 18 jaar, geen alcoholi-

sche drank geschonken mag worden. In dit gesprek is duidelijk
gemaakt dat het hier een verordening van de gemeente betreft.
De lokaliteit van de soos heeft
geen drankvergunning, zodat in
deze ruimte geen alcoholische
drank door wie van ook mag worden geschonken of genuttigd,
ook niet als deze zelf mee genomen wordt.
Een drankvergunning kan alleen
verkregen worden indien de
beheerder steeds zelf in deze
ruimte aanwezig zou zijn.
Met de gemeente zal hierover
nog verder overleg worden
gevoerd.
Energie
De energie kosten voor de dorpshuis zijn zeer hoog.
Een reden hiervoor is dat de temperatuur in de verschillende ruimten niet of nauwelijks apart geregeld kan worden.
Er zal een regeling komen waarbij dit wel het geval zal zijn en
waarbij de temperatuur ook via

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

gienus@rateringisolaties.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
kobusenanja@hetnet.nl
johan-beja@hetnet.nl

Dorpskrant Buinerveen
het internet vanaf
b.v. een
mobiel kan worden bediend.
Ook blijkt dat de verwarmingsketels niet modulerend zijn, wat
veel energie kost.
Bezien zal worden of het financieel haalbaar is om de huidige
ketels te vervangen door één
modulerende ketel.
Keuken
De aanwezige keuken is volkomen uit de tijd.
Besloten is om een nieuwe keuken te plaatsen zodat het dorpshuis op juiste wijze ook kan functioneren als eetcafé. Hierom is
het ook van belang dat een nieuwe beheerder ambities heeft in
deze richting.
De nieuwe keuken zal waarschijnlijk geplaatst worden in de
tweede week van april. In die
week zal de keuken dus gesloten
zijn en moet u uw patat etc. zelf
bakken.
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Activiteitencommissie
Helaas is binnen het bestuur van
deze commissie de nodige
onenigheid ontstaan.
Hierom hebben Eline de Vrieze
en Karin Loerakker besloten dit
bestuur te verlaten.
Het bestuur van de St. Dorpshuis
wil hen hierbij bedanken voor
alle tijd en moeite die zij in deze
commissie hebben gestoken.
Nanda Bos en Robert Pepping
zijn tot de commissie toegetreden. Ook Jan van Noortwijk
heeft de commissie verlaten,
maar hij had zijn aftreden reeds
een jaar geleden aangekondigd.

Leden bestuur St.Dorpshuis
Marion de Leeuw en Kobus
Uchtman hebben hun lidmaatschap van het bestuur van de
St. Dorpshuis beëindigd. Hierbij
worden zij bedankt voor alles
wat zij voor de stichting hebben
betekend.
Jacob Hospers is toegetreden als
bestuurslid. Daar hij tevens voorzitter is van de activiteitencommissie is hij ook de schakel tussen het bestuur en de commissie.
Het bestuur is nu nog op zoek
naar één nieuw lid. Hoewel dit
niet noodzakelijk is gaat hierbij
de voorkeur uit naar een vrouw.
Jan van Noortwijk.

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

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.

8.00 uur tot 10.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen
Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 24 augustus
t/m
zaterdag 27 augustus
Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.nl
Deelnameformulier Spelweek Buinerveen 2016

Aanmelden via de site is ook
mogelijk:
www.spelweekbuinerveen.nl
De spelweek vindt ook dit jaar
weer plaats op het ijsbaan
terrein in Buinerveen
Deelnameformulieren +
bijdrage kunnen ingeleverd
worden bij: (kan ook in de
brievenbus gedeponeerd
worden)
Jacob Hospers
Lindenlaan 7
Nieuw - Buinen

Dorpskrant Buinerveen
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Wijzigingen voorbehouden
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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

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

10 slimme trucjes om voorlezen nog relaxter en leerzamer
te maken
Het is een van de fijnste en meest
intieme momenten met je kinderen: voorlezen. Als mooie afsluiter van de dag of als relaxmomentje. De manier waarop je
voorleest heeft overigens veel
impact op hun ontwikkeling in
lezen en voorkeur voor de letteren. Daarom een paar handige
tips.
De tijden zijn veranderd, maar er
zijn tig redenen om nooit definitief te stoppen met voorlezen.
1
Kies boeken met illustraties/tekeningen. Kinderen zijn
heel erg visueel ingesteld en daar
kun je met kinderboeken heel
goed op inspelen. Een boek met
illustraties spreekt tot de verbeelding en ze leiden vaak tot leuke
en leerzame gesprekken tussen
jullie, wat cruciaal is voor de
ontwikkeling van het kind.
2
Stel vragen over de illustraties/tekeningen. Kinderen
tussen de 16 en 24 maanden zijn
creatieve woordenbrouwers en
ze voegen dan ook dagelijks nieuwe woorden toe aan hun vocabulaire. De eerste en makkelijkste
woorden die ze zullen leren op
basis van leesboekjes zijn 'hond'
en 'boom'. Je kunt dit stimuleren
door je kind vragen te stellen
over bijvoorbeeld de hond, zoals
'zie je de hond?' en 'welke kleur
heeft de hond?' Hierdoor leert je
kind niet alleen in de taalontwik-

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

keling maar ook in algemene
kennis. Voor je het weet hoor je
mini-zinnen als 'bruine hond
rent'.
3
Hou ze in je armen tijdens
het voorlezen. Dit geeft je kinderen niet alleen een gevoel van
betrokkenheid, zo voelen ze zich
ook veilig en comfortabel. En het
is natuurlijk heel erg knus, met
z'n allen in bed of op de bank.
Hierdoor zal je kind zich uiteindelijk zelfverzekerder voelen
over zijn of haar eigen
(voor)leeskwaliteiten, bijvoorbeeld in de klas.
4
Link het aan de realiteit.
Stel, het boek gaat over een
konijntje dat naar de tandarts
moet. Grijp dan terug naar het
moment (tenzij natuurlijk súper
traumatisch) waarop jouw kind
bij de tandarts was. Stel open
vragen over het hoe, wat, waar en
wanneer, zodat er een gesprek
ontstaat tussen jullie. Een voorleesverhaal linken aan de realiteit
maakt dat je kind het verhaal zal
onthouden en de woorden snel
opslaat.
5
Het opent gesprekken.
En dat is misschien nog wel het
leukste aan voorlezen aan je kinderen. Het boek uitlezen is geen
doel op zich, juist die tussentijdse vragen en gesprekjes zijn
magisch. En dat je een eindeloze
stroom aan vragen krijgt is
gewoon part of the deal en maakt
het interessant. De gesprekken
zijn erg belangrijk voor de cogni-

tieve vaardigheden en sociale
ontwikkeling in het echte leven.
6
Schaam je niet om gekke
stemmetjes en imitaties te doen
Knorren. Springen. Giechelen.
Alles mag, want dit maakt het
verhaal zoveel meer levendig en
wedden dat het je kind doet
lachen? Het verschil in geluiden
en stemmen zal er uiteindelijk
aan bijdragen aan hen alfabetisme waardoor ze fonemen (klanken) sneller herkennen, onderscheiden en eigen maken. Dit
helpt ze met het maken van volle
woorden en uiteindelijk zinnen.
7
Interactief
Het voordeel van kind zijn in
2016 is dat je tegenwoordig veel
interactieve boeken hebt, met
bewegende vormpjes en beelden,
tastbare voorwerpen of materialen en geluidsfragmenten. Perfect voor kinderen met een korte
aandachtsspanne. Zorg wel dat je
dit regelmatig afwisselt met 'normale' boeken, zodat ze in beide
vormen geïnteresseerd blijven,
wat goed is voor hun algehele
ontwikkeling in lezen.
8
Stel voorspellende vragen. 'Wat denk je dat het paard
zal zeggen tegen de muis?' of 'Zal
Jip de sprong overleven?' Het
leuke van leesboeken is natuurlijk de fantasie die erbij komt
kijken. Verder kijken is een optie,
maar het kind zelf vragen laten
invullen prikt hun fantasie, creativiteit en nieuwsgierigheid.
Plus, je geeft ze de kans om zelf
een stukje verder te lezen. Ook
zal je kind het verhaal hierdoor
beter onthouden, waardoor hij of
zij het makkelijk zelf op kan pakken de volgende keer.
9
1,2,3,4…
Leren lezen is net zo belangrijk
voor de ontwikkeling van het
kind als leren tellen. Maar er is
een groot verschil tussen van 1
t/m 10 tellen en cijfers leren herkennen in een verhaal of illustra-
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tie. Door dit met elkaar te koppelen, maakt je kind grotere
sprongen op beide vlakken. Stel
dus vragen als 'Hoeveel appels
hangen er in de boom?' of 'Welke
kinderen hebben een blauwe
broek aan?' Hierdoor zullen ze in
de toekomst minder moeite hebben met rekenkwesties.
10
Geef je kind de leiding
Een kind op commando laten
lezen (wat ze op school al moeten) werkt niet altijd in je voordeel. En is ook niet erg realistisch.
Het kan aanvoelen als een straf
en ze de nodige spanning opleveren. Kruip daarom lekker tegen
elkaar op de bank en laat het
moment ontstaan en go with the
flow. Kijk ook niet gek op wanneer je kind even wegrent om
rondjes door de kamer te rennen
of iets anders aan te wijzen, blijf
gewoon doorlezen. Hij of zij
komt vanzelf wel weer terug om
de rest van het verhaal te horen.
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Bibliotheek aan huis
Voor iedereen die wegens leeftijd, ziekte of een handicap niet
zelf naar de bibliotheek kan
komen, bestaat in een aantal
bibliotheken de mogelijkheid de
boeken e.d. thuis te laten bezorgen.
Een vrijwilliger komt dan bij je
thuis op bezoek. Je kunt aangeven welke boeken of andere
media je wilt lenen. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden
de nieuwe boeken, tijdschriften
e.d. bezorgen. Voor klanten van
de bibliotheek is deze service
gratis.

Dreumesuurtje Bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger:
Vrijdag 22 april en 20 mei zijn er
opnieuw een dreumesuurtjes in
de bibliotheek van Nieuw Buinen.
Dreumesuurtjes zijn gezellige
uurtjes waarbij dreumesen en
hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
en hun ouders of oppas. Tijdens
de uurtjes wordt er voorgelezen,
liedjes gezongen, gespeeld en
geknutseld. Ook kunnen er tijdens de uurtjes boeken van de
bibliotheek worden geleend.
Een bibliotheekabonnement is
tot 19 jaar gratis.
Het dreumesuurtje wordt van
9.30-10.30 uur gehouden in de
MFA Noorderbreedte. De toegang is gratis. In Bibliotheek
Borger vindt op vrijdag 29 april
en 27 mei een dreumesuurtje
plaats.

Bibliotheekbezoeken:
Foto links: Op 22 maart was
schrijfster Nanda Roep op
bezoek in bibliotheek NieuwBuinen. Groep 7/8 van OBS 75
hoorde haar verhaal met plezier
aan.

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 2016
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Foto rechts: De groepen 1 en 2
van beide scholen zijn ook in de
bibliotheek geweest.
Carin Bijl, bibliothecaris, las
voor uit Sneeuwwitje breit een
monster.

Tarief 2015
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

n.v.t.
n.v.t.

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas
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Nieuws CBS School 59
NLDoet
Vele handen maken licht werk.
Met de hulp van de kinderen van
groep 5 t/m 8 en een aantal vrijwilligers van het Ubbo Emmius
zien onze schoolpleinen er weer
tip top uit! De bankjes zijn
gesopt, de speeltoestellen zijn
weer schoon en het plein is aangeveegd. Ook de schooltuin is
weer onkruidvrij en er is wat nieuwe aanplant gedaan.
Fluor spoelen
Vanaf dinsdag 16 februari bieden
wij op school de mogelijkheid
voor kinderen om fluor te spoelen. Elke dinsdagmiddag gaan de
kinderen die zich daarvoor aangemeld hebben één minuut fluor
spoelen om zo tandbederf tegen
te gaan.
Loopspeltoernooi
Op woensdagochtend 30 maart
2016 hebben de kinderen van
groep 3/4/5 meegedaan aan het
loopspeltoernooi in “De Splitting”. De 2 teams “De Cheetahs”
en “De Vossen” waren allebei

Samen lezen
Wij werken op School 59 met
combinatiegroepen. Het leuke
aan een combinatiegroep is dat je
veel van elkaar kan leren. Kinderen in groep 4 en 5 vinden het erg
leuk om de kinderen uit groep 3
te helpen bij het leren lezen. Op
deze manier helpen de kinderen
elkaar weer een stapje verder.

Website
gedeeld eerste in hun poule.
Helaas was het onderling resultaat net te weinig om de poule te
winnen. Toch mogen de kinderen
reuzetrots zijn op het resultaat!
Het teamgevoel was fantastisch
en de kinderen waren supersportief!

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

www.school59.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Paasmaaltijd
Ook dit jaar heeft de ouderraad
een heerlijke paaslunch georganiseerd voor alle kinderen. Gezamenlijk genoten we in het speellokaal van een eitje, een kadetje
met paashagelslag, een krentenbolletje of een crackertje met
kaas en tot slot een fantastische
fruitsalade.
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..
Wij zijn geopend op:
Maandag
Woensdag
Kosten:
Jaarabonnement:

van 18.30 uur tot
van 08.30 uur tot

Voor 2 stuks speelgoed
Voor 4 stuks speelgoed
(uitleentijd 3 weken)

19.30 uur
09.30 uur
17.50
25.00

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
Marincke:
06- 237 86 848
Janny:
06- 222 86 145
Voor het telefonisch verlengen kunt u ook bovenstaande nummers gebruiken.

Rijopleidingen

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

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
nz re
ink n e
we lec
rk tra
en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com

Kinderopvang

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

Nieuwsgierig?!

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Nieuws OBS 75
Een opgeknapt schoolplein
voor O.B.S. 75
De activiteitencommissie van
O.B.S. 75, waarin betrokken
ouders zitten die zich inzetten
voor activiteiten voor de kinderen en alles wat met leefbaarheid
en plezier op school te maken
heeft, had dit jaar het punt
'schoolplein' op de drukke agenda staan.
Door een ouder van een oudleerling werd dit schoolplein
altijd gekscherend, maar wel
gemeend, in één zin met de
school benoemd: “Die school
met het mooiste, groenste, grootste schoolplein van Nederland”
Deze titel laten we ons niet graag
afnemen. Daarom is op zaterdag
19 maart in het kader van NLDoet een enorme klusdag georganiseerd. Het plein is door vier
vaardige vaders uitgebreid met
een knap stukje straatwerk. Er is
nog genoeg groen over, waaronder het speelveld.
Andere ouders zetten zich in
door te opperen, krooien, snoeien, spitten, schoonmaken, schilderen, noem maar op. Het klusteam van RTL4 haalt het niet bij
de talenten en harde werkers die

Neutie schieten

Vaklui aan het werk

in Buinerveen, Buinen en
Nieuw-Buinen rondlopen.
De dag werd afgesloten met het
hijsen van de nieuwe vlag. Jammer dat de wind net even ging
liggen, tot groot vermaak van de
overburen, maar inmiddels wappert deze vlag in volle glorie.
Onze dank is groot, onze trots op
zoveel vrijwilligers nóg groter!
De AC is inmiddels druk bezig
met het volgende project: een
bloemetjesactie. Op vrijdagavond 29 april kunt u ouders en
juffen aan de deur verwachten of
kunt u zelf uw slag slaan bij de
bloemenstand op de kruising bij
het Dorpshuis. De opbrengst
komt ten goede van de kinderen
van O.B.S. 75.
Open Dag goed bezocht
Op 23 maart jl. hielden wij in het
kader van 'De week van het Openbaar Onderwijs' een open dag.
De aankondiging werd massaal

verspreid en we zijn dan ook erg
blij dat zoveel mensen hun interesse hebben getoond in de
school. De bezoekers (ouders
met jonge kinderen, maar ook
opa's, oma's en gastouders) werden gastvrij onthaald door leerkrachten en ouders, met koffie en
zelfgebakken cake. Het was een
gezellige ochtend. In het najaar
zullen we opnieuw een open dag
organiseren.
De vlag als kroon op het werk

Dorpskrant Buinerveen
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Vrijdag 29 april
‘s Avonds vanaf 18.00 uur huis aan huis!!

Drentse tradities
Op 24 maart stond de schooldag
in het teken van Pasen. De kinderen van de bovenbouw hebben
een indrukwekkende les over
Pasen en Goede Vrijdag gehad
van juf Joke, onze docent godsdienstige vorming. Naast dit educatieve gedeelte was er natuurlijk tijd voor eieren zoeken, een
eitje-tik-competitie en een heerlijke lunch, verzorgd door de
inmiddels bijna beroemde AC.
Voor groep 5 t/m 8 was er bovendien een typisch Drentse activiteit: 'neutie schieten'. Het valt
niet mee om alleen de achterste
noten van de lijn te raken, maar
de kinderen waren er opvallend
bedreven in.
Donderdag 7 april hebben de
kinderen nog meer Drentse woorden geleerd. Ze werden 'veurgelezen in 't Drèèènts'. Deze jaarlijkse traditie houden we, omdat
voorgelezen worden leuk en leerzaam is, helemaal door speciale
gastvoorlezers. Er zijn niet veel
kinderen meer die nog dialect
spreken, maar op deze manier
wordt er op een leuke manier
toch soms eens aandacht voor
gevraagd.

VRIJDAG 29 APRIL 2016
`S AVONDS VANAF 18.00 UUR
HUIS AAN HUIS VERKOOP
IN BUINEN, BUINERVEEN EN
NIEUW-BUINEN.
1 VOOR € 2,00
3 VOOR € 5,00
4 soorten planten :
* geraniums
* surfinia's
* oostenrijkers
* bacopa hangers
Wij hopen dat u alvast een plekje vrij houdt
in uw tuin en/of bloembak.
Bestellen kan ook bij: Tineke Batten telefoon: 0631905299 of Geertje Boekholt 06-23605673.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
AED/Reanimatie
Dankzij nieuwe aanmeldingen
zijn op 24 februari en worden op
19 april 2016 zelfs 16 vrijwilligers (opnieuw) getraind voor de
AED/reanimatie. De training
wordt door Henk Kleve uitgevoerd.Voor de AED is een onderhoudscontract afgesloten met
Medisol.
Nieuwbouwplan Zuidonder:
Er is een informatieavond gehouden in ons dorpshuis voor diegene die zich had opgegeven bij
Dennis Middeljans. Explorius,
bouwbedrijf Hofstra-Hulshof en
makelaar Huis waren vertegenwoordigd om plannen te laten
zien voor bv. een rijtje woningen
of 2-onder-1-kap. Tevens is vrijstaand mogelijk, waarbij men
zelf de aannemer mag kiezen of
zelf bouwen. Ook de grootte van
de kavel is bespreekbaar. De
opkomst was geweldig. Voor
verdere informatie, informeer bij
Dennis Middeljans,
tel. 0599 212 232 of dennis@middeljanssportenreclame.
nl
Fietsoversteken Buinerstraat:
De plannen voor de beide fietsoversteken op de Buinerstraat,
die veiliger moeten worden
gemaakt, worden in april 2016
uitgevoerd. Ter hoogte van de
ingang van ons dorp/ bij het
plaatsnaambord wordt de voorkeursvariant met een langere
drempel en pianostrepen uitgewerkt. Met aan de kanaalzijde de
versmalling. In de Buinerstraat
wordt ter hoogte van de fietsoversteek bij de afslag naar/van
de N374 een lange drempel
tevens met pianostrepen uitgevoerd.

Jaarvergadering:
Woensdag 9 maart is de gecombineerde Jaarvergadering van
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west en
Stichting Dorpshuis gehouden.
Brigitte Fowler (secretaris) liet
met een Powerpointpresentatie
van alle activiteiten zien die in
2015 in ons dorp door Plaatselijk
Belang zijn (mede) georganiseerd. De vereniging heeft 285
leden in 2015.
Jan Haikens is afgetreden als
bestuurslid en ontving cadeau's
en een toespraak.
De dorpskrant staat ook online:
h t t p : / / w w w. d o r p s k r a n t buinerveen.nl/
Bram van Buuren beheert
www.buinerveen.nu ; ook inwoners kunnen hiervoor agendapunten van activiteiten aanleveren.
Informatie duurzaamheid
Presentatie Bianca van Rijk
(ambtenaar Gemeente BorgerOdoorn)
Inwoners kunnen bij de gemeente vragen naar een duurzaamheidslening en bij de provincie
voor een zonnelening. Voorwaarde is dat de eigen woning ouder
dan 2011 moet zijn. Een lening
wordt onderhands verstrekt. Via
het DrentsEnergieLoket kan subsidie worden aangevraagd voor
een palletkachel, warmtepomp,
zonneboiler.

Informatie Internet
Presentatie Tim Maduro;
tjcmad@gmail.com
Er zijn 15 ambassadeurs in onze
gemeente, die in witte gebieden
(buiten bebouwde kom) huisaan-huis gaan vragen of men
breedband internet wil.
In Buinerveen gaat het om 44
adressen op de Noorder- en Zuiderstraat.
70% belangstellenden zijn nodig
om verder te kunnen om dit project uit te kunnen voeren. Grijze
gebieden zijn geen onderdeel van
dit project. Streven is om Breedband voor iedereen te krijgen.
De glasvezel van Lofar:
Ziggo is bezig met o.a.Vodafone
en andere belangen.
Als glasvezel wordt gebruikt
wordt aanleg ook doorgerekend
aan consument.
De scholen maken geen gebruik
meer van deze lijn vanwege de
kosten.
Welke provider wordt gekozen
wordt later bepaald.
Kruispunt:
Plaatselijk Belang is druk in overleg met wethouder Buijtelaar en
ambtenaren van onze gemeente
over het kruispunt bij dorpshuis
De Viersprong. Zo gauw er meer
bekend is, laten we dat van ons
horen.
Facebook:
Op Facebook kunt u onder het
account Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
veel informatie vinden. Als u dit
een like geeft ontvangt u de
berichten in uw tijdlijn.
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Paasvuur:
Op zondag 27 maart konden we
genieten van een mooi paasvuur.
Simon Berends had een stuk
grond ter beschikking gesteld
aan de laan tussen Zuiderdiep en
Zuidelijke Tweederde weg.
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west heeft
de vergunning aangevraagd.
Een groep inwoners heeft de organisatie op zich genomen en hebben op 2 voorafgaande zaterdagen de aanvoer in goede banen
geleid. Op 1e Paasdag hebben een
mooi aantal kinderen meegelopen met de fakkeloptocht en konden met hun fakkels het paasvuur
aansteken. De catering was
prima geregeld en tevens ontvingen alle aanwezige kinderen
een snoepzakje bij vertrek.
Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Al Vanaf 1922
Website:
www.buinerveen.nu

Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering

wordt bijgehouden door Bram
van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn
graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de
agenda.

Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Vervolg van pag 1- en luchtig opgezet
werd. Het brengen ging eigenlijk
vanzelf en natuurlijk was er weer
de vrije gift voor de organisatie
zodat er op de avond zelf een
puik feestje gebouwd kan worden. Vooral de eerste zaterdag is
er vreselijk veel snoeihout
gebracht. Aan het eind van de dag
lag er al een berg waar menig
dorp jaloers op zou zijn.
De tweede zaterdag voor Pasen
was het rustig. Er kwamen niet zo
veel karretjes meer. Maar laat dat
maar aan de 'nieuwe' jeugd over.
Compleet in eigen beheer gingen
er 3 trekkers met kiepers rijden.
Jongelingen die het paasvuur een
warm hart toedragen, de nieuwe
generatie paasvuur vrijwilligers.
Nick Heidekamp, Stan van de
Aa en Stein Smit hebben zo nog
heel wat opgehaald op eigen initiatief. Het zong al gauw rond en
verscheidene telefoontjes kwamen binnen. 'Wordt er ook opgehaald?'. Het antwoord was: 'Nee,
wij halen niets op'. Zo zie je maar
weer hoe de gemeenschapszin er
ook al bij de jonge jeugd in zit.
Zonder verplichtingen zelf transport op touw zetten. Prachtig.
Helaas was de bult dit jaar ook
goed bereikbaar voor een enkeling die het met de regels niet zo
nauw nam. Zo maar lagen er een
dag later houten tuinmeubels,
tafels en stoelen bij de bult. De
organisatie heeft tenslotte toch
nog enkele hekken geplaatst om
meer illegale vuilstort te voorkomen. Maar dat was dan ook wel
de enige smet op de voorbereidingen.
De laatste nacht werd er weer
gewaakt. Het Keet Feest Com-

pleet had kun keet weer ter
beschikking gesteld zodat er nog
enigszins comfortabel gewaakt
kon worden. Een feestje op zich
deze laatste avond bij de
gebouwde bult. Zelfs het Dorpshuis heeft op tijd de deuren
gesloten en na de voetbal werd er
nog even gecheckt of alles 'onder
controle' was. Super gezellig
daar in het veld. 's Ochtends op
kwart voor 7 zijn de laatste
nachtwakers vertrokken. Om
rond 17.00 uur weer paraat te
staan voor de laatste werkzaamheden aan het terrein en de paasbult. Lintje spannen langs de
wijk, stro rondom de bult, aardappelkisten als enorme prullenbakken plaatsen en tot slot een
lint rondom de bult. Een EHBO
kist was gevuld met extra materialen in geval van hulp bij verbrandingen en ook aan
EHBO'ers was gedacht. Veiligheid rondom.
Eerste Paasdag om half 8 's
avonds vertrok de fakkeloptocht
bij het Dorpshuis. Afspraak was
dat om 20.00 uur de bult ontstoken zou worden. Het wandelen
ging echter behoorlijk vlot en dus
werd er onderweg enkele malen
gestopt. Maar wat lastig om al die
gretige kids met fakkels rustig te
houden. Maar ook wat een prachtig gezicht om vanaf de paasbult
de lange optocht aan te zien
komen.

Circa 200 kids hebben het paasvuur bezocht. En ook dit jaar was
er voor ieder kind een pakje
drinken en een netje paaschocolaadjes bij vertrek. Naar schatting waren er zeker een duizend
e
toeschouwers. De hele 2/3 weg
stond vol auto's. Maar ook bij
OBS 75 waren velen geparkeerd
om vandaar de ca. 600 meter naar
het paasvuur te lopen. Wat bij
daglicht overigens nog een makkie was vergeleken met de terugtocht in het donker. Zonder
zaklamp geen sinecure.
Nadat om acht uur de kinderen
met hun fakkels het vuur aangestoken hadden, schoot het vuur
al gauw om hoog. Het duurde
maar korte tijd of de hele bult
stond in lichter laaie. Wat een
warmte en wat een sfeer. Een
drankje kon gehaald worden,
worst en kaas ging rond en de
gezelligheid spatte er van af.
Nick, Stan en Wilco Wanders
waren volleerde barkeepers en
vooral Wilco baarde opzien hoe
hij de bekers met frisdrank volschonk. Menig geroutineerd barman kan jaloers op hem zijn.
e
Rond half tien was er op de 2/3
weg geen doorkomen aan. Tijdelijk 1-richtingsverkeer, dat werkte het best.
Een flinke hoosbui rond 22.00
uur zorgde er voor dat het publiek
wat in grote getale gekomen was
net zo snel weer vertrok. Erg jam-
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mer voor de sfeer. Maar een
voordeel voor de opruimploegen. Diezelfde avond is heel veel
materieel en rommel weer opgeruimd. De eerste schoonmaakrondes over het terrein werden
gelopen en nadat de grootste
opruiming geweest was verplaatste veel publiek zich richting het
Dorpshuis alwaar het feestje nog
even voortgezet kon worden.
Wel het liefst op sokken, want het
waren letterlijk modderpoten die
binnen kwamen aldus Johan.
De week na het paasvuur zijn
enkele vrijwilligers elke avond
nog even op locatie geweest.
Enkele keren de berg as even
opschudden zodat ook de laatste
houtresten opbrandden. En weer
een ronde in de omgeving om
bekers en lege bierflesjes op te
ruimen. Vooral dat laatste was
niet altijd even makkelijk. Er zijn
altijd onverlaten die menen lollig
te moeten zijn en het flesje in de
grond stampen. Niet leuk. Ca. 70
flesjes bleven zoek. En dat is veel
vergeleken met voorgaande
jaren, jammer.
Binnen een week werd het signaal gegeven dat het terrein weer
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netjes was.
Top gedaan organisatie!
Het publiek kan zeker terug kijken op weer een geslaagd en
goed georganiseerd paasvuur.
Dit jaar niet alleen vóór het dorp
maar ook dóór het dorp georganiseerd. Iets om samen trots op te
kunnen zijn. Bedankt organisatie
en vrijwilligers! Tot volgend
jaar!
Marjan Poelman
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Weerstand, hoe zit dat dan?
De paniek slaat in het nieuws al
snel toe als een virus de kop
“April doet wat hij wil” en dat is
opsteekt. De roep om vaccins
duidelijk te zien. Van buiten de
neemt evenredig toe. Veel ondertuin in lopen zonder jas, tot de
zoeksgeld vindt zijn weg naar de
hond uitlaten met de kraag van de
ontwikkeling van steeds nieuwe
jas hoog opgezet, alles op dezelfgeneesmiddelen. Geneesmiddede dag … De verschillen zijn
len TEGEN …. (vult u maar in).
groot in deze tijd van het jaar.
De natuur laat haar kracht zien.
Op het moment dat ik dit schrijf
In het weer, maar ook in de snelstaat de praktijk aan de voorheid waarmee bomen uitbotten
avond van de Week van de Homeen planten groeien. Het ene
opathie. Dit jaar is het internatiomoment in knop, het volgende
nale thema: “Homeopathie als
moment volop bloeiend. Ieder
preventieve geneeskunde”. In
jaar weer een wonder!
Nederland hebben we dat verOok wij mensen bezitten
taald in “Voorkomen is beter dan
die enorme kracht, ook al vergegenezen”. En dat biedt een mooie
ten we dat soms wel eens. Soms
gelegenheid om het eens over die
klinkt het ook bijna 'not done' om
kracht in onszelf te hebben … die
dat uit te spreken. Vooral daar
kracht die ons lichaam in staat
waar heftige ziektes toeslaan en
stelt om zélf in het geweer te
we alleen maar hulpeloos lijken
komen tegen verwondingen en
toe te kunnen kijken.
ziektes: het 'zelfgenezend verHebben we het vertrouwen nog
mogen' dat vrijwel iedereen
wel dat het lichaam dat ook écht
heeft. Gelukkig maar!
kan, gezond zijn? Eventueel met
een beetje hulp?
Hier wil ik het dan ook graag

hebben over de mechanismes die
het lichaam in zich heeft VOOR
gezondheid! En daar valt veel
over te zeggen, zinnige en minder zinnige dingen.
Wat in ieder geval een belangrijke centrale rol speelt bij het
gezond worden en blijven is de
weerstand. Wie kent dit woord
niet! Maar wist je ook dat die
weerstand eigenlijk bestaat uit 2
onderdelen?
De afweer, die eigenlijk heel
algemeen werkt. Verschillende
delen van het lichaam werken
samen om een zo goed mogelijke
bescherming tegen ziektes en
ziekteverwekkers te bieden. Voorbeelden van de daarbij betrokken
weefsels zijn de huid, het
maag/darmstelsel en de luchtwegen. Allemaal vormen ze een
eerste filter tegen welke indringer dan ook. Alleen daarom al is
het verstandig om met beleid
keuzes te maken over wat je op je
huid smeert, in je mond stopt en

INSPIRALING

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

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729

SIMON BERENDS

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

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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in wat voor omgeving je leeft en
ademhaalt. Luister naar je lijf!
Het geeft zélf vaak aan wat goed
voor jóu is, en wat juist niet. Voldoende vitamines, mineralen en
vezels zorgen ervoor dat dit systeem zijn werk zo goed mogelijk
kan doen. Als de afweer in een
goede conditie is, kan het zelfgenezende vermogen zijn wonderen verrichten.
De immuniteit is meer specifiek
gericht tegen bepaalde ziekteverwekkers. Dit systeem zorgt voor
aanmaak van antilichamen tegen
lichaamsvreemde stoffen, bijvoorbeeld een virus. Als dit proces goed verloopt, zorgen de
betrokken cellen ervoor dat
immuniteit opgebouwd wordt
tegen juist die ziekte. Zo krijgt
een kind bijvoorbeeld over het
algemeen maar 1 keer de waterpokken en wordt een mens maar
één keer goed ziek van een
bepaald griepvirus. Heb je dat
doorgemaakt, dan ben je er
immuun voor geworden. Een
andere kinderziekte of een ander
type griepvirus kun je dan helaas
weer wel krijgen. Eigenlijk
bestaat dit systeem uit een keten
van reacties op een ziektekiem,
en de eerste stap ligt in de monden keelholte waar de amandelen
de onmisbare eerste barrière zijn.
Opgezette amandelen en klieren
zijn dus niet persé slecht. Integendeel eigenlijk … het is een
teken dat het immuunsysteem
hard aan het werk is! Het mooiste
is als dit systeem het héle traject
van immuun-vorming kan afmaken. Koorts kan daarbij een nuttige rol spelen, hoe vervelend het
ook kan voelen …
Als de afweer goed is, helpt dat
de immuunreactie weer. Dus
gezond eten met voldoende vitamines en mineralen, en een
gezonde leefstijl ondersteunen
dat! En dat helpt een lichaam om
zélf aan genezing te werken.
Een natuurlijke manier van gene-
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zen, zoals de klassieke homeopathie, heeft altijd als doel om juist
dit proces te ondersteunen!
Zorg daarom, letterlijk en figuurlijk, goed voor jezelf …. Je
lichaam is je er dankbaar voor!

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
openingstijden: zie website

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Voetbal vereniging Buinerveen, rond 1930. Bovenste rij v.l.n.r. Lammert Bakker, Egbert Uneken, Albert
e
Meijer, onbekend en Bertus Jansen. 2 rij v.l.n.r. Jans Groothuis, Jacob Uneken en onbekend.
Onderste rij v.l.n.r. Gerrit Meiborg, onbekend en Uneken.
Wie kent de ontbrekende namen.
Groepsfoto uit Buinerveen rond 1925. Bovenste rij v.l.n.r. Geert Uneken, onbekend, Harm Sanders,
onbekend en onbekend. 2e rij v.l.n.r. 5 onbekend. Onderste rij v.l.n.r. Egbert Boekholt en Geert Boekholt.

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
Verschillende dozen zijn uitgepakt en gesorteerd van papierstukken en glaswerk en heeft
inmiddels grotendeels hun plekje
gevonden in de vitrinekasten. Er
is druk aan gewerkt de laatste
weken en verschillende bestuurleden hebben hun best gedaan
om een zo mooi mogelijk overzicht te maken en te geven van
het aangekochte glasmateriaal.
Nog niet alles is zover dat het
klaar is maar een begin is er. Kom
gerust eens kijken dan kunt u een
indruk krijgen waar we als historische vereniging zoal mee bezig
zijn. Verder hebben we de ruimtes iets anders ingedeeld om alles
te kunnen plaatsen. De grote
machines zullen nog even moeten wachten op een plaats en zijn
druk bezig om iets te realiseren

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

waar u in een later stadium meer
over zult horen.
Kom gerust ook eens langs in ons
archiefruimte 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.
Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons
tijdschrift het 2e nummer van
2016. Heeft u belangstelling
voor dit tijdschrift, voor 15 euro
kunt u lid worden en ontvangt u

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

tevens 4 keer per jaar dit tijdschrift. Ook los zijn ze te koop,
maar kosten dan 5 euro per stuk,
dus voor u voordeliger om lid te
worden. En voordeel hiervan is
dat u er niet achteraan hoeft, het
komt namelijk bij u op de deurmat, bezorgt door onze vrijwilligers.
Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
daar staat ook veel informatie
over onze vereniging.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

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

Over Buinerveen
Hallo, mijn naam is Meindert Smit.
Mijn broers en een van mijn zusters zijn naar de OBS 75 geweest. Het is wel alweer een
tijdje geleden, voor mij namelijk van 1957 tot 1966 als ik het mij goed herinner. Wij
woonden naast slagerij Molema. Nu ben ik op zoek naar klasgenoten van toen en eventueel
foto's van die tijd omdat ik ze zelf helaas niet heb. Ik heb helemaal niets van die tijd.
Toch was ik ook op de voetbalvereniging en daarvoor op gymnastiek, misschien is het ook
leuk om weer contact op te bouwen met mensen van die tijd en als ze foto's hebben is het
helemaal top. Je kunt mij op mijn email bereiken.
meindertsmit@gmail. com
Alvast mijn dank, vriendelijke groet, Meindert Smit, Nieuweschans
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Cittaslow, toen en nu
Borger-Odoorn is een van de zes
kleinere gmeenten in Nederland
die het predicaat Cittaslow heeft
verworven. Kort en goed moet je
daarvoor voldoen aan eisen die
enerzijds weergeven belang te
hechten aan onder meer rust,
duurzaamheid, verantwoord
milieubeheer en het in beeld houden van cultuur en geschiedenis.
Maar anderzijds ook de ontwikkelingen van een gemeenschap
die in de vaart der volkeren het
mooie van nieuwe vindingen niet
wil missen. Kijk nog eens goed
naar de slak. Wél een beestje in
beweging, ietsje slow, maar toch
de wereld van vandaag meetorsend op zijn geharnast ruggetje.

Musea zijn er genoeg in onze
gemeente Borger-Odoorn. Ook
in verscheidenheid voor wat
betreft historische speerpunten,
aandachtsgebieden en verbindingen met het alledaagse van
nu. Uiteraard dringt het Hunebedmuseum als eerste zich op,
immers Borger-Odoorn is daarmee nauw verbonden. BorgerOdoorn is de Hunebedgemeente
van Nederland. En dat heeft alles
te maken met het feit dat archeologisch onderzoek van Professor
van Giffen (Universiteit Groningen) Borger-Odoorn op de
kaart heeft gezet als erfgenaam
van de meeste keienconstructies
die we nu hunebedden noemen.

De geschiedenis van onze
gemeente wordt door tal van
instanties en organisaties in stand
gehouden. De musea die we rijk
zijn dragen bij aan het doorgeven
van wat er ooit was en door de
bewoners van toen van belang
werd geacht. De historische verenigingen bijten zich vast in het
terughalen van verhalen en kiekjes over vroeger met de bedoeling om de wederwaardigheden
van weleer te behouden voor nu
en de toekomst.

De andere musea zijn ook een
bezoekje waard, waaronder
Bebinghehoes in Exloo, Versteend Leven in Drouwen, Werktuigenmuseum in Valthermond
en Keramisch museum in
Nieuw-Buinen. Deze bewarende
instanties stellen bezoek altijd op
hoge prijs. Neem daar de tijd
voor kijken in het verleden en
gebruik die informatie voor het
leven van nu. De slak van nu is
sloom en niet al te snel, maar de
Cittaslow houdt er toch beweging in.

Historische verenigingen worden bemand door enthousiastelingen, door bevlogen mensen
met een hoog gehalte aan besef
voor onze geschiedenis. De missie van deze verenigingen is vooral gebaseerd op registreren nu het
nog kan, vermijden dat informatie verloren gaat, het verleden
doorgeven aan het heden en het
nageslacht. Onze gemeente kent
een achttal organisaties die onze
geschiedenis in beeld brengen,
waarvan de Historische vereniging Carspel Oderen (Odoorn)
en de Historische vereniging
Nieuw-Buinen / Buinerveen zich
–tezamen met de Stichting Harm
Tiesing te Borger- vooral richten
op het puur plaatselijke verleden.
Voor kennisnemen van wat de
amateurhistorici produceren is
de bibliotheek een prima plek.
Even rustig de tijd voor nemen.
Martin Snapper

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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Filosofie van Cittaslow
Goed Leven betekent: kunnen
genieten van de faciliteiten, diensten en voorzieningen die het
leven voor de inwoners gemakkelijk en plezierig maken.
Slow leven houdt in: je langzaam
haasten, ‘festina lente’, zoals
men vroeger zei in het Latijn.
Dagelijks op zoek zijn naar een
bewuster leven in de moderne
tijd, met andere woorden op zoek
naar het beste uit het verleden,
om daar dankzij het beste van de
hedendaagse en toekomstige
mogelijkheden van te genieten.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326

Dit alles zal resulteren in technologische mogelijkheden, moderne oplossingen op het gebied van
communicatie, transport, inkomen, productie en verkoop.
Gewone leefstijl
Het leven in en het besturen van
een Cittaslow is in feite een
bepaalde manier om er een gewone levensstijl op na te houden in
plaats van de hedendaagse trend
te volgen. En dan is uiteraard de
bedoeling: minder hectisch, minder productiegericht en minder
snel. Het lijdt geen twijfel dat dit
menselijker, milieubewuster en
verstandiger is voor de huidige
en toekomstige generaties. Het
project eerbiedigt kleine realiteiten in een steeds meer globaliserende wereld.

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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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 17 februari kwam
Evert Thomas (bekend van RTV
Drenthe) van Staatsbosbeheer
langs. Evert Thomas is werkzaam als boswachter bij Staatsbosbeheer in de gebieden rondom Grolloo, Hooghalen en
Orvelte. Een gebied waar de
natuur zijn eigen gang gaat. Dit
heet de nieuwe wildernis. Hij laat
ons prachtige foto's zien en vertelt hier enthousiast over. We
zien foto's van reeën, planten en
bomen, dieren en insecten. Op dit
moment zijn er zo'n 800 dassen
in Drenthe. Er zijn meer wildernisgebieden in Nederland: o.a.
Waddengebied, Drents-Friese
wold, Veluwe, Oostvaardersplassen, Biesbosch. Als boswachter werkt hij mee aan het
programma ROEG op RTV Drenthe. Zijn werk bestaat uit toezichthouden in de natuur, maar
ook de communicatiekanalen
beheren, zoals informatiepanelen, folders, interviews, verhalen
maken op een weblog, Facebook
en Twitter berichten plaatsen,
enz. Hij heeft een paar opgezette
beesten meegenomen: een steenmarter, brandvos en een das.
Tevens een addervel en een schedel van een zwijn.

Op woensdag 16 maart werd een
gezellige avond georganiseerd.
Ceciel Mentink is nu lid van het
provinciaal bestuur Vrouwen van
Nu, nadat zij afdelingsbestuurslid en provinciaal agrarisch
bestuurslid is geweest. Zij gaf
tips om verjonging van ons
ledenbestand te krijgen. Een
bestuur hoeft niet altijd uit 5 personen te bestaan. Een avond kan
ook per wijk of straat ingevuld
worden. Er kan een inloopavond
georganiseerd worden of elk lid
neemt iemand mee, die geen lid
is. Activiteiten samen met andere
afdelingen of ander verenigingen
organiseren. Workshop haken
/breien. Stukjes in kranten publiceren. In groepjes hebben we
spelletjes gespeeld: Yahtzee,
rummikub, sjoelen, Triominos,
scrabble, tangram. Onder het
genot van gebak en andere
hapjes. Kortom een gezellige
avond.
Op dinsdag 26 april gaan we
naar afdeling Nieuw-Buinen op
bezoek. Twee Turkse zussen
gaan ons vermaken met muziek
en sketches.

Op woensdag 18 mei komt het
Waterschap Hunze en Aa's een
lezing geven over hun werk.
Museumgroep:
Woensdag 10 februari is een
groep naar het cultuurhistorisch
Veenkoloniaal Museum in Veendam geweest. Expositie van tekeningen en andere werken op en
van papier van Groninger kunstkring 'De Ploeg'. En tevens een
expositie over het leven en werken van meubelfabrikant Jacobus Abraham Huizinga (18611937).
Het jaarlijks reisje is op woensdag 20 april. We bezoeken de
Menkemaborg in Uithuizen en
museum het Hoogeland in Warffum. Inbegrepen is koffie of thee
met gebak, lunch met melk en
diner. De drankjes bij diner zijn
voor eigen rekening. Kosten
58,00 euro . Betalen en opgave
kan bij Angelien Bijkerk (angelienbijkerk@hetnet.nl of 0599212552) of Betsy ter Keurs
(0599-212644).
Bedrag kan ook overgemaakt
worden op bankrekening
NL74RABO0311262120 ten
name van VrouwenvanNu, afd.
Buinerveen
met vermelding
REIS.
Woensdag 8 juni: een bezoek aan
molen De Wachter in Zuidlaren.
Tuincommissie:
Aly Bouwes en Dia Kroon hebben 3 tuinbezoeken op de agenda
geplaatst:
maandag 30 mei: Tuin van
Herma Ras aan de Noorderstraat
Buinerveen
maandag 20 juni: Tuinerie in
Kolham
maandag 4 juli:
Tuinfleur in Oostwold
Als u mee wil contact opnemen:
Aly Bouwes tel.0599-584607 of
fam.bouwes@hotmail.com
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Interesse?

Provinciale Commissies:
85 jaar Provincie Drenthe
Vrouwen van Nu
Op vrijdag 27 mei 2016 gaan we
het 85-jarig bestaan van Vrouwen van Nu Provincie Drenthe
vieren. Het thema is “Binden en
Verbinden” en vindt plaats in de
“Bonte Wever” in Assen.
Agrarische Commissie: maandag 22 februari vond een Themadag in Hoogeveen plaats met een
zeer gevulde zaal.
Karin
Albring, voorzitter opende met
een citaat: Fosfaat, we weten nog
helemaal niets, niemand weet
Iets….Nog een ander probleem
erbij: kalf 12 dagen bij de koe
(nachtmerrie voor menige boer)
iedereen bemoeit zich met ons en
wij als agrarische sector worden
in een hoekje geschopt, terwijl
we toch een groot deel van de
opbrengsten d.m.v. export in het
landelijk laatje brengen, maar het
gevoel “we zijn maar boeren”
overheerst.
Daarna was Ingrid Horst aan de
beurt om haar verslag op een
nuchtere en humoristische
manier te brengen over haar ervaringen bij Boer zoekt vrouw.
Ton ter Horst van Agro Reizen
gaf uitleg over hoe je een reisbureau runt. Hoe je begint om
geschikte reizen te verzamelen.
Uitwerken wat de mogelijkheden en kosten zijn. Je kunt kiezen
voor excursie, studiereizen of

culinaire reizen naar b.v. Amerika, Ierland of Suriname. Ellie
Veerman gaf daarna haar verslag
van een reis met mooie plaatjes.
Na een heerlijke lunch gaf Ad ten
Berge een muzikale toegift met
zijn doedelzak. Hij vertelde over
de geschiedenis van Schotland
en hoe hij er toe gekomen is om
doedelzak te spelen en de klederdracht van Schotland te dragen.
Tussendoor speelde hij op zijn
doedelzak. Het was een zeer
geslaagde en leerzame dag.
Wandelen bij de afdeling De
Wijk op donderdag 7 april om
9.30 uur.
Wandelen bij afdeling Ruinerwold op donderdag 12 mei om
9.30 uur.

De bijeenkomsten vinden
plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen. We beginnen 's
avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom
en kan vrijblijvend 2 keer
komen kijken. Informatie is
ook te verkrijgen bij Ria
Boelsma, tel. 0599-622121 of
Geesje Middeljans, tel. 0599212232
Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (49,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

De commissie Handwerken Textiele werkvormen : Expositie
Handwerken&Textiele werkvormen (zie afbeelding)
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Wilma Hendriks
Penningmeester:
Janny Smit
Secretaresse:
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Donderdag:
Groep 5, 6, 7, 8
Hip-Hop kids
18.00-19.00 uur
Voortgezet Onderwijs
Hip-Hop tieners
19.00-20.00 uur
Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4
Hip-Hop mini
16.00- 17.00 uur
Rian van der AA geeft les aan Hip-Hop mini.
Tineke Hulshof en Kim Smid geven les aan Hip- Hop kids en tieners.

€ 26.00/kw.
€ 26.00/kw.
€ 26.00/kw.

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

Nieuws van sv O.K.K.
Helaas is er in de vorige dorpskrant een
verkeerd stukje geplaatst. Hiervoor
onze excuses. De hip-hop junior groep
jon-gens in Nieuw Buinen is bij het
uitblijven van voldoende belangstelling niet van start gegaan. Mocht er in
de toekomst toch nog vraag naar
komen, dan kun wij het op nieuw proberen.
Omdat de naam niet aangeeft wat wij
doen hebben wij besloten om de namen
van de groepen te veranderen. Vanaf nu
heten de groepen:
NOAD 1: NOAD HIP-HOP mini.
NOAD 2: NOAD HIP-HOP kids.
NOAD 3: NOAD HIP-HOP junior.
Op 25 april hebben de kinderen van
NOAD het druk. Overdag hebben ze
clubkampioenschap en s'avonds hebben ze een optreden in Show your

talent. Alle leden zijn druk bezig
met het oefenen voor de clubkampioenschappen. Op onze
facebook-pagina staat regelmatig nieuwe informatie. Mochten
jullie hier nieuwtjes voor hebben
dan kan het geplaatst worden.
Dan willen wij nog proberen om
een mannengroep gym op te zet-

ten. Zijn er mannen die hier aan
mee willen doen, neem dan contact met ons op. Bij voldoende
aanmelding zou deze groep na de
grote vakantie van start kunnen
gaan, hier over later meer.
Verder voor iedereen die wil
gaan sporten: Kom eens bij ons
kijken en doe mee.
SV O.K.K.
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2016 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

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2016
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Data viswedstrijden 2016
7 mei
28 mei
25 juni
16 juli
3 sep
24 sep

13.00 – 16.00
18.00 – 21.00
21.00 – 24.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
13.00 – 16.00

met BBQ (opgave voor 2 juli)
op gewicht
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Activiteiten VV Buinerveen
Het tuinieren komt
eraan!
Wij hebben 5 Maart j.l. een
potgrond aktie gehad.
En wij hebben nog voldoende
over. Als U nog wat nodig hebt,
kunt u op iedere vrijdagmorgen
tussen 9uur en 13 uur nog
zakken potgrond halen.

Zaterdag 30 april
houden we weer onze

Oud ijzeractie!

1 zak 3,50 euro
3 zakken 9 euro
10 zakken 25 euro

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:

Voor informatie bel dan ;
0612208816.
J.L.Boekholt.

Arnold Habing
tel.: 0599-212353

Stratenvolleybal
Het bestuur + de activiteiten commissie van de voetbalvereniging Buinerveen organiseert op

12 juni 2016
de jaarlijks (straten ,familie ,vrienden) volleybal toernooi op het sportveld in Buinerveen
Aanvang 13.00 uur.
Nog even voor de duidelijkheid.
Een team bestaat uit 6 personen waarvan (2 vrouwen ,meisje) binnen de lijnen moeten staan.
Inleggeld is 10 euro per team.
Alle teams moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn.
Een team die niet speelt zorgt voor een teller +scheidsrechter.
Op gave kan tot woensdag 8 juni tot 18.00 uur
Zouden jullie dit jaar ook weer voor een team kunnen zorgen.
Op gave kun je doen bij
G Boekholt :tel 0599-212869
W Timmer :tel 06-81810359.
Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toegewenst

Dorpskrant Buinerveen

V.V. Buinerveen
Dames 7x7
zoekt
teamgenoten

Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of
ouder?
Kom eens een training
bijwonen op
Maandag of
Donderdag van 20.00
tot 21.30 uur.
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Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze
staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Hebt U nog vragen hierover bel dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen

NL Doet 2016
Vanmorgen (11-3) hebben onze
vrijwilligers weer hard gewerkt
tijdens NL doet!
Om 9.00 uur stond de koffie en
thee klaar en werd er besproken
wat er allemaal moest gebeuren,
daarna kon het harde werken
beginnen.........
De kantine werd weer spik en
span gemaakt, de tribune en ducouts hebben een flinke schoonmaakbeurt gehad, en ook de portacabin en de materialen werden
van een schrobbeurt voorzien.
De velden werden weer in
gereedheid gebracht voor de
wedstrijden dit weekend en het
mooie nieuwe bord werd ook
geplaats.
Ons hokje bij de ingang is weer
schoon, een aantal tegels zijn
opnieuw gelegd, de ramen weer
heerlijk schoon en ook de kleedkamers weer keurig netjes!

Een paar reclame borden zijn ook
van hun groene aanslag af, kortom er is van alles gedaan.
We willen onze super vrijwilligers bedanken voor hun top
inzet!!!
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

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 een hoge bloeddruk, ongezonde
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

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 is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met
elkaar. 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 of op die van
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl
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Referendum 6 april 2016
Het was voor de eerste keer in
Nederland ; - een referendum - .
Het volk mocht zich uitspreken
om de regering te voorzien van
een raadgevende advies over de
associatieovereenkomst tussen
de E.U. en de Oekraïne. Zo in de
trant van; een goed advies is
nooit te duur, want het hele circus
koste ons met elkaar wel een slordige € 40 miljoen. Wel iets om
nog eens goed over na te denken.
En dan ook nog te bedenken dat
het slechts een advies is. Ik zou U
allen willen uitnodigen om het
vervolgproces van deze uitslag
nog eens goed te volgen.
We hebben de week voorafgaande aan de verkiezing meerdere
politici gehoord. Krachttermen
en onwaarheden vlogen voorbij,
de één claimde nog meer gelijk te
hebben dan de ander. Ik kreeg
sterk de indruk dat niet alle politici het associatieverdrag ook
daadwerkelijk hadden gelezen.
Zo plukken velen een item uit het
verdrag en gingen deze vervolgens flink uitvergroten. Machtsmisbruik, corruptie, vrij verkeer
van personen en goederen; enz.;
enz. Daarentegen heb ik weinig
politici gehoord over de 43 miljoen inwoners die graag hun best
zouden willen doen om uitzicht
te krijgen op een ietsje beter
leven. Dat ze dat niet alleen kunnen is ons in Nederland kennelijk
even ontgaan. Velen van ons zijn
het wellicht alweer vergeten; de
toetreding van Polen in de E.U.
Daar hadden heel veel mensen
toentertijd een forse mening
over. Wie nu in Polen reist en dat
vergelijkt met 15 jaar geleden
moet toch erkennen dat de economische positie van de mensen
in Polen enorm is verbeterd.
Natuurlijk niet vergelijkbaar,
maar toch.
Woensdagmorgen om 07.00 uur
werden Jan van Noortwijk, Ina
Habing en ondergetekende ont-

vangen door Beja en hing de
lucht van verse koffie al in het
dorpshuis. De voorbereiding was
deze keer vrij eenvoudig. Geen
ingewikkelde stembiljetten met
heel veel partijen en nog meer
namen, maar gewoon een eenvoudig papiertje met alleen een
mogelijkheid voor een ja of een
nee. Onze vaste eerste kiezer
heeft het weer gered. Deze kiezer
is er altijd en de laatste jaaaaren
altijd al de eerste.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren was Beja de hele dag aanwezig en werden we op een
geweldige wijze voorzien van
koffie, fris, lunch en de warme
maaltijd .
Meestal werden we in de middag
bezocht door de burgemeester –
hij is tot slot voorzitter van het
hoofdstambureau. Deze keer had
onze nieuweling Jan Seton een
andere route gekozen en kwam
ons reeds in de morgen verrassen
met een gevulde koek. Samen
met gemeente secretaris Peter
Post hebben we onze werkwijze
uitgelegd. De ochtend is wel lang
bij z'n slechte opkomst. Gelukkig
hadden we elkaar flink wat te
vertellen, waardoor de tijd toch
redelijk snel verliep. Ina en Jan
werden om 14.00 uur afgelost
door Marian Zandstra en Marten
Kloosterman. De hele dag is het
een beetje voortgekabbeld en de
laatste kiezers kwamen om 20.45
uur. Zoals was afgesproken kwamen Jan en Ina 's avonds terug
voor het tellen van de stemmen.
Er zijn geen onregelmatigheden
geweest en er zijn geen bezwaren
ingediend.
En dan de uitslag; van de in totaal
852 stemgerechtigden hebben
239 een stem uitgebracht. Onze
administratie was perfect want
deze liep precies in de pas met het
aantal stemmen. Toch weer een
hele geruststelling dat het na zo'n

lange zit precies klopt, zoals het
hoort. Meestal komen we bij het
tellen wel een aantal blanco of
ongeldige stemmen tegen, maar
deze keer waren alle stemmen
prima in orde. Uitslag in Buinerveen was; 239 uitgebrachte stemmen waarvan er 62 voor het associatieverdrag en 177 tegen.
Ik ga deze keer niet ondertekenen
met “ tot een andermaol” want dit
was de laatste keer dat ik deel
mocht uitmaken van het stembureau. Ik heb het altijd met veel
plezier gedaan en ik wil alle kiezers hartelijk bedanken voor de
plezierige gesprekken die ik met
velen heb mogen maken.
Jan Haikens.

Voor Jan Haikens was dit de laatste keer als stembureaulid. Vele
jaren heeft hij deze dienst vervuld, waarvan ook vele malen als
voorzitter. Als voorzitter ga je op
dinsdagmiddag naar het gemeentehuis om de koffer met alle benodigdheden op te halen. Op
woensdag=stemdag ben je
samen met andere stembureauleden vanaf 7 uur present in het
stembureau. Alles uitpakken en
controleren. Om 7.30 uur gaat
het stembureau open. Tot 21 uur
ben je in actie om alle ingeleverde stempassen te controleren met
de identificatiebewijzen. Daarna
wordt de stembus geleegd en alle
stembiljetten geteld. Het procesverbaal wordt ingevuld en daarna
alles ingepakt in de koffer. Deze
koffer wordt laat op de avond
door de voorzitter naar het
gemeentehuis gebracht, waar
alles wordt gecontroleerd. Dan
mag je na een lange dag naar
huis. Dit heeft Jan vele jaren met
plezier gedaan. Op zo'n dag ontmoet je veel inwoners, waar
menig praatje mee wordt
gemaakt. Samen met de andere
stembureauleden wordt als een
gezellige dag ervaren.
Ina Habing
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Het voorwerp
Alvorens in te gaan op de in onze
Dorpskrant van februari jl.
gestelde voorwerpvraag, eerst
nog even terug naar de oliefiltersleutel. Eén van onze lezers heeft
onlangs aangegeven dat het
woord oliefiltertang pertinent
onjuist is, omdat het oliefilter
rondom moet worden gepakt en
omklemd. Bij een tang, aldus de
lezer, gaat het om twee draaibare
uiteinden die naar elkaar toe of
van elkaar af bewogen kunnen
worden en dat dient om iets aan te
vatten, vast te houden, te knijpen
of te knippen. Deze lezer
gebruikt enkele malen de woorden omvatten en omklemmen
als het gaat om het losdraaien van
het oliefilter. De wijze les: we
gebruiken nooit meer het woord
oliefiltertang (deze keer móét het
nog even!), het voorwerp heeft
de naam oliefiltersleutel. Voor de
lezers die zo af en toe eens boodschappen doen bij de Lidl, die
hebben begin april de kans gehad
om een heuse oliefiltersleutel in
de hand te nemen en goed te
bekijken: een Powerfix autogereedschap voor een bodemprijs
van € 3,49 .
Dan de blik gericht op het voorwerp van gebakken klei en dat
voorzien is van een gaatje. Kennelijk was deze opgave niet heel
gemakkelijk, getuige het feit dat
slechts twee lezers hebben gereageerd, de heren Geert Boekholt
en Albert Snippe. Geert Boekholt
geeft aan dat het voorwerp waarschijnlijk iets is om een fuik of
visnet mee te verzwaren. Helemaal goed. Albert Snippe heeft
zijn oplossing in een emailbericht beschreven en heeft
dat zo goed gedaan dat zijn tekst
hier onverkort wordt opgenomen. “Volgens mij is dit een netverzwaarder. Deze keitjes werden gebruikt om in het water
staande netten af te zinken. Deze
netverzwaarders hoefden geen

groot gewicht te hebben. Ze
bestaan dan vaak alleen uit een
gebakken ronde steen met een gat
erin. Dit soort netverzwaarders
zijn regelmatig aangetroffen in
de polders van Flevoland. Soms
werden ze ook aangetroffen
langs oude riviertjes. Ze werden
in de Middeleeuwen gebruikt bij
het vissen met staande netten.
Daarna werd er vaak lood en ijzer
gebruikt om netten te laten
afzinken of om de netten over de
bodem te slepen”. Aldus Albert
Snippe, correcte reactie en een
goed verhaal.

Dan de nieuwe uitdaging. Zie de
foto. Wat is de naam van dit voorwerp, wat kun je ermee doen en
waar werd het zoal gebruikt? We
kijken uit naar de reacties, door te
geven aan de hoofdredacteur (zie
bladzijde 2 van deze Dorpskrant
of aan
Martin Snapper
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IVN Borger-Odoorn, programma 2016
Wilde bijencursus Theorieavond
Wilde bijencursus praktijkdag
Lezing Natuur in je eigen achtertuin
Excursie De Cruydthoeck en Aekingerzand
IVN Ledenactiviteit Ontbijtwandeling Drouwen
Zwerftocht De Mandelanden
Vleermuizen excursie
Excursie Stormbos

Afdeling Borger-Odoorn i.o.

Donderdagavond 28 april 2016
Zaterdag overdag 30 april 2016
Donderdagavond 12 mei 2016
Zaterdag overdag 25 juni 2016
Zondagochtend 31 juli 2016
Zondagmiddag 14 augustus 2016
Woensdagavond 07 september 2016
Zondagmiddag 23 oktober 2016

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

Het IVN is een landelijke organisatie 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 bewerkstellingen hebben wij onlangs de
afdeling Borger- Odoorn opgericht. Door middel van cursussen, lezingen, wandelingen en
natuurwerkdagen streven wij
ernaar zo veel mogelijk mensen
te laten zien dat onze omgeving
veel aan landschap en natuurschoon te bieden heeft en dat het
de moeite waard is om dit in
stand houden.
Kinderen zijn hierbij een belangrijke doelgroep, want zij zijn de
natuur beschermers van morgen.
Aangezien het IVN ook werkt
aan een duurzame samenleving
willen wij helpen de kwaliteit
van onze leefomgeving te bewaken en te versterken. De verschillende werkgroepen maken
van onze jonge afdeling een
levendig geheel.
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Tom
Liefde leven na je dood
Désirée Hessing (geboren Huigens) woont in Nieuw Buinen,
vlakbij Buinerveen. Alweer 12
jaar geleden kwamen zij en haar
man hier wonen en ook na zijn
overlijden is zij gebleven.
29 februari j.l. is haar boek
“Tom. Liefde leven na je dood”
gelanceerd. Een openhartig boek
bestaande uit teksten en gedichten over haar ervaringen met de
uitdaging die de liefde biedt ten
tijde van ziekte en verlies. Wat
was voor mij belangrijk om op te
schrijven en uiteindelijk in boekvorm uit te geven?
De liefde is vaak geen onderwerp
waar rekening mee gehouden en
aandacht aan besteed wordt ten
tijde van ernstige ziekte. Mag de
liefde doorslaggevend zijn,
welke uitdagingen geeft dat?
En hoe troostend mag en kan de
liefde zijn na de dood?
Een boek voor mensen die zelf
vergelijkbare situaties meemaken maar zeker ook voor hen die
er omheen staan. Als je wat beter
begrijpt wat zich allemaal kan
afspelen in de hoofden en harten
van de mensen die het aangaat,
kan dat misschien helpen je niet
zo machteloos te voelen.
En mensen die er beroepsmatig
bij betrokken zijn. Opdat het makkelijker is om rekening te houden
met de mens die groter is dan
zijn/haar ziekte en de liefde die
groter is dan de dood.
Fragmenten uit het boek
“De afgelopen jaren schreef ik
over de liefde. Hoe ik hem met en
aan jou beleefde. Over de liefde
ten tijde van je aangekondigde
dood. De zoektocht naar de liefde na jouw dood en hoe die zich
verhoudt tot mijn leven nu.”
“Voordat jij ziek werd woonden
we in een leven waarin we lekker
aan de gang waren om die liefde

op allerlei terreinen te ontdekken, te verdiepen en te laten bepalen. Dáár kwamen we vandaan
en de grote uitdaging ten tijde
van je ziekte was om ons leven
nog steeds om de liefde te laten
draaien. Om ook toen wat was en
wat zal zijn, ondergeschikt te
laten zijn aan wat is. “
“Hoe blijf je groter dan je ziekte?
Voor ons was het van groot
belang om ons telkens weer even
helemaal met elkaar te verbinden. Ogen, handen verstrengeld
in stil contact. Dan wisten we
weer waar de ander zat, dat we
samen waren, wat ons te doen
viel. Ondanks de rollercoaster
waar we in zaten, toch steeds
weer voor onszelf en met elkaar
bepalen wat wezenlijk van
belang was. Wat we ieder voor
zich en samen nodig hadden om
dat ook te kunnen leven. Wat was
ballast of waren hobbels waar we
overheen moesten? Wat waren
klippen die we moesten zien te
omzeilen? Onze tijd was kostbaarder dan ooit geworden en we
hadden maar één kans om dit
traject samen af te leggen."
“Toen jij stierf was het aan mij
om uit te zoeken waar de liefde
is, nu mijn geliefde er niet meer is
om mij er dagelijks toe uit te
dagen. Ik mis je misschien nog
wel het meest in alle kleine dagelijkse dingen, als ik gewoon aan
de gang ben. En juist daar waar
de rouw het rauwst is, blijkt de
plek te zijn waar jouw liefde het
sterkst aanwezig is. Jouw liefde
in mij doorwerkt, verandert,
inspireert en voelbaar is.”
“Tom
Liefde leven na je dood.
Waarom doen en over praten?
't Geschenk is immers veel te
groot om half onuitgepakt te
laten.”

Droom
De mooiste aller dromen
Droomde ik vannacht
Je bent weer teruggekomen
Bleef het maar altijd nacht.
Avondrust
De dag voorbij, de wereld stil.
Ik heb m'n best gedaan en voor
het slapen gaan, mag ik, wat ik
het liefste wil, even helemaal bij
jou zijn. Even samen en alleen
zijn veilig met jou om me heen
zijn, Mijn Zijn, jouw Zijn, weer
even één Zijn.
Afstemmen, luisteren en schrijven van de dag en waar je was
Om in contact te kunnen blijven,
met wat groeit uit al wat was.
Voor meer informatie en verkoop
kunt u terecht op de website:
www.desireehessing.nl
Tevens is het boek te koop bij de
Bruna in Borger en de Read shop
te Stadskanaal.
Een boek met harde kaft, 170
ingenaaide bladzijden.
Prijs 12,50 Euro
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
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

Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Bjarne Drent
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Wij steunen verenigingen uit de regio
Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg
belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we
een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een
groot aandeel in de maatschappij.

Rabobank Borger-Klenckeland
Een aandeel in elkaar
rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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Benefietconcert
11 juni 2016
Aanvang: 21:00
Entree: € 5,-

The Steam
Met Lonneke Visser

Locatie: Dorpshuis De Viersprong, hoofdstraat 1 Buinerveen

