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 Wel en Wee  

Turkish Delight 

SIVO presenteert ieder jaar in de 

31e week haar Internationaal 

Folkloristisch Dansfestival in het 

Drentse dorp Odoorn. SIVO 

wordt in het jaar 2011 voor de 

27ste keer georganiseerd. 

In Buinen, Buinerveen en Nieuw-

Buinen zijn dit jaar 19 gastgezin-

nen die gezamenlijk een van de 

19 dansgroepen onderbrengen. 

Wij zijn er een van. Inmiddels 

voor de 9e keer, en ook dit jaar 

was fantastisch. 

Nu lijken Turken misschien niet 

de meest ideale gasten die je in 

huis kunt hebben, zeker niet als 

blijkt dat zij ook nog eens Mos-

lim zijn. De media laat ons gelo-

ven dat als je Moslims zegt, je 

ook aan boerka’s moet denken, 

en aan terroristen. En aan de ne-

gatieve publiciteit die Turken en 

Moslims in Nederland krijgen. Ik 

heb zo’n 25 jaar geleden met o.a. 

Turken gewerkt in een slachterij, 

maar dat was 25 jaar terug. Er is 

een nieuwe generatie, een meer 

Europese generatie die de wereld 

wil laten zien welke cultuur zij 

ook kunnen brengen. Wij heb-

ben 2 Turken als gast. En we 

hebben genoten. 

Het Aegean Folk Ensemble 

maakt deel uit van een grote 

organisatie op het gebied van 

de Turkse volkscultuur. Er zijn 

diverse categorieën groepen, 

die allemaal hun eigen pro-

gramma's kennen. In 2010 heb-

ben zij deelgenomen aan onge-

veer 25 folklorefestivals in 9 

verschillende landen. De missie 

van de organisatie is in het bui-

tenland de Turkse cultuur meer 

bekendheid te geven. Op geen 

enkele andere wijze worden de 

culturele waarden van een land 

beter getoond dan in de diverse 

volksdansen, waarbij de emo-

ties het alledaagse leven weer-

spiegelen. Met volksdansen ko-

men de nationale gevoelens het 

beste tot uiting. Het Aegean 

Folk Ensemble zoekt steeds 

opnieuw naar mogelijkheden 

om het publiek met hun dansen 

te boeien. 

Enkele weken voor SIVO was 

bekend geworden dat Turkije bij 

ons zou logeren, en dat zij vol-

gens planning op dinsdag zullen 

arriveren. Zaterdag waren zij per 

bus al vertrokken vanuit Turkije. 

Dinsdag is de gebruikelijke aan-

komstdag, al kan het ook wel 

eens veranderen. Terwijl wij met 

allerlei voorbereidingen bezig 

waren, want ook het normale le-

ven gaat door, werden we regel-

matig gebeld met de vraag of de 

gasten al gearriveerd zijn. Iedere 

keer dat de telefoon gaat denk je 

dat de gasten er al zijn, en begint 

(Vervolg op pagina 15) 
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS 

DATUM VOLGENDE EDITIES 

DORPSKRANT BUINERVEEN 

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 

2011 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, medede-

lingen, 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 5  inleveren voor   5 oktober 2011 

Nummer 6   inleveren voor   7 december 2011 

 

Verschijning: eind  van de betreffende maand 

 brammes@hetnet.nl 

Agenda 
 

3 sep  Bingo 

24 sep Rommelmarkt OBS 

15 okt Bingo 

29 okt Spokentocht 

19 nov Bingo 

17 dec Bingo 

 

Activiteitencommissie:   

Anneke Wubbels  212605 

Lenie Poker  851396 

Harm van Rhee  212610 

Jan van Noortwijk 212298 

E-mail van het secretariaat: 

jvannoortwijk@hetnet.nl 

JEUGDWERK SEIZOEN 2011/2012 
 

DATUM      ACTIVITEIT OPGEVEN 
 

Woensdag 21 september 2011  knutselen  15 september 

Woensdag 12 oktober 2011   knutselen  6 oktober 

Vrijdag 25 november 2011   karaoke  20 november 

Woensdag 14 december 2011  knutselen  8 december 

Vrijdag 20 januari 2012   bingo   16 januari 

Zaterdag 18 februari 2012   carnaval  10 februari 

Woensdag 21 maart 2012   knutselen  15 maart 

Woensdag 18 april 2012   knutselen  12 april  

Woensdag 6 juni 2012    eindfeest  31 mei 

 

Opgeven bij: 

Els de Roo……0599-212604 

 

 

 

Knutselmiddag 

Groep 1 t/m 3: vanaf 13.30 t/m 15.00 uur 

Groep 4 t/m 8: vanaf 15.15 t/m 16.45 uur 

Kosten: 1.50 euro. 

Inclusief drinken en iets lekkers. 

 

Karaoke 
Groep 3 t/m 8: vanaf 19.00 t/m 21.00 uur. 

Kosten: 1.50 euro 

Inclusief drinken en iets lekkers. 

 

Bingo 

Groep 3 t/m 5: vanaf 19.00 t/m 20.15 uur. 

Groep 6 t/m 8: vanaf 20.30 t/m 21.45 uur. 

Kosten: 2 euro. 

Inclusief drinken en iets lekkers. 

 

Carnaval 

Groep 1 t/m 8: vanaf 14.30 t/m 16.00 uur. 

Kosten: 1.50 euro 

Inclusief drinken en enkele versnaperingen. 

 

Eindfeest 

Groep 1 t/m 8: vanaf 12.30 t/m 16.00 uur 

Kosten 3 euro. 

Met eigen vervoer. 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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BIBLIOBUSTIJDEN    

Vrijdag 

 

OBS 75 8.30 uur - 9.40 uur 

 CBS 59 9.45 uur - 10.15 uur 

’t Hok  

Woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september 

Voor informatie en het programma kijk op onze website 

www.spelweekbuinerveen.nl 

 

Dit jaar weer een nieuwe! 

2011 

Agenda 

vrijdag  24 juni  

 soosavond 19.30-22.30 

vrijdag   8  juli  

 laatste soosavond; BBQ + kampvuur 19.30-22.30 

 

Op 8 juli zijn ook alle jongeren welkom die na de zomervakantie 

naar het Voortgezet Onderwijs gaan. 

 

 
10 september 2011 
9.00 ~ 12.00 uur 

 
Locatie:  

 
Parkeerterrein naast het kerkgebouw 

Kerklaan 2, Nieuw-Buinen  
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Noteer alvast in de agenda!                 

Zaterdag 1 oktober 2011 wordt er weer een  

Show your talent 
georganiseerd.  

 

Zie jij jezelf al op het podium staan?  

Grijp dan nu je kans.  

Jong en oud mogen meedoen. 

Je mag playbacken, zingen, toneel spelen,  

een instrumenten bespelen of iets laten zien  

wat een ander niet kan.  

 

Na de zomervakantie kunnen volwassen,  

tieners en kinderen zich weer opgeven  

via het deelnameformulier.  

 

Kasper en Truida Peper 

Willem en Greetje Heidekamp 

Spokentocht Buinerveen 2011 

Zet het allen vast in uw agenda: op zaterdag 29 oktober is de jaar-

lijkse en traditionele spokentocht van Buinerveen. 

In de volgende Dorpskrant zult u meer hierover kunnen lezen. 

Diegenen die zich nu al willen opgeven kunnen dat doen bij  

 

Anneke Wubbels 

Zuiderstraat 2 

            Buinerveen 

            0599212605 
 

Oproep: 

 
Het is erg leuk om ook eens spook te spelen. 

 

De activiteitencommissie is nog op zoek naar 

(lopende) spoken voor de komende spokentocht. 

 

Wilt U ook eens spook spelen meldt u dan aan bij 

Jan van Noortwijk ( tel 0599212298)  

E-mail: jvannoortwijk @ hetnet.nl)  

of Anneke Wubbels  

(Spokenmantels en maskers zijn aanwezig) 
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Jeugdwerk 

Ter afsluiting van de school en 

natuurlijk het knutsel-seizoen 

van Jeugdwerk hebben wij elk 

jaar eindfeest. Dus gingen wij 

met ongeveer 80 kinderen, 20 

begeleiders en ongeveer 25 au-

o’s op woensdag 6 juli naar 

Drouwenerzand. Het was 1 groot 

feest toen de oudere kinderen 

daar los gelaten werden. De jon-

gere kinderen konden onder be-

geleiding ook genieten van de 

vele attracties die er waren, al-

leen was het probleem daar soms 

dat niet alle begeleiders in alle 

attracties durfden. Van de vele 

ronddraaiende dingen die er ston-

den kregen de kinderen natuur-

dus er werden vele patatjes, fri-

kadellen en broodjes hambur-

gers gegeten. En na het eten 

wat ze genuttigd hadden gingen 

ze natuurlijk gelijk weer in de 

para-jump, botsauto’s en break-

dance. Dat dit niet voor elk 

kind is weggelegd mag natuur-

lijk duidelijk zijn. Daar weet 

Els alles van want die werd ge-

roepen dat 1 van de kids had 

gespuugd maar met een beetje 

improvisatie kom je een heel 

eind. Deze zonnige dag vloog 

voorbij en voordat je het in de 

gaten had was het dan ook al-

weer 16.00 uur: de tijd dat de 

ouders de kinderen weer kon-

den ophalen. En deze ouders 

stonden natuurlijk al te wachten 

voor de poort om de vele span-

nende verhalen van hun kinderen 

aan te horen. Ik kan u wel vertel-

len dat dit een zeer geslaagde 

middag was met vele lachende 

gezichten en misschien volgend 

jaar wel weer voor herhaling vat-

baar is. Maar ja, dat blijft natuur-

lijk een verrassing. 

 

Groetjes en tot kiekus, 

Bianca Groothuis 

Jeugd losgelaten in Drouwenerzand. 

Het Glasblazersfestival op zaterdag 10 september 

aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen wordt nog 

groter dan vorig jaar. Ruim 50 kunstenaars, entertai-

ners en standhouders zijn vanaf 11.00 uur aanwezig 

met uiteraard veel glas, maar ook met schilderijen, 

keramiek, houten speelgoed, handwerkmateri-

aal,  huisgemaakte jams en andere producten.  Na-

tuurlijk is er weer een echte glasblazer. Voor kinde-

ren is er een workshop sieraden maken, een ranjakoe 

en “de Sjentelmen” als bellenblaaskunstenaar. Ook 

is er een kraam waar kleurrijke banden in je haar ge-

vlochten  kunnen worden. Aandacht is er ook voor 

de vroegere glasindustrie van Nieuw-Buinen en van 

Philips-Stadskanaal. Het glasblazersfestival heeft 

een leuk horecaplein waar bezoekers even kunnen 

zitten en bijpraten en er is gezellige muziek. 

Meer informatie kunt u vinden op de site van het fes-

tival: www.glasblazersfestival.nl 

Veel kunst en een volle braderie: 

Glasblazersfestival Nieuw-Buinen 

http://www.glasblazersfestival.nl
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Nieuwsflits OBS 75 

Het is vakantie en daarom een 

korte nieuwsflits. 

 

Een tijdje geleden is er op onze 

school een kledinginzameling 

geweest. Deze heeft een bedrag 

opgeleverd van 65 euro! 

We willen deze actie zeker terug 

laten keren, data volgen. 

 

Op 24 september a.s. houden wij 

onze rommelmarkt! 

De eerste ophaaldatum was 15 

juli en toen zijn er al ontzettend 

veel spullen door u langs de weg 

gezet, waarvoor onze hartelijke 

dank! 

Op 23 september a.s. komen wij 

nogmaals langs, vanaf 19.00 uur. 

 

Dus komt allen op 24 september 

van 13.00 tot 15.00 naar de rom-

melmarkt op het schoolplein van 

OBS 75 in Nieuw Buinen! 

 

OBS 75 

 

Bezoek ook onze website: 

www.obs-75nieuwbuinen.nl 
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In de vroege ochtend van 21 april 

2011 tussen 7.00 en 8.00 uur 

schrokken de bewoners rond het 

kruispunt te Buinerveen wakker 

van een bulderend geluid. 

Nadere inspectie gaf aan dat het 

gasbedrijf bezig was leidingen 

onder hoge druk schoon te bla-

zen. 

Er stond zelfs een metershoge 

stalen pijp waar later op de dag 

met veel geraas een enorme gas-

vlam uitkwam. 

De bewoners dachten al even aan 

een echte gasbel onder Buiner-

veen en de voordelen die het zou 

kunnen opleveren voor het dorp, 

de school, het dorpshuis, de vere-

nigingen en de plannen die bij 

Dorpsbelangen Buinerveen/ 

Nieuw-Buinen hoog op het lijstje 

staan.  

Helaas bij nader inzien ging het 

om een gasleiding die verlegd 

Gasbel onder Buinerveen ? 

was. Om te voorkomen dat er 

eventueel vuiligheid via deze 

verlegde leiding in de leidingen 

van de aangesloten percelen 

terecht zou komen was deze 

operatie gewenst.  

Fotografie: Eise Gelijk 

Tekst: Reind Middel 
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Waar gaat het precies om? 

U zult het ongetwijfeld al in de 

media hebben gelezen: een groep 

van 120 agrariërs uit het Drentse 

Mondengebied heeft samen met 

een  co m m e rc i ë l e  p a r t i j 

(Raedthuys Windenergie BV) 

een plan ontwikkeld om in de 

Drentse Monden een megawind-

park te stichten. In totaal gaat het 

om 60 tot 110 windturbines met 

een hoogte tot maximaal 200 me-

ter (dat zijn 4 Stadskanaalster 

watertorens boven op elkaar!). In 

figuur 1 is te zien welk gebied 

als zogenaamd zoekgebied is 

aangemerkt. 

Figuur 1: Zoekgebied voor 

Windpark De Drentse Monden 

(roze vlakken) 

Zoals u ziet is het hele gebied 

v a n a f  G a s s e l t e r n i j v e e n

(schemond) tot aan Valthermond 

aan beide zijden van de Drentse 

Mondenweg in beeld voor plaat-

sing van de windmolens. Het is 

nog niet duidelijk waar de wind-

molens precies geplaatst zullen 

gaan worden. Dit is nog afhanke-

lijk van nader onderzoek. Ook de 

Woont u binnenkort in een woud van enorme windmolens? 

hoogte van de molens is nog in 

onderzoek. De insteek van Ra-

edthuys is overigens om in te 

zetten op zo groot mogelijke 

windmolens; die leveren name-

lijk het meeste rendement op. 

De windmolens worden waar-

schijnlijk in maximaal 11 lijnen 

geplaatst, haaks op de Monden-

weg. Windmolens kunnen mi-

nimaal tot ca. 500 meter van 

bestaande bebouwing worden 

geplaatst. In figuur 2 ziet u hoe 

immens groot de windmolens 

worden. Deze molens zullen in 

de wijde omtrek van ons gebied 

z i c h t b a a r  z i j n ! 

Er zijn in onze omgeving nog 

meer plannen voor grote wind-

parken. Zo zijn er windparken 

gepland tussen Gasselternijveen 

en Gieterveen (Windpark Boer-

veen, 25 stuks) en nabij Eexter-

veen (Windpark Greveling, 13 

stuks). Ook in de gemeenten 

Veendam en Menterwolde be-

staan plannen voor een groot 

windpark (langs de N33, 32 

stuks). 

 

Figuur 2: Verschillende type 

windmolens afgezet tegen be-

staande objecten in het land-

schap: in de Drentse Monden 

komen hoogstwaarschijnlijk mo-

lens van 200 meter hoog. 

Duurzame energie is toch goed, 

dus wat is nou het probleem? 

Er zal niemand iets hebben tegen 

duurzame energie. Alhoewel er 

over windenergie een aantal zeer 

kritische rapporten beschikbaar 

zijn (waarin nut en noodzaak ste-

vig ter discussie wordt gesteld), 

geldt ook in ons gebied dat velen 

best positief staan tegenover 

windenergie. Plaats windmolens 

bijvoorbeeld verspreid over het 

land op plekken waar niemand er 

last van heeft. Of zet ze bij elkaar 

op zee. Wie kan daar nu tegen 

zijn? Niemand toch? Het wordt 

natuurlijk een ander verhaal als 

het gaat om een megawindpark 

van de omvang zoals dat in de 

Drentse Monden de bedoeling is. 

De  impact hiervan zal dermate 

groot zijn, dat niemand straks 

nog om het windpark heen kan. 

En dat is wat een groep veront-
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ruste inwoners er toe heeft ge-

bracht zich te verenigen in een 

platform tegen de plannen van 

Windpark De Drentse Monden. 

Stichting Platform Storm pro-

beert te strijden tegen het wind-

park met als insteek: GEEN 

W IN D M O L E N S  I N  D E 

DRENTSE MONDEN! 

 

Waar maakt Stichting Platform 

Storm zich nou precies druk om? 

Het windpark zal het open en 

landelijke karakter van de Drent-

se Veenkoloniën ingrijpend ver-

anderen. Waar iedereen nu kan 

genieten van wijdse uitzichten 

over uitgestrekte akkers en wei-

landen, staan straks vele tiental-

len megagrote windturbines de 

horizon te vervuilen. Dit raakt de 

Veenkoloniën tot in de ziel.  

Verder maakt Platform Storm 

zich ernstige zorgen over o.a. de 

volgende zaken: 

Welke hinder brengen de wind-

molens met zich mee? Er zijn 

verhalen uit andere delen van het 

land bekend waar omwonenden 

tot op 2 kilometer afstand van 

windmolens klagen over irritante 

geluiden die windmolens produ-

ceren (vooral ’s nachts). Ook 

verhalen over hinderlijke slag-

schaduw zijn berucht. Verder 

zijn de windturbines uitgerust 

met verlichting waardoor het 

nachtelijke duister wordt ver-

stoord. Windmolens kunnen ook 

effect hebben op de gezondheid 

van mensen (bijv. slaapstoornis-

sen en hartritmestoornissen). 

De bevolking in ons gebied zal 

de komende jaren krimpen. Dit 

heeft effect op de leefbaarheid en 

de woningmarkt. Gelukkig zijn 

er allerlei initiatieven om deze 

krimp zo goed mogelijk op te 

vangen. Een grootschalig wind-

park zal echter veel roet in het 

eten gooien. Want zeg nou eer-

lijk: wie wil er straks nog een 

huis kopen dat midden in een 

groot windpark staat? De plan-

nenmakers willen ons laten ge-

loven dat windmolens niet of 

nauwelijks effect hebben op de 

woningmarkt, maar wij weten 

beter. Uit onderzoek bij andere 

grote windparken blijkt juist 

een groot effect. Ook in ons 

gebied zullen woningen fors in 

waarde dalen. Met alle gevol-

gen van dien voor de lokale 

economie (minder belastingop-

brengsten voor de gemeente, 

minder aantrekkelijk vesti-

gingsklimaat voor bedrijven, 

etc.). 

Een megawindpark kan grote 

invloed hebben op de natuur. In 

de winter strijken bijvoorbeeld 

tienduizenden ganzen in dit ge-

bied neer als tussenstop op hun 

lange reis naar warmer oorden. 

Dat wordt erg lastig als er 

straks mogelijk 110 megawind-

molens staan te draaien. Ook 

voor andere vogelsoorten en 

diersoorten kan de impact groot 

zijn. 

 

Hoe gaat het nu verder met 

de plannen? 

De komende tijd wordt er na-

mens de initiatiefnemers een 

zogenaamde MilieuEffectRap-

portage  (MER) uitgewerkt. 

Daarin wordt onderzocht welk 

effect het windpark heeft op het 

milieu in de Drentse Monden. 

Milieu moet hierbij in de meest 

brede zin worden gezien: het 

gaat bijvoorbeeld om de effec-

ten op het landschap, de flora 

en  f au na ,  d e  b urge rs 

(geluidsoverlast) en de econo-

mie. Voor burgers bestond tot 4 

augustus jl. de mogelijkheid 

een zienswijze in te dienen. In 

een zienswijze kan iedere bur-

ger aangeven wat naar zijn/haar 

mening specifiek in de MER 

moet worden onderzocht en op 

welk detailniveau dat moet ge-

beuren. Tot en met het tweede 

kwartaal van 2012 wordt gewerkt 

aan de MER en worden ook de 

vergunningaanvragen opgesteld. 

In het vierde kwartaal van 2012 

is er weer een inspraakmoment 

voor alle burgers op de definitie-

ve plannen. In 2013 moeten de 

definitieve plannen gereed zijn 

en is er een bezwaar- en beroeps-

procedure mogelijk bij de Raad 

van State. De Raad van State 

doet in het derde kwartaal van 

2013 uitspraak. 

Wat gaat Platform Storm nog 

doen? 

Stichting Platform Storm zal blij-

ven strijden tegen het windpark, 

desnoods tot aan de Raad van 

State toe. In de komende periode 

zal het platform diverse betrok-

ken partijen laten zien (en horen) 

dat de weerstand voor dit wind-

park in de Drentse Monden groot 

is. Het ligt in de bedoeling om 

nog een handtekeningactie te 

houden; ook zal via diverse we-

gen getracht worden de politiek 

op andere gedachten te brengen. 

Wilt u op de hoogte blijven van 

onze activiteiten? Meldt u dan 

aan voor onze nieuwsbrief op 

onze website,  

www.platformstorm.nl. 
Daar vindt u ook meer achter-

grondinformatie. Het postadres 

van het secretariaat is: Zuider-

diep 189, 9521 AE Nieuw-

Buinen. 

 

Samen strijden we door: STOP 

WINDPARK DE DRENTSE 

MONDEN! 

 

http://www.platformstorm.nl
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DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’ 
  

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc. 

Meer weten? Kom eens langs 

Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van  

ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig 

Openingstijden  

Dorpshuis 

 
Maandag  18.00 uur 

Dinsdag  18.00 uur 

Woensdag  18.00 uur 

Donderdag  18.00 uur 

Vrijdag  15.00 uur  

Zaterdag  15.00 uur 

Zondag  15.00 uur 

 

Zondag’s keuken tot 20.30 uur 

geopend.  

(M.u.v. reserveringen) 

 

tel: 212813 

Op dit moment lopen de vakan-

ties weer ten einde en worden we 

langzamerhand weer geconfron-

teerd met de dagelijkse gang van 

zaken. Ik moet zeggen dat ik er 

niet vrolijker op wordt als je alle 

berichten in de krant  leest over 

onze economie, financiën, werk-

gelegenheid, rellen hier en daar. 

Maar oplossen kunnen wij het 

ook niet dus beperken we ons tot 

ons dorpshuis. 

 

Er is niet echt veel aan de hand, 

gelukkig. De afgelopen periode 

stond in het teken van de onder-

handelingen van de gemeente 

met ons over de hoogte van de 

jaarlijkse subsidie. Wij zijn daar-

in een heel eind gevorderd en ik 

denk dat wij binnenkort van de 

gemeente het raadsbesluit zullen 

kunnen lezen waarin het besluit 

is genomen zoals afgesproken. 

Van de bestuurstafel  

Zodra dit voorstel formeel be-

krachtigd is zullen we het met 

jullie communiceren. 

 

Het jaarlijkse dorpsfeest is niet 

doorgegaan. Maar gelukkig 

hebben zich enkele dorpsgeno-

ten opgeworpen om te proberen 

voor volgend jaar wel iets te 

regelen. Wij ondersteunen een 

dergelijk initiatief uiteraard van 

harte en zodra hier meer over 

bekend is zult u het zeker ho-

ren. 

 

De komende tijd zullen wij ons 

bezig gaan houden met de op-

volging van onze beheerster. 

Grietje Kuik heeft aangegeven 

te stoppen op haar 65e.  Dat is 

volgend jaar al. Ik kan me 

voorstellen dat u denkt dat het 

onmogelijk is dat Grietje al bij-

na 65 is maar toch is het waar.  

Haar standpunt moeten we res-

pecteren al had het voor ons niet 

gehoeven. Nog is de kans aanwe-

zig dat zij besluit langer door te 

gaan maar zonder haar reactie 

zullen wij het opvolgingstraject 

in gang gaan zetten. 

 

Als laatste zou ik willen melden 

dat wij de vloer van het dorps-

huis hebben geïsoleerd. Zoals 

bekend komt de koude lucht  van 

onderen en wij hebben gemeend 

dit tegen te moeten gaan. Hope-

lijk geniet u nog meer van de be-

haaglijkheid van ons dorpshuis 

de komende tijd als het kouder 

begint te worden. Alhoewel, veel 

kouder dan nu kan haast niet, 

met dit hondenweer de laatste 

tijd. 

 

Namens het dorpshuis, 

Hillechinus Plat 
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Ook aan huis verkoop 

 

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen 

Tel 0599-617968 
Vrijdag, zaterdag en zondag 

 

Lopend Buffet 
Onbeperkt eten voor slechts  

€ 13.50 p.p. 

Iedere maand een ander afhaalmenu 

Ook catering mogelijk voor  

thuis en bedrijf 
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;             

Afdeling Buinerveen 

Interesse? 
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis  

De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.  

Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend  

2 keer komen kijken.   

Informatie is ook te verkrijgen bij  

Angelien Bijkerk,  tel. 0599-212552. 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956 

Op woensdag 8 juni hebben we 

in de regen gefietst naar El Zorro 

in Buinen, waar we koffie dron-

ken. 

Daarna nog steeds in de regen 

naar  Lucy's Inn in Eesergroen, 

waar we geluncht hebben. 

Na de lunch was er enige twijfel 

om terug te keren, maar daar het 

weer opklaarde,  hebben we toch 

doorgezet en zijn doorgefietst 

naar Harwi keramiek, ook in 

Eesergroen. Ondanks het onge-

zellige weer was het toch een 

leuke dag. 

Dinsdag 14 juni  organiseerde 

de Provinciale commissie 

‘Wonen en Tuinen van Drenthe’  

een reis met twee bussen naar 

Brennels in de Noordoostpolder. 

Hier kregen  we na de koffie een 

interessante rondleiding. Bren-

nels maakt mode voor vrouwen 

gemaakt van 2 soorten brandne-

tels. Tijdens het oogsten blijven 

de brandharen achter en ver-

droogt het mierenzuur dat de 

jeuk en de uitslag veroorzaakt. 

De stof voelt zacht aan. 

Geluncht in Giethoorn en daarna 

met z'n allen op een rondvaart-

boot. 

Dinsdag 21 juni  is onze dagreis 

geweest naar de NoordOostPol-

der. We hebben  een bezoek ge-

bracht aan Viva Lavandula, een 

lavendelboerderij in Marknesse. 

 Hier werden we ontvangen met 

koffie en thee met lavendelge-

bak. Daarna werden we in 2 

groepen gesplitst en lieten ze 

ons de verschillende soorten 

lavendel zien. Lavendel kan op 

verschillende manieren worden 

toegepast: cosmetisch, decora-

tief, in het huishouden, culinair 

en medicinaal. Ook het proces 

van het maken  van lavendel-

olie werd gedemonstreerd. Lun-

chen en winkelen deden we in 

het prachtige winkelcentrum 

van Emmeloord en daarna va-

ren met een welbespraakte gids 

door  de Weerribben. Tot slot 

kregen we een warm/koud buf-

fet  in Restaurant De Molen-

hoeve in Echten. 

Ons bezoek aan de tuin van Wil-

lem en Ina Dijkstra heeft op 

maandag 30 mei plaatsgevon-

den. Deze tuin is gelegen tegen 

een bosrand, met o.a. deze vij-

ver , siergrassen en dahlia’s. 

De tuinclub is op 4 juli naar de 

Huneborgtuin in Nieuw-

Schoonebeek geweest.  Ria en 

Jan ten Dam hebben een Engelse 

tuin met weelderige bloemenbor-

ders met  rozen en clematissen. 

Ook stonden er veel aparte bo-

men en struiken. Tot slot kreeg 

een ieder nog een stek mee. Bin-

nenkort gaat de familie naar Gie-

ten verhuizen. 

Op 29 augustus wordt de tuin 

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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van de familie Kruit in Laar be-

keken. In deze tuin aan de Vecht 

staan 280 soorten  hosta’s, veel 

grassen, varens en hemerocalis-

sen. 

Op 3 oktober kunnen er stekjes 

worden geruild bij Roelien Hai-

kens. 

Op donderdag 8 september gaat 

de Museumgroep naar het Veen-

park in BargerCompascuum. On-

ze eerste afdelingsbijeenkomst is 

op woensdagavond  21 septem-

ber. Jolanda Grooters uit Buiner-

veen geeft een lezing over haar 

eigen praktijk Inspiraling voor 

homeopathie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 28 september  gaan 

onze leden weer op de fiets. Het 

is nog een verrassing wat de be-

stemming zal zijn. 

Vrijdag 7 oktober wordt er een 

bezoek gebracht aan Lentis in 

Zuidlaren. Lentis kent vijf zorg-

groepen, waarin mensen uit aller-

lei leeftijdscategorieën met psy-

chiatrische en/of andere proble-

men te maken hebben. 

Woensdag 19 oktober is het de 

beurt aan het eendagsbestuur om 

de avondbijeenkomst in te vul-

len. 

 

Als men overweegt om lid te 

worden van onze afdeling en de 

kosten (46,50 euro per jaar) zijn 

te hoog, kan men bij de gemeen-

te  terecht voor een bijdrage. 

Toetsing van het inkomen zal 

hierbij plaats vinden.  
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan 

Maatwerk 
In september gaan de werkgroep-

leden verder praten over de uit-

voering van ons DorpsOmge-

vingsPlan op het gemeentehuis 

met de desbetreffende ambtena-

ren. O.a. de plannen voor herin-

richting van ons kruispunt en 

Nieuw-Buinen tot aan de Mon-

denweg zullen aan de orde ko-

men. 

 

Wijk/buurtbudget 
Deze plannen hebben betrekking 

op het groen in ons dorp. Hierbij 

gaan we eerst praten met afge-

vaardigden van de gemeente 

om daarna met onze inwoners 

om tafel te gaan om te kijken 

wat mogelijk is. 

Ook kunnen we misschien mee-

doen aan het project Schoon, 

heel en veilig, waar gemeente 

samen met de inwoners een af-

gebakend project aanpakt. 

 

De werkgroep voor ons DOP 

bestaat uit: Els de Roo, Jan 

Haikens, Jan van Noortwijk, 

Dennis Middeljans, Wim Bruil, 

Margriet Nascimento en Ina 

Habing 

Lefier investeert de laatste jaren 

veel in energiebesparende maat-

regelen in woningen. Waar het 

kan, wordt dit gekoppeld aan 

planmatig onderhoud. Deze pro-

jecten starten na een uitgebreide 

voorlichting. Bewoners krijgen 

persoonlijk bezoek van een Lefier

-medewerker of worden uitgeno-

digd voor een informatiebijeen-

komst. De maatregelen beteke-

nen een aanzienlijke woningver-

betering en dus ook een (kleine) 

huurverhoging. Een project kan 

pas beginnen als 70% van de be-

woners mee wil werken.  

 

Energiebesparende  

maatregelen 

De familie Tiesing in Borger 

kwam ook in aanmerking voor 

de energiebesparende maatrege-

len. Onder het dak, over de vlie-

ring, werd een isolatiedeken ge-

legd. De bovenverdieping kreeg 

dubbel glas (beneden had de fa-

milie Tiesing zelf al gedaan). De 

muren kregen ventilatieroosters. 

Je zult het direct wel merken, 

‘Die huurverhoging kan makkelijk uit!’ 
had de Lefier-medewerker te-

gen mevrouw Tiesing gezegd. 

“Nou, ik geloofde er niets van, 

maar het was echt waar”, aldus 

mevrouw Tiesing. “ Vanaf het 

begin was het aangenaam. De 

kleinkinderen vonden het altijd 

zo koud boven, dat is nu niet 

meer. Terwijl we daar niet eens 

de verwarming aan hebben! Het 

is gewoon veel lekkerder in 

huis. En het was precies op tijd 

klaar, net voor de strenge win-

ter die we gehad hebben. Het 

scheelt aanzienlijk op de ener-

gierekening, dus die 11 euro 

huurverhoging kan makkelijk 

uit.” 

Wist u dat: 

 Lefier vanaf 1 januari 

2009 verplicht is bij nieu-

we verhuring een Energie 

Prestatie Certificaat uit te 

reiken (de energielabels 

voor woningen). Hiermee 

geven wij inzicht in de 

energieprestatie van de 

woning. 

 er voor 2011 500 wonin-

gen gepland staan voor 

uitvoering van energiebe-

sparende maatregelen. 

 als de planning goed ver-

loopt, Lefier per 1 januari 

2013 tenminste 5000 wo-

ningen met een energiela-

bel C of hoger heeft. 

 er op dit moment bij 266 

woningen gewerkt wordt 

aan energiebesparende 

maatregelen 
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de spanning: ‘wat voor gasten, 

hoe oud, wat voor mensen zijn 

het en klikt het wel?’ Na het 

avondeten, macaroni, wat mak-

kelijk opgewarmd kan worden 

voor eventuele hongerige gasten, 

werden we rond half acht ge-

beld :De gasten zijn er!!  Brian 

was nog aan het werk dus wij: 

Inge, Kim, Luiza en ik naar 

Odoorn om de gasten te ontmoe-

ten. Wij waren niet de eerste aan-

wezigen maar ook niet de laatste, 

en nadat alle gastgezinnen er wa-

ren werd de groep in de grote 

tent aan ons voorgesteld met een 

rondedans inclusief muziek. De 

groep straalt een gezelligheid uit, 

het is duidelijk dat zij genieten 

van dansen, en het presenteren 

ervan. Wij wisten inmiddels al 

dat we 2 meisjes zouden onder-

brengen, van 17 jaar. Zeynep en 

Buse, 2 spontane meiden die re-

delijk Engels spraken. Hierdoor 

hadden we gelukkig het Turkse 

woordenboeken niet nodig, ik 

had toch al moeite met de Turkse 

uitspaak. Omdat het inmiddels na 

tienen werd, zijn we naar huis 

gereden waar de opgewarmde 

macaroni heerlijk smaakte. Zij 

hebben hun bordje in elk geval 

leeggegeten. Zodra de koffers 

geopend waren kwamen de eer-

ste cadeaus te voorschijn: keurig 

verpakt, 3 dozen met Turkish 

Delight. Turks snoepgoed, in 3 

verschillende smaken. Zelf vond 

ik die met walnoten het lekkerst. 

Na het douchen gingen de dames 

slapen; zij hadden nog wat in te 

halen na de lange busreis. De 

planning voor de volgende dag 

zag er eerst goed uit,de gasten 

zouden om 17.19 uur opgehaald 

worden. Dit is jammer genoeg 

gewijzigd, er moest nog wat ge-

oefend worden. Hierdoor werden 

zij om 12.19 al opgehaald. Dat 

betekent dat we niet veel tijd 

(Vervolg van pagina 1) hebben om wat te doen, of ze 

iets te laten zien van de omge-

ving.  Na een goede nachtrust, 

en gezamenlijk ontbijt, waarbij 

zowel Zeynep als Buse goed 

gegeten hebben hadden we nog 

een uur over. Tijdens ontbijt 

hebben we gesproken over fiet-

sen en of ze dat wel konden. 

Beide hebben ze een fiets gehad 

toen ze jonger waren. Nadat de 

fietsen gestolen  waren zijn de-

ze niet vervangen, en hebben ze 

beide enkele jaren niet gefietst. 

Maar je weet wat ze zeggen 

over fietsen, dus met een klein 

zetje hebben ze een half uurtje 

door de omgeving gefietst. Ze 

vonden het geweldig! ’s Avond 

begint SIVO, met een defilé en 

de officiële opening door de 

voorzitter en de burgemeester, 

daarna dansronden en de ga-

lavoorstelling in de tent. Door 

heftige regenval is het defilé 

verschoven naar de tent: in de 

regen zag je alleen nog rennen-

de artiesten in door de organi-

satie verstrekte regencapes. 

Hun soms prachtige kostuums 

en vooral instrumenten kunnen 

niet zo goed tegen water. 

Door het weer, het bleef met 

bakken uit de lucht vallen, zijn 

de dansvoorstellingen buiten 

vervallen. De galatent zat vol 

en na overleg, waarbij eerst de 

tent leeggehaald zou worden, is 

besloten dat iedereen kon blij-

ven in de tent. Om 9 uur begint 

het gala, waarbij allereerst Ne-

derland de openingsdans ver-

zorgt, en daarna de gastlanden 

verder gaan. Vanavond is ook 

Turkije aan de beurt. Samen met 

Frankrijk, Martinique en Belarus 

laten zij elk een stukje van hun 

cultuur zien. Turkije laat een tra-

ditionele bruiloft zien, waarbij de 

bruidschat een belangrijke rol 

speelt; Als er niet genoeg vermo-

gen ingebracht wordt, gaat de 

bruiloft niet door. Verder heb ik 

buikdanseressen gezien, en 

volksdansen uit Turkije. Wat be-

treft de bruidschat, later heeft 

Zeyneb mij uitgelegd dat de man 

in Turkije verantwoordelijk is 

voor de inkomsten, en voor on-

derdak dient te zorgen. Zelf 

woont zij bij haar moeder, die al 

15 jaar gescheiden is. En samen 

redden zij het prima. Buze blijkt 

wat minder Engels te spreken, en 

tot een goed gesprek komt het 

niet. 

Donderdag ‘Ball of Nations’, 

waarbij deelnemende landen, sa-

men met de gastgezinnen dansen 

uitvoeren waarbij verschillende 

culturen elkaar ontmoeten in de 

dans en muziek. Zelf ben ik niet 

geweest, Kim en Luiza zijn wel 

geweest en hebben genoten. Na 

de bal der naties is vaak ruimte 

om met meerdere gastgezinnen 

wat te doen, b.v. een barbecue bij 

mij in de tuin. Plannen hiervoor 

waren al gemaakt, toen we te ho-

ren kregen dat er nog meer geoe-

fend moest worden. De groep 

zou in Odoorn blijven, en dus 

geen barbecue. We hebben nog 

wat boodschappen gedaan, gras 

gemaaid en verder wat je zoal in 

de vakantie doet. ’s Avond heb-

ben we genoten van het mooie 

weer, en de openluchtvoorstellin-

gen van Mexico en Turkije. Na 

de show van Turkije werden we 

overladen met enthousiasme van 

Zeyneb en Buze, die helemaal 

blij waren dat we de show gezien 

hebben, en wat we er van von-

den. Beiden liepen zij in kos-

tuum, en genoten duidelijk van 
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het SIVO-gebeuren. Aan het eind 

van de avond, inmiddels na 

twaalf dat de meisjes thuis kwa-

men, hebben we allereerst Buze 

gefeliciteerd, zij is 18 geworden. 

Zeyneb had dit eerder al toege-

fluisterd, en feliciteren mag ge-

lukkig met 3 zoenen  en een ste-

vige omhelzing, zoals het hoort. 

Terwijl Buze het thuisfront op de 

hoogte stelde via Facebook, heb-

ben wij nog met Zeyneb gepraat. 

Een interessant gesprek, waarbij 

ter sprake kwam hoe Nederlan-

ders over Turken dachten. Over 

Moslims, en hoe de media ons 

allemaal voor de gek houdt met 

ideeën over Moslims, boerka’s 

en het geloof. Hoe is het moge-

lijk dat boerka’s en buikdansen 

in eenzelfde cultuur passen? Al-

lereerst is de Turkse cultuur be-

langrijk, daarna het geloof. Het 

geloof is een onderdeel van de 

cultuur. Een prettig gesprek, 

waarbij wederzijds respect de 

boventoon voerde.  

Vrijdag is de excursiedag, door 

de hosten Valentina en Nienke is 

een voor mij onbekende locatie 

uitgezocht: De Wachter in Zuid-

laren, gecombineerd met een 

boottochtje over het Zuidlaarder-

meer. De Wachter is een molen-

museum. Onder in de molen 

worden oliehoudende zaden ge-

perst ofwel geslagen. De aldus 

verkregen olie dient als grondstof 

voor de zeep- en verfindustrie. 

Van het residu wordt veevoeder 

gemaakt. De specerijenmaalderij 

verpulvert specerijen als noot-

muskaat, kaneel, peper, en kruid-

nagel. Voor het malen van het 

graan blijft de molen afhankelijk 

van de wind. Specerijen die uit 

de oost kwamen, gingen via de 

handelsroute ook door Turkije. 

Hierdoor, en doordat wat onze 

gasten vroeger op school geleerd 

hadden strookte met het verhaal, 

was de molen een zeer interes-

sant museum. De gids die heel 

gemotiveerd zijn verhaal deed, 

kreeg alle aandacht. Specerijen 

werden geproefd, voor en na 

het malen, er was hulp bij het 

broodbakken, er werden heel 

veel foto´s gemaakt en de sou-

venirwinkel werd zowat leeg-

gekocht. Daarna koffie met ge-

bak, nog een groepsfoto voor 

de molen, en weer terug naar 

huis. Omdat zo´n 4 uurtjes over 

waren is besloten de barbecue 

aan te zetten. Gastgezinnen uit 

Buinerveen werden op de hoog-

te gebracht, iedereen zou wat te 

drinken en te eten meenemen, 

en de bus haalt ze weer op bij 

het Dorpshuis. Thuisgekomen 

heb ik de barbecue aangedaan, 

alles nog even snel opruimen, 

eten erbij, drinken erbij en wij 

zijn er klaar voor. Zodra de eer-

ste gasten kwamen ben ik vlees 

gaan braden, van alles wat. Van 

hamburgers tot biefstuk, van 

frikadellen tot speklappen. Om-

dat Moslims geen varkensvlees 

eten, heb ik dit gemeld wanneer 

zij vlees kwamen halen, de 

meesten kozen ervoor geen var-

kensvlees te eten, sommige 

maakte het niet uit. Er werd 

gegeten, gedronken, gedanst, 

gevoetbald, gezwommen en een 

enkeling ging met kleren en al 

het bad in. Kortom een gezelli-

ge boel. Rond kwart voor 5 was 

de bus er weer, en was de rust 

weergekeerd. Alles met z’n al-

len opruimen, nog wat koffie en 

vrijdagavond een keertje niet 

naar Odoorn.  

Zaterdag wordt overdag ook 

gedanst, wat betekent dat Zey-

neb en Buze op tijd naar 

Odoorn vertrekken, om kwart 

over 11. Eerst uitslapen tot 10 

uur, dan ontbijt, nog wat praten 

over koetjes en kalfjes en dan is 

het al zover. Ik heb Kim eerst 

nog naar Odoorn gebracht, zij 

helpt bij de kinderactiviteiten 

welke die middag georganiseerd 

worden: Schminken, knutselen 

etc.  Zaterdag is ook de dag van 

de picknick, wat betekent dat we 

rond 5 uur verzamelen op onze 

vaste stek, om samen met de hele 

groep met gastgezinnen te pick-

nicken in de buitenlucht. Als het 

weer het toe laat tenminste. Ook 

de picknick was een gezellige 

boel, na het eten was er even re-

gen, maar daarna was er ook 

zonneschijn. Er werd in een grote 

kring gedanst, met muzikale be-

geleiding, die centraal in de kring 

stond te spelen. Hilariteit alom, 

want niet iedereen beheerste de 

kunst van de opeenvolgende 

danspasjes. Nadat alle spulletjes: 

deken, lege schalen, maar ook 

halfvolle schalen weer in de auto 

lagen zijn we nog even over het 

terrein geweest om te genieten 

van de sfeer, het dansen, en de 

marktkraampjes waar de dans-

groepen souvenirs aan de man 

brengen. Voor onze gasten was 

het een lange vermoeiende dag, 

’s Avonds nog even wat eten, 

facebook, douchen en slapen.  

Zondag was er wederom niet 

veel tijd samen door te brengen, 

om kwart over 11 zou de bus er 

weer zijn. Omdat Zeyneb mij had 

verteld dat zij Nederland zo mooi 

vond o.a. vanwege de grote bo-

men, (waar zij wonen in Izmir 

zijn niet veel bomen, maar wel 

struiken), heb ik aangegeven dat 

zij om 8 uur gewekt zouden wor-

den. Ontbijt en dan naar Pools-

hoogte, als je bomen wilt zien is 

dat de beste plaats. Ik kreeg min-

der commentaar dan verwacht, 

tenslotte hadden zij natuurlijk 

ook rust nodig. Bij de poolshoog-

te heeft Kim nog enige uitleg ge-

geven omtrent de bouw van de 

poolshoogte, en de reden hier-

voor. Alles te vinden op het grote 

bord ervoor. In Turkije zijn zij 
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geen trappen gewend, echter bo-

ven gekomen waren zij dit al 

gauw vergeten, prachtig helder 

weer, goed uitzicht en mooie bo-

men. Zij vonden het geweldig, en 

hebben dan ook veel foto’s ge-

maakt. Zeyneb heeft al een tijdje 

een camera, maar heeft nog nooit 

zoveel foto’s gemaakt als in die 

week. Daarna nog even via Ex-

loo het bos in naar een hunebed. 

Ook hier is een en ander uitge-

legd, vooral het raadsel van sta-

pelen, en hoe dit gedaan is. Na-

dat duidelijk was dat het hier 

om een graf ging, werd met 

enig respect afstand genomen.  

We waren nog op tijd voor de 

koffie alvorens de bus onze 

gasten weer meenam.  

’s Middags dansen, met aan-

sluitend defilé en afsluiting van 

weer een SIVO-week. De laat-

ste dansronde hebben we nog 

gezien, en daarna een plekje 

zoeken voor het defilé. Het kan 

wel eens heel druk zijn, waar-

door je achteraan staat. Dat wil-

den wij niet. 

Voor het defilé 

worden de dans-

groepen van het 

podium gehaald 

waar zij als laat-

ste gedanst heb-

ben, om een para-

de te lopen naar 

het laatste podi-

um. Ik heb het 

defilé nog net 

gezien, daarna 

heb ik Brian op-

gehaald in Assen, 

Inge kon wel 

meerijden met 

iemand. Op het 

laatste podium 

worden vlaggen 

van papier-maché 

met ballonnen 

opgelaten, als 

afsluiting. Daarna 

nog een dank-

woord van de 

voorzitter in alle 

talen van de groe-

pen. En daarmee 

is de 27ste SIVO 

ten einde.  

Voor ons gaat het 

nog even door, 

met een slotfeest. 

Ditmaal weer bij 

fam. Hoen in 

Buinen.  

Thuis aangeko-

men is alles ingepakt, stoelen, 

eten, drinken, een goed humeur 

hadden we al. Inge vertrok met 

Kim en Luiza, Brian en ik gingen 

op de fiets. Op de terugweg zou-

den we de gasten zelf meenemen, 

i.p.v. dat de bus zou rijden. Dus 

2e auto of fiets. Dan maar fiets. 

Er waren 3 tafels nodig om alle 

etenswaren uit te stallen, het was 

een groot lopend buffet. Nadat de 

gasten gearriveerd waren, zij ko-

men met de bus en zijn altijd wat 

later, werd gegeten en gedron-

ken. Soms heb je dansers die niet 

veel eten, omdat ze misschien 

bang zijn dit te worden, deze 

Turken waren goede eters. Er 

was weinig over. Hierna nog wat 

dansen in de tuin, wederom in 

een kring en wederom hilariteit. 

Achter in de tuin was een open 

schuurtje, waar enkele jeugdigen 

zich ophielden bij het vuur, hier 

en daar waren groepjes druk in 

gesprek, er werd gedronken, les 

gegeven in buikdansen, en de 

sfeer was fantastisch. Het vertrek 

de volgende dag maakte dat een 

enkeling al emoties toonde, en 

dat is niet raar na een hectische 

drukke week, waarna de feeste-

lijke sfeer zo ontspannend en 

ontladend is. Zeyneb bedankte 

me voor de goede zorgen met 

een hele warme, gemeende knuf-

fel, en dat is toch ook wel wat 

waard.  

Maandag dag van vertrek, verza-

melen in Buinen vanwaar de bus 

zal vertrekken. Eerst naar Am-

sterdam, dan Parijs en via via 

naar Turkije. Ze zouden er een 

week over doen. Het bleef rege-

nen toen iedereen in de bus stap-

te, en na een lach en een traan 

waren zij weg. Mijn Turkish De-

light.  Teşekkűr ederim!  

 

 

Bram van Buuren 

 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 18 

 

 

Zoals het vroeger was…. 
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar 

stellen van zijn fotomateriaal) 

Dit is een oude groepsfoto van school 75. Op de bovenste rij Fenny Feunekes, Jantje Plat, Tinie Westrup, 

Lammie Darwinkel en Grietje Buining. Op de onderste rij Elsje Buining, Lammie Enzing, Jantje Sanders, 

Lammie Hebels, Dientje Kleiman en Johanna Hooiveld. 

Deze oude groepsfoto is genomen op de stoep van school 75. Bovenste rij Jan Niezing, Toms Groenhof, 

Jan Boekholt, Ip Boekholt, Obe Bangma en Roelof Sanders. Middelste rij Roelie Kuik, Minie Middeljans, 

Annie Ottens, Corrie Baas, Lammie Koops en Tina Wanders. Onderste rij Harm Enzing, Jan Woering, 

Johan Boerma, Jam Smalbil en Jan Woldering. 
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Uw advertentie? 
 

Hier had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen 

staan. 

  

Mocht u interesse hebben, 

neem dan contact op met 

een van onze redactieleden 

 

 

brammes@hetnet.nl 

***ORIFLAME*** 
natural swedish cosmetics 

verkoop door middel van huiskamer presentaties 
*make-up workshops  *persoonlijk advies 

info: jeannetelting.oriflame.nl 
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735 
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Nieuws CBS 5959 

Website 

Wilt u op de hoogte blijven van 

het laatste nieuws van CBS 

School 59, bezoekt u dan eens 

onze website:  www.school59.nl.  

Vlinderproject 
Eind juni hebben we in alle 

groepen over vlinders gewerkt. 

Op de gang stonden bakken 

met eitjes, rupsjes en co-

cons.  Zo konden de kinderen 

het proces van eitje tot vlinder 

met eigen ogen aanschouwen. 

De vlinders die uit hun cocon 

kwamen hebben we op het 

plein vrij gelaten. 

De kinderen van de bovenbouw 

hebben in groepjes van twee op 

een warme dinsdagmiddag een 

vlinder-doe-pad gedaan. Na aan 

korte pauze (met waterijsje) 

halverwege de middag  gingen 

de bovenbouwers de onder-

bouwkinderen begeleiden bij de 

opdrachten die voor hen klaar 

stonden. Het was een leuke 

middag. 

Nadat het kleuterplein opgefrist 

is met allerlei bloemen en die-

ren, bleven er nog twee vlinders 

over. Els de Roo heeft deze 

vlinders prachtig beschilderd. 

De vlinders vrolijken nu het 

fietsenhok op. Wij zijn natuur-

lijk erg blij dat Els deze vlin-

ders heeft gemaakt. 

 

Renovatie speellokaal 
In de laatste weken voor de grote 

vakantie is begonnen met de re-

novatie van het speellokaal. Het 

plafond en de houten wand zijn 

vervangen. Ook komt er een 

nieuwe gymvloer, nieuwe vloer-

bedekking op het podium en 

worden de grijze wanden ge-

verfd. In het nieuwe schooljaar 

kunnen we weer volop gebruik 

maken van een prachtig speello-

kaal.  

Vossenjacht 
Traditiegetrouw organiseren we 

op de laatste schooldag  een 

spannende vossenjacht. De kin-

deren van groep 7 en 8 waren 

vos. De andere kinderen gingen 

in groepjes de vossen zoeken. 

Vooral de vogelverschrikker 

werd vaak voorbij gelopen.. 

Voor en na de vossenjacht kon-

den de kinderen spelen met de 

spelletjes die op het plein klaar-

stonden. Nadat alle vossen waren 

gevonden, kregen de kinderen 

een ijsje en kon de vakantie be-

ginnen. 

http://www.school59.nl
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SPEELOTHEEK KIEKEBOE 
Speelotheek Kiekeboe is sinds afgelopen najaar gevestigd in het 

nieuwe MFA De Noorderbreedte. Wij vonden allen dat bij zo’n 

mooie nieuwe locatie ook een fris nieuw logo hoort. Onze plaats-

genoot Fleur Bominaar van FYN Werk heeft voor ons het logo 

bedacht en uitgewerkt.  

Kom eens kijken met welk speelgoed jij in de vakantie zou kunnen gaan spelen! 

Bij Speelotheek Kiekeboe kan vanaf 

€12,50 het hele jaar elke drie weken 

ander speelgoed geleend worden.  

 

In de zomer leuk buitenspeelgoed. 

In de natte, koude maanden gezelli-

ge spelletjes voor binnen. Er is voor 

elk wat wils! Mochten de kinderen 

na drie weken nog niet uitgespeeld 

zijn met het speelgoed, dan kan het 

nog eens drie weken verlengd wor-

den.  

Niet alleen ouders kunnen een abon-

nement afsluiten. Ook gastouders, 

grootouders, scholen, kinderdagver-

blijven, enz.  kunnen lid worden.  

 

Met een enkel abonnement kunt u 2 

stuks speelgoed lenen. Met een dub-

bel abonnement kunt u vier stuks 

speelgoed per keer lenen. 

We zijn gevestigd in de gang tegen-

over de peuterspeelzaal.  

 

Openingstijden:                                              

Maandagavond 18.30-19.30 uur 

Woensdagochtend 8.30-9.30 uur 

 

Speelotheek Kiekeboe 

Noorderdiep 127 

Nieuw Buinen 
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Het Voorwerp  

Ondanks de vakantieperiode heb-

ben toch nog heel wat lezers zich 

verdiept in de voorwerpfoto die 

in de juni-editie stond afgedrukt. 

Maar even zoveel geraakten niet 

tot een correcte benoeming van 

het afgebeelde gebruiksvoor-

werp. Een precieze oorzaak valt 

daarvoor niet aan te wijzen, maar 

de vermelding van de herkomst 

van het artikel – de familie 

Windt van Camping De Paarde-

tange aan de Noorderstraat – 

heeft geleid tot namen van spul-

len die je nodig hebt bij het poet-

sen en “opdirken” van paarden. 

Zoals bekend houdt de familie 

Windt een koppel Friese paar-

den. 

 

Waarschijnlijk daarom  kwamen 

bij ons binnen begrippen als ros-

kam, staartkam, manenkam en 

paardenkam. Ondanks het feit 

dat het voorwerp wel iets weg 

heeft van een (niet al te brede) 

kam, is het toch niet de correcte 

naam. Overigens het handvat of 

handgreep zoals op de foto te 

zien, wijst overigens ook niet 

direct naar een kam. 

 

Dan nog een paar creatieve 

vondsten. Iemand uit Stadskanaal 

dacht zo’n voorwerp eens bij een 

banketbakker te hebben gezien 

en daar in gebruik om bovenkan-

ten van taarten en vlaaien glad te 

“scheren”. Uit Drouwenerveen 

komt de kunstzinnige gedachte 

dat het een attribuut is om (verse) 

verf op schilderijen enige diep-

gang te geven: een reliëfmaker. 

Een mevrouw uit Nieuw-Buinen 

vindt het ding heel handig om 

haar kruidentuintje schoon te 

harken. Zogezegd wel creatief, 

maar niet goed. 

De officiële naam van het ge-

toonde voorwerp is ontzegelvork, 

het wordt gebruikt door een 

imker in het proces van win-

ning van de honing. Wat wordt 

er dan ontzegeld ? De honing-

cellen die in het honingraam 

zijn gevormd, worden be-

schermd door een laag van was. 

De honing achter die was kan 

pas vrij uitgeslingerd worden 

als die beschermlaag, de verze-

geling, wordt verwijderd. Die 

waslaag wordt weg geschraapt / 

weg gesneden met een ontzegel-

vork. 

We moeten toegeven dat het 

voor bijenhouders een heel ge-

woon woord is en een heel ge-

woon voorwerp in hun vak of 

hobby. En daarom willen we ook 

aangeven dat de opgave van juni 

j.l. niet de gemakkelijkste was in 

onze voorwerpreeks. 

 

De nieuwe opgave is ook daarom 

iets gemakkelijker. Kijk goed en 

geef je oplossing door aan onze 

hoofdredacteur – adres op blad-

zijde 2 van deze dorpskrant – of 

aan Martin Snapper 
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Honingbijen verzamelen nectar 

uit bloemen en nemen dat mee in 

hun honingmaag naar het nest. 

Daar wordt de nectar door in-

dampen honing. (van 80%vocht 

en 20% vaste stof naar 20% 

vocht en 80% vaste stof, dat is 

veel werk!) 

Honing trekt vocht aan en om de 

honing veilig als wintervoer op 

te kunnen slaan, wordt de cel 

waarin de rijpe honing is gedaan 

verzegeld met een dekseltje van 

bijenwas. 

Daar kan dan geen lucht of vocht 

meer bijkomen. Gevaar van te-

veel vocht in de honing is dat het 

kan gaan gisten. Voor de mensen 

niet zo erg, dan krijgen we alco-

hol, de bekende mede, maar voor 

de bijen een ramp want dan is 

hun wintervoorraad bedorven. 

 

Als we de honingramen uit de 

volken hebben gehaald, zullen 

we dus eerst de cellen moeten 

ontzegelen, en daar is de ontze-

gelvork voor bedoeld. 

Op de foto ziet u hoe dat werkt. 

Daarna gaan de ontzegelde ra-

men in de slinger en wordt de 

honing uit de raten geslingerd. 

De honing loopt daarna door een 

dubbele rvs zeef om kleine was-

resten eruit te zeven. De honing 

gaat in een honingvat om daarna 

in potjes getapt te worden. 
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Sportnieuws 

GYMNASTIEKVERENIGING NOAD  
organiseert gymnastiek, dancinglessen, aerobics en volleybaltrainingen. 

Voor een  nieuw lid is het mogelijk 2 lessen te proberen, vervolgens wordt contributie geïnd.  

Gymnastiek onder leiding van Willemijn de Noord- Woensdag 
15.00 – 15.45 uur  peuters en groep 1 

15.45 – 16.45 uur  groep 2 t/m 5 

16.45 – 17.45 uur  groep 6 t/m 8 

 

Dancing onder leiding van Natashja Berendsen - Dinsdag 

16.00 – 17.00 uur  KIDS- DANCE groep 1 t/m 3 

17.00 – 18.00 uur  FUN- DANCE  groep 4  t/m 6 

18.00 – 19.00 uur  STREETDANCE groep 7,8 & V.O. 

19.00 – 20.00 uur  AEROBICS / DANCE volwassenen 

          

Volleybal onder leiding van Jaap Zijlstra - Woensdag  

20.30 – 21.30 uur  Heren in de Sporthal De Woerd te Buinen      

 

Contributie: 

Dancing    8.50  euro per maand 

Gymnastiek  10.00 euro per maand 

Aerobics   12.00 euro per maand 

Volleybal   12.00 euro per maand 

 

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen bij het bestuur.  

Opzeggen van lessen graag bij het bestuur. 

 

 
Theresa ten Have            voorzitter   tel.: 0599-212175 t.ten.have@live.nl 

Marianne Graafland      tel.: 0599-638759 wansinkgraafland@planet.nl 

Marja  v/d. Scheer        penningmeester   tel.: 0599-212470 mvanderscheer@online.nl 

Trix van Kooten       tel.: 0599-212743 trixvankooten@hetnet.nl 

------------------------------------------------------------------------------ 

GEGEVENS NIEUW LID: GYMNASTIEK/ DANCING/ AEROBICS / VOLLEYBAL. 

*doorhalen wat van toepassing is 

 

Naam         :________________________________________ 

Adres         :________________________________________ 

Postcode/woonplaats   :________________________________________ 

Geboortedatum   :________________________________________ 

Telefoonnummer   :________________________________________ 

Groep basisschool  :________________________________________ 

Email    :________________________________________ 

Ingangsdatum      :________________________________________ 
 

HET BESTUUR VAN NOAD 

mailto:t.ten.have@live.nl
mailto:wansinkgraafland@planet.nl
mailto:mvanderscheer@online.nl
mailto:trixvankooten@hetnet.nl
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NOAD ALTIJD ACTIEF  

Voor meer informatie en opgave: 

Therase ten Have 212175 

Door: Luiza Morato Dias Abreu 

Luiza is 17 jaar oud en doet al sinds haar 5e jaar aan tap-

dance.  Zij is een uitwisselingsstudent en verblijft tot half 

november in Buinerveen. Dit voorjaar heeft zij 10 lessen 

gegeven in het Dorpshuis, Het is Luiza goed bevallen, en 

zij wil graag doorgaan met tapdance les geven.  

 

In samenwerking met NOAD is het volgende programma 

samengesteld: 

  

De lessen voor de jeugd worden gegeven  

in het Dorpshuis op vrijdagmiddag om 16.00 uur.  

De lessen duren 45 minuten 

  

De kosten zijn € 15 voor 10 lessen: 

(Speciale schoenen zijn niet nodig) 
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Het werd nog spannend, maar 

negen volleybalteams traden za-

terdagmiddag  16 juli j.l aan op 

het voetbalveld in Buinerveen. 

Spannend wat betreft het aantal 

opgaven, maar ook vanwege het 

weer. Toch hebben we het door 

laten gaan, want we wilden de 

teams die zich op hadden gege-

ven ook niet teleurstellen.  

De Voetbalvereniging Buiner-

veen stelde haar accommodatie 

beschikbaar voor dit jaarlijkse 

toernooi dat door de Gymnas-

t i e k v e r e n i g i n g  N O A D 

(NooitOphoudenAltijdDoorgaan) 

werd georganiseerd. 

 

Volgens schema (met hulp van  

trainer Jaap Zijlstra) werd in 3 

poules op een sportieve manier 

gespeeld.  We hebben voor dit 

schema gekozen omdat we het 

anders misschien voortijdig af 

zouden moeten breken i.v.m het 

weer (zoals voorgaande jaren). 

 

Poule A bestond uit   

Zuiderstraat 1,  

Vlinderknippers,  

en ’t Hok 

 

Poule B bestond uit  

Springerteam,  

Freesbeer  

en Zuiderstraat 2 

 

Poule C waren  

team Cor,  

Streekje  

en de Lucky Ladies 

 

Na het spelen van de wedstrijden  

konden we na de pauze verder-

gaan met de strijd om de 1e, 2e 

en 3e plaats.   

Stratenvolleybaltoernooi NOAD 2011 

Hierbij gingen de nummers 1 

tegen de nummers 2 van elke 

poule. 

A1 (zuiderstr 1) tegen C2 

(Streekje) 

B1 (zuiderstr 2) tegen A2 (’t 

Hok) 

C1 (Team Cor) tegen B2 

(Freesbeer) 

Tijdens het spelen van deze 

laatste wedstrijden, begon het 

al wat te regenen. Tja, het was 

te verwachten….Gelukkig  had-

den we daarna wel een einduit-

slag. 

Zuiderstraat 2 61 punten 

Zuiderstraat 1 42 punten 

Freesbeer  37  punten 

Team Cor  27 punten 

Streekje  27 punten 

’t Hok  18 punten 

 

Iedereen erg bedankt voor zijn/

haar deelname en hopelijk vol-

gend jaar meer deelname, meer 

publiek en beter weer! 

Voor actuele gegevens zie de 

website:  

http://www.dehoop-advies/

volleybal.nl  



Dorpskrant Buinerveen Pagina 27 

 

 

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 9 groepen terecht: 

Lekker bewegen voor de 55+  

Galmvereniging Borger-Odoorn 

Wilt u lekker bewegen in 

groepsverband met plezier voor 

je eigen gezondheid en nieuwe 

sociale contacten? Meldt u zich 

dan aan bij onze vereniging. 

Kijk maar eens op onze websi-

te www.galm-borger-

odoorn.nl. Hierop staat nog 

meer informatie. 

 

Galm is de afkorting voor 

Groninger Actief Leefmodel. 

Vele mensen bewegen te wei-

nig. Ongeveer 10 jaar geleden 

is daarom door de “Werkgroep 

Bewegingsweten-schappen” 

aan de Universiteit te Gronin-

gen de sportstimulerings-

strategie ”Galm” voor de 55+ 

ontwikkeld.  

Onze vereniging geeft, onder-

verdeeld in 9 groepen, in ver-

schillende plaatsen in de ge-

meente Borger –Odoorn men-

sen van 55 en ouder de moge-

lijkheid hun conditie te verbete-

ren.  

Onder deskundige leiding 

wordt aandacht besteed aan 

spierversterkende oefeningen 

zoals o.a. Pilates. Uiteraard 

wordt het spelelement niet verge-

ten. 

Er zijn lesmogelijkheden voor 

overdag en avond.  

De lessen worden gegeven van 

september t/m mei.  

(33 lessen a 2,10 per les).  

 

De eerste 2 lessen zijn gratis.  

Plaats Sporthal/gymzaal wanneer tijdstip Info groep 

Buinen de Woerd woensdag 10.00 - 11.00 0599-287321 

Nieuw Buinen de Splitting maandag 

dinsdag 

10.30 - 11.30 

13.30 - 14.30 

0599-212622 

0599-235717 

Borger spelzaal de Koel dinsdag 

woensdag 

donderdag 

19.00 - 20.00 

10.30 - 11.30 

14.00 - 15.00 

0599-235376 

0591-513097 

0599-238908 

Klijndijk gymnastiekzaal woensdag 13.15 - 14.15 0591-532555 

0591-514896 

Valthermond t Brughuus woensdag 14.45 - 15.45 0599-661942 

2e Exloermond Hunsowhal dinsdag  09.30 -10.30 0591-513097 
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Rijopleidingen  
Voor info en prijzen zie website     

Zadelmaker 1d  

9502 KE Stadskanaal 

0599-611386 of 06-13300453 
 

www.prangerrijopleidingen.nl 

info@prangerrijopleidingen.nl 

Voor auto-  

en  

motorrijopleidingen                

Schaats/visnieuws 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o. 
 

Kontributie schaatsvereniging 2010 / 2011 

Donateur per gezin                                 € 6.00 

Donateur alleenstaand                            € 3.00 

Gezinslidmaatschap                               € 8.50 

Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00 
 

Vissen: 

Gezinslidmaatschap                               €11.50 

Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50 
 

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen 

eo voor het seizoen 2011 zijn te koop bij: 

Bert v/d Veen 

Hengelsport Hollandia  

Zuiderdiep 145 

Nieuw Buinen 

Viswedstrijden 
 

Bij de ijsbaan worden deze zo-

mer een aantal viswedstrijden 

gehouden. 

 

De datums zijn: 

Zaterdag  

10- 09- 2011 

18.00 uur -  21.00 uur  

na afloop Barbeque 

 

Zaterdag 

24- 09- 2011 

13.00 uur -  16.00 uur 
 

 

Het Bestuur 

Schaatsvereniging Buinerveen 

e.o. 
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Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen 

Het is vakantietijd en liggen onze 

werkzaamheden van de Vereni-

ging grotendeels stil, maar toch 

is er van onze kant nog iets 

nieuws te melden. We hebben 

sinds kort een eigen onderkomen 

voor onze Vereniging en het ar-

chief wat we inmiddels hebben 

opgebouwd. Een deel van de ou-

de Bibliotheek en een deel van 

t’Aailaand  aan de Rozenlaan 

hoek Parklaan hebben we nu als 

onderkomen. Met enkele be-

stuursleden en leden hebben we 

al een begin gemaakt met de in-

richting van ons onderkomen. En 

de komende tijd willen we hier 

meer aandacht aanbesteden en 

het toegankelijk maken voor be-

zoekers. Het is een mooie ruimte 

met veel mogelijkheden en waar 

we een hele tijd mee vooruit kun-

nen. Mocht u belangstelling heb-

ben om het te bekijken of heeft u 

wellicht materiaal voor de Vere-

niging dan kunt u gerust met een 

van de bestuursleden contact op-

nemen. 

Na de vakantie pakken we de 

draad weer op van vergaderen en 

hebben ook alweer enkele plan-

nen voor het najaar. Daar zal dan 

ook weer een melding van ge-

maakt worden en houden u ervan 

op de hoogte. 

Tevens wordt er weer druk ge-

werkt aan een nieuwe uitgave 

van ons tijdschrift De Zwerfsteen 

en t’Turfschip nummer 3 van 

2011. Daarin wordt ook materi-

aal opgenomen uit ons beide dor-

pen, aan geschreven stukken 

maar ook aan beeldmateriaal. 

 

Voor verdere vragen kunt u con-

tact opnemen met onze secretaris 

Jacco Pranger, 06-21831002 of 

pranger@nieuwbuinen.com 

 

Het lidmaatschap van onze 

Vereniging bedraagt 14 euro 

per jaar, daar krijgt u onder-

meer 4 keer per jaar ons tijd-

schrift voor en heeft u gratis toe-

gang tot onze bijeenkomsten. 

Jacco Pranger 

Secretaris 

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN  

De BIBLIOBUS   komt op vaste 

tijden in dorpen waar geen bibli-

otheekgebouw aanwezig is. In 

Buinerveen staat de bibliobus op 

vrijdagmorgen van 8.30 tot 9.40  

uur bij OBS 75 en van 9.45 tot 

10.15 uur bij CBS 59,  waar ook 

volwassenen gebruik kunnen ma-

ken van de diensten en producten 

van de bibliobus, óók onder 

schooltijd. 

Uw lidmaatschapspas is geldig in 

alle bibliotheken en bibliobussen 

in de hele provincie Drenthe. 

U kan overal materialen halen en 

brengen. 

Bibliobussen rijden in de school-

vakantie om de week 

Buinerveen  OBS 75  

vrijdag   8.30 – 9.40 uur    

op 19 aug en 2 sep 

Nieuw-Buinen  CBS 59 

vrijdag  9.45 – 10.15uur   op 19 

aug en 2 sep. 

 

Hulp bij het kiezen 

Ga  site van naar dede biblio-

theek Borger of Nieuw-Buinen 

en klik op Klassiek zoeken. Klik 

vervolgens op het tabje: Leesad-

vies. Voer de naam een schrijver 

in en ontvang tips voor soortge-

lijke auteurs met hun boeken. 

Dit werkt op de volgende ma-

nier: Typ de naam van een schrij-

ver  die jou goed bevalt. Klik dan 

op  Zoek.  Klik ter bevestiging 

op de juiste naam. Je krijgt ad-

vies op basis van deze naam. Als 

je een liefhebber bent van bv. 

Nicci French, dan raden wij jou 

deze namen aan: en vervolgens 

kun je op de namen van de 

schrijvers klikken en de titels 

daarbij behorend vinden. 

Ook op deze manier kun je ande-

re soortegelijke schrijvers vin-

den: Romanadviesmachine 

Aanbevelingen voor boeken of 

auteurs opvragen, gebaseerd op 

de leenhistorie van bibliotheek-

gebruikers. Te vinden onder: 

romanadvies.bibliotheek.nl 

 

Win ook een iPod 

Met het schrijven van een re-

censie in de catalogus van de 

Drentse bibliotheken heeft Yo-

ka Veeninga uit Eelderwolde 

een iPod gewonnen. 

Haar recensie van ‘Snoeien: 

ook voor beginners’ door Hans 

van Biemen heeft gewonnen 

omdat het andere klanten een 

goed beeld geeft wat ze van het 

boek kunnen verwachten.  

Ook volgende maand verloten 

de bibliotheken weer een iPod-

shuffle. Schrijf een korte recen-

sie in de catalogus en maak 

kans op deze mooie prijs! 

 

Met Digileen  

muziek streamen 

Met Digileen kun je een ge-

deelte van de collectie van Mu-

ziekweb gratis streamen. Daar-

voor heb je een Digileen ac-

count nodig. Deze kun je gratis 

aanvragen. 

Per week ontvang je 100 cre-

dits. Met één credit kun je één 

track streamen. Je kunt één track 

maximaal 70 maal afspelen. Na 

een week worden de bestanden 

gedeactiveerd. 

In de populaire en klassieke cata-

logus kun je een keuze maken uit 

meer dan 10.000 albums. Het is 

mogelijk om gehele albums of 

losse tracks te lenen. Digileen is 

beschikbaar voor iedere inwoner 

van Nederland. De minimale sys-

teemeisen zijn: 

Internet Explorer 7.0 of hoger; 

-Chrome laats te versie;   

- Firefox laatste versie  

- Safar laatste versie; 

- Flash player laatste versie. 

Tentoonstelling met werk van 

Tinus Hilgen in bibliotheek 

Borger 

Een expositie met werk van 

Tinus Hilgen is te zien van 25 

juli tot 2 september in de bieb 

van Borger. 

Tinus Hilgen woont al 35 jaar in 

Borger en is een echte Drent. Hij 

heeft geen kunstzinnige oplei-

ding genoten, hij is dus een auto-

didact. Zijn voorkeur gaat uit 

naar tekenen, maar ook andere 

vaardigheden heeft hij zich eigen 

gemaakt, zoals: schilderen met 

olieverf, acryl, aquarel. Maar ook 

werken met conté, kleurpotlood 

en pentekenen. 

Andere hobby ’s van hem zijn: 

filmen, stukjes schrijven en soms 

een gedicht. 

Ook is Tinus bezig met het 

schrijven van een boek over zijn 

jeugd. 

Tinus is lid van het Kunst Kol-

l e c t i e f  B o r g e r - O d o o r n 

www.kunstkollektiefborger -

odoorn.nl 

http://romanadvies.bibliotheek.nl/
http://romanadvies.bibliotheek.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@wanadoo.nl 

 

Janny Hoving  212446 

hobo14@zonnet.nl 

 

Marjan Poelman  212247 

marjanpoelman@hetnet.nl 

 

 

E-mail-adres : 

 

brammes@hetnet.nl 
 

 

Website: 

 

dorpkrant-buinerveen.nl 
 

Redactieadres:                    

  Bram van Buuren 

  Hoofdkade 4      

  Buinerveen 

  tel: 211918 

 

Medebezorgers: 

  Bert Brinks              

  Brian van Buuren 

  Willy Hilbolling 

  Jordy Ottens 

Druk:  

       Middeljans,  

  Buinerveen  

  tel. 212232 

 

Hoofdstraat 23   

9531 AB Borger  

Tel. 0599-696350 
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Wie o wie……. 
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zui-

derstraat en Noorderstraat van Buinerveen. Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum 

vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, kunt U contact opnemen met de heer  B Kruit 

Noorderstraat 10   9524 PD Buinerveen     Tel:  212716 

JAN BOEVE 

HEKWERKMONTAGEBEDRIJF 

EN 24 UURS – SERVICE 

NOORDERSTRAAT   14  BUINERVEEN 

06 – 51 03 89 48 

LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN 

(SIER)HEKWERK 

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  gplat@hetnet.nl 

Ina Ottens, penningmeester 212719  otten655@planet.nl 

Wim Bruil    212949  wim.bruil@centric.eu 

Hillechinus Plat   212862  hilann12@hetnet.nl 

Ab Poelman   212857 

Marion de Leeuw  211959  marion_de_leeuw@hotmail.com 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:otten655@planet.nl
mailto:wim.bruil@centric.eu
mailto:hilann12@hetnet.nl
mailto:marion_de_leeuw@home.nl

