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SIVO: Groeten uit Buinerveen
SIVO presenteert ieder jaar in de 
31e week haar Internationaal 
Folkloristisch Dansfestival in 
het Drentse dorp Odoorn. SIVO 
wordt in het jaar 2014 voor de 
30ste keer georganiseerd.
In Buinen, Buinerveen en Nieuw-
Buinen zijn dit jaar 16 gastgezin-
nen die gezamenlijk een van de 
dansgroepen onderbrengen. Wij 
zijn er een van. Inmiddels voor de 
12e keer, en ook dit jaar was 
geweldig. 
Door alle internationale span-
ningen is Rusland misschien niet 
het land waar je je het meest op 
kunt verheugen. Oekraïne mis-
schien ook niet, en toch zijn ze 
beide aanwezig op het festival. 
Van te voren is wel gecheckt of er 
enige wrijving was tussen de 
dansgroepen, maar toen dit niet 
zo bleek te zijn hebben we ons 
verheugd op de hosting van 2 
Russische gasten. In ons geval 
een stelletje, van 29 en 26 jaar 
oud. Volgens de verstrekte lijst 
een niet Engels sprekend stel. 
Deze lijst is gemaakt om de gas-
ten en gastfamilies aan elkaar te 
koppelen. En met de tegenwoor-
dige techniek en sociale media is 
het redelijk eenvoudig je gasten 
op te zoeken. Zo ook Geesje Mid-
deljans, die op maandagmorgen 
al contact had, en ontdekte dat de 
bus uit Moskou bij de Poolse 
grens stond. Met de auto een dag 
rijden. De verwachting was dus 
dat de bus dinsdag redelijk vroeg 
in Odoorn zou zijn. Dinsdagmor-
gen 4 uur waren ze er dus, en om 
6 uur kregen ze koffie. Rond half 
acht werden de hostesses, waar-
onder dit jaar Kim, opgetrom-
meld om naar Odoorn te komen 
om de eerste ontmoeting te rege-

len. Samen met Geanne de Roo 
verzorgen zij de afspraken, zijn 
zij er verantwoordelijk voor dat 
de dansgroep  overal op tijd is, 
dat de groep verzamelt waar en 
wanneer dit nodig is, en coör-
dineren zij de communicatie tus-
sen de dansgroep, SIVO-orga-
nisatie, en de gastgezinnen. Een 
hele verantwoordelijkheid dus. 
Zeker als de communicatie in het 
Engels is, via een Russische tolk.
De Nederlandse tolk was door 
familieomstandigheden verlaat, 
en een Armeens/Nederlandse  
tolk die ook Russisch spreekt 
was niet officieel aangenomen 
door SIVO.

In elk geval werden de gastgezin-
nen om 9.00 uur op de hoogte 
gebracht van de aankomst, met 
het verzoek zich naar Odoorn te 
begeven om de gasten op te 
halen. De meesten lagen nog in 
bed, of waren er net uit. 
                     Lees verder op pag 14
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2014 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te 
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, 
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. 

Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2014
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2014

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

JEUGDWERK activiteiten 2014 – 2015

Knutselen woensdag   3 september 
Bingo woensdag   1 oktober
Muziekavond vrijdag   7 november
Knutselen woensdag  10 december
Knutselen woensdag  14 januari
Carnaval zaterdag  14 februari
Knutselen woensdag  11 maart
Knutselen woensdag  15 april
Bingo woensdag   6 mei
Eindfeest woensdag  10 juni

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten 1,50 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.

Muziekavond
Groep 3 t/m 8: 19.00 t/m 21.00 uur
Kosten 2 euro
Inclusief drinken en iets lekker.

Bingo
Groep 1 t/m 3: 13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8: 15.15 t/m 16.45 uur
Kosten 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.

Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 2 euro
Inclusief drinken en enkele 
versnaperingen

Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00 
uur
Kosten……

Opgeven bij
Els de Roo Zuiderdiep 30
0599-212604 of 06-15467240
of
henkenelsderoo@ziggo.nl

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 125
Tel.: 0599-658057, 
b.g.g. 0591 - 585554

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

Agenda

29 aug Kanorace

3 sep Knutselen

13 sep Viswedstrijd

13 sep Esperando’s

18 sep Vrouwencafé

19 sep Wijnproeverij

20 sep Bingo

1 okt Bingo jeugd

3 okt Bluegrass Pals

8 okt Groene Horizon

25 okt Spokentocht

1 nov Bingo

7 nov Muziekavond

10 dec Knutselen

20 dec Kerstbingo

mailto:henkenelsderoo@ziggo.nl
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De activiteitencommissie heeft 
een lange tijd het hoofd zitten 
breken over de vraag wat te doen 
als activiteit in deze zomer.
Een aantal voorstellen zijn 
bedacht en weer verworpen. 
Een van deze voorlopig op stal 
gezette ideeën is een gekostu-
meerd bal. Dit leek in eerste 
instantie wel leuk, maar op een 
latere vergadering is dit toch 
weer van tafel geveegd omdat 
een aantal commissieleden er 
bang voor waren dat veel mensen 
zouden komen verkleed als zich-
zelf.
Persoonlijk lijkt dit mij toch wel 
een goed idee voor ooit in de toe-
komst, en ik zou wel eens willen 
weten wie een dergelijk feest 
aanspreekt.
Een ander probleem voor de com-
missie is het WK voetbal. 
Je kunt niet allerlei evenementen 
tegelijk hebben en tijdens het 
voetbal is het dorpshuis al in 
feeststemming dus een activiteit 
hier tussendoor lijkt niet leuk en 
zinvol.
Daarom is gekozen voor een eve-
nement na de zomervakantie. 
En dit evenement zal zijn een 
avond met de

ESPERANDO'S

De Esperando's
Het feest zal natuurlijk gehou-
den worden in het dorpshuis en 
wel op

 

Zaterdag 
13 september

van 20.30 tot 01.00 uur.

Vanzelfsprekend zijn deze muzi-
kanten bij iedereen bekend, en zo 
niet, kijk dan eens op hun website 
(www.esperandos.nl).
Na navraag bij de gemeente is 
gebleken dat er 200 personen 
mogen worden binnengelaten. 

Om te zorgen dat er niet meer 
mensen worden toegelaten zal 
worden gewerkt met polsband-
jes, dus er zal onverbiddelijk 
gelden:

VOL = VOL
De activiteitencommissie denk 
dat dit feest bij iedereen in de 
smaak zal vallen, dus we ver-
wachten een volle zaal. 

Tot ziens namens de 
activiteitencommissie,

Jan van Noortwijk

Agenda: 

 
· 29 augustus  Kano race + BBQ 
· 12 september  Gewone soosavond 
· 26 september  Vissen 
· 10 oktober  Gewone soosavond 
· 24 oktober   Gewone soos avond 
· 7 november  Zip your lip 
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Vrijdag 3 oktober

21.00 uur

Emmy and the Bluegrass Pals

Een Drents/Groningse band die een mix spelen van bluegrass 

en bluesy liedjes, waarbij alle bandleden hun eigen deel 

hebben aan de leadzang.

Locatie:

Dorpshuis de Viersprong

Hoofdstraat 1

9524 PA  Buinerveen
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Nieuws van het jeugdwerk
Eindfeest Jeugdwerk bij Drouwenerzand

Verzamelen bij 
het voetbalveld
25 Juni was het zover dat wij het 
seizoen gingen afsluiten. Bij het 
reserveren van het pretpark Drou-
wenerzand, hoorden wij dat we 
niet meer voor een schoolreis 
arrangement in aanmerking 
komen. Dit betekent dat de kos-
ten een stuk hoger liggen. Maar 
omdat het inmiddels een traditie 
is geworden en de kinderen het 
wel heel erg leuk vinden om naar 
Drouwenerzand te gaan, hebben 
we besloten om toch maar te 
gaan. Het is ook voor ons het 
meest handige, omdat we met 
een groot leeftijdsverschil te 
maken hebben. En zeg zelf, of je 
4 jaar bent of 12 jaar, iedereen 
kan zich daar vermaken.
En dus stonden we om kwart 
over 1 op de parkeerplaats van 
het voetbalveld in Buinerveen. 
Na alle administratieve hande-
lingen te hebben verricht en de 
regels te hebben uitgelegd zijn 
we op pad gegaan.

Pret voor jong en oud.
Na te hebben betaald zijn de jong-
ste kinderen opgedeeld in groe-
pen met begeleiding. De oudsten 
kunnen zelf hun weg wel vinden. 
De ouders en grotere zussen 
lopen door het park om toezicht 
te houden. Anja en ik zitten op 
het terras bij het restaurant. Zo is 
er altijd iemand te vinden mocht 
dat nodig zijn. En kunnen wij de 
uitgang goed in de gaten houden. 
Gelukkig was dat deze keer niet 
nodig. Om even voor 4 hebben 
we laten omroepen dat onze kin-
deren zich naar de uitgang moes-
ten begeven. En was het tijd om 
naar huis te gaan.

Het was een geslaagde middag.  
Allemaal bedankt voor een fijn 
jeugdwerkjaar. Op dit moment 
zijn de voorbereidingen voor een 
nieuw jaar alweer in volle gang. 
We hopen jullie dan allemaal 
weer te zien.

Namens het jeugdwerk,
Els de Roo.

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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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

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

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com
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Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker 
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?

Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een 
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot 
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.

Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo, 
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.

Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in! 
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement 
vanaf € 12,50 per jaar.

Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de 
peuterspeelzaal. 

Openingstijden: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
                             woensdag van 8.30 tot 9.30 uur

Speelotheek Kiekeboe 
Noorderdiep 127

9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320

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

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur

Maar... hoe te
beginnen?

Bij Selekt Wonen Ter Veen Borger vindt u alles voor de inrichting van uw (nieuwe)
woning. Royale maar toch overzichtelijke collecties meubelen, slaapkamers, bedden,
tapijten, gordijnen, binnen- + buitenzonwering en verdere aankleding van uw (nieuwe)
woning. Uiteraard vrijblijvend advies en offerte maar bovenal perfecte begeleiding en
uitvoering van al uw opdrachten.

Praktijk Vida Criativa

Voor

Counseling & Coaching

Zuiderstraat 37

9524 PG Buinerveen

Tel: 06 34684274

www.vidacriativa.nl

info@jornadainterior.nl

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

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

A.Sloots
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.30 – 16.30

  18.00 - 20.00
Dinsdag:  10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.30 - 16.30
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 08.30 – 11.00

14.30 - 16.30
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.30 – 16.30
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur

Borger is gesloten op: Nieuw-Buinen is gesloten op :
Dinsdagen 8, 15, 22, 29 juli, Van 5 juli tot 17 augustus op 
5 en 12 augustus dinsdagmiddag en

donderdagmorgen gesloten

Bibliotheek aan huis / biebaan-
huis
Voor iedereen die wegens leef-
tijd, 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 bezor-
gen. Een vrijwilliger komt dan 
bij je thuis op bezoek. Je kunt 
aangeven welke boeken of ande-
re media je wilt lenen. De vrijwil-
liger komt op afgesproken tijden 
de nieuwe boeken, tijdschriften 
e.d. bezorgen. Voor klanten van 
de bibliotheek is deze service 
gratis. Wanneer je ook van deze 
dienst gebruik wilt maken - of je 
kent mensen die daarvoor mis-
schien in aanmerking komen - 
neem dan contact op met de 
plaatselijke bibliotheek en infor-
meer naar de mogelijkheden.

Reserveren
In de catalogus van de biblio-
theek vind je alle materialen die 
de Drentse bibliotheken in hun 
collecties hebben. Is wat je zoekt 
uitgeleend of niet in je eigen 
bibliotheek aanwezig, dan kun je 
dat reserveren. Dat kan op ver-
schillende manieren:
Thuis via internet: Zoek de titel 
die je wilt reserveren en klik op 
'reserveer'. Log in met je gebrui-
kersnaam en wachtwoord en 

bevestig de reservering. Volg 
verder de aanwijzingen op het 
scherm.
In de catalogus van de biblio-
theek: Zoek in de catalogus de 
titel die je wilt reserveren en klik 
op 'reserveer'. Log in met je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
en bevestig de reservering. Volg 
verder de aanwijzingen op het 
scherm.
Aan de servicebalie in de biblio-
theek: Kom je er zelf niet uit, dan 
kun je ook aan de medewerkers 
van de bibliotheek vragen of ze 
iets voor je willen reserveren.
Wanneer het gereserveerde in de 
bibliotheek is, ontvang je een 
bericht per e-mail of telefoon. 
Gereserveerde materialen wor-
den een week voor je bewaard, 
daarna worden ze weer terugge-
plaatst in de collectie.
Reserveren bij je eigen biblio-
theek of bij andere bibliotheken 
in Drenthe is gratis. Bij het abon-
nement voor jeugd/jongeren tot 
18 jaar en het basis-abonnement 
geldt een maximum van het aan-
tal reserveringen dat je tegelij-
kertijd mag hebben uitstaan.

Dreumesuurtje in bibliotheek 
Nieuw-Buinen en Borger
Het dreumesuurtje is een gezellig 
uurtje, waarbij dreumesen en hun 
ouders/verzorgers of oppas 

elkaar ontmoeten. De activiteiten 
zijn gericht op stimulering van de 
taalontwikkeling, de motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van het jonge kind. 
Tijdens het dreumesuurtje wordt 
er samen gelezen, gespeeld, 
gezongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Op vrijdag 26 september en 
24 oktober in bibliotheek Nieuw 
Buinen
Op vrijdag 26 september en 31 
oktober in bibliotheek Borger
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Abonne me nt T oe lichting Tarief 2014 

0 t/ m 18 ja ar Onbe pe rkt le nen, m ax. 10 
re serve ringen te gelijk 

gratis 

19  jaa r en ouder Bas is abonnem e nt, 125 

lee ns trippe n per ja ar, m ax. 10  
re serve ringen te gelijk 

€ 47 ,00  

19  jaa r en ouder Groot abonne me nt, onbepe rkt 
lenen en re se rve ren+dubbe le  

lee nte rm ijn+ inleverattendering  
per e-ma il 

€ 59 ,50  

19  jaa r en ouder M aandabonnm ent, 20 

lee ns trippe n, 1 m aand ge ldig 

€ 10 ,00  

 

Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.

Nieuws OBS 75

Met spoed zijn wij op zoek naar 
een overblijfkracht die inzetbaar 
is op de dinsdag en evt. bij 
ziekte/afwezig van een andere 
kracht kan invallen op de 
andere overblijfdagen van 
11.45 - 13.15 uur

Vergoeding: € 10,00  per 
overblijfmoment

Heeft u interesse of wilt u 
informatie, neem dan  contact 
op met Margriet Beijering op 
mbeijering.overblijf@gmail.nl 
of per telefoon op 
0599-238 348. 
U mag ook contact opnemen 
met Jeannet Elting op 
info@eltingfotografie.nl of per 
telefoon op 0599-417735.

Foto’s Jeannet Elting

OBS-75 zoekt een extra overblijfkracht!

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
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Nieuws CBS School 59

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

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze 

website:  

www.school59.nl

Afscheid groep 8
Op de laatste dinsdag van het 
schooljaar nemen we traditiege-
trouw afscheid van groep 8. Dit 
jaar namen drie kinderen 
afscheid. Op dinsdag 1 juli zijn 
Kaïsha, Rosalie en Jannieke in 
het zonnetje gezet. 's Middags 
namen de kinderen en de ouder-
raad afscheid op het open podi-
um. Daarna gingen de kinderen 
met de leerkrachten bowlen en 
eten. 's Avonds was er het offici-
ële afscheid met foto's, filmpjes, 
een toneelstukje en natuurlijk de 
goede raad voor de komende 
jaren.

Vossenjacht
Op de laatste schooldag werd er 
traditiegetrouw een vossenjacht 
georganiseerd door de kinderen 
van groep 8. Dit jaar mochten 
ook de kinderen van groep 7 en 
Iris, onze stagiaire, meedoen als 
vos. De andere kinderen gingen 
in groepjes onder leiding van een 
ouder op zoek naar de vossen. 
Terug bij school werden ze 
getrakteerd op een lekker ijsje. 
Het was een gezellige, zonnige 
ochtend. 

Avondvierdaagse
Ook dit jaar deden we mee met de 
avondvierdaagse in Stadskanaal. 
Het was een gezellige boel, 
ondanks het feit dat het één 
avond regende. De ouderraad 
zorgde ervoor dat we halverwege 
de wandeling iets te drinken en 
iets lekkers kregen. Voor alle 
kinderen was er uiteraard op de 
laatste avond een prachtige 
medaille!

Schilderwerk
In de zomervakantie is er hard 
gewerkt in de school. Dit keer 
niet door de kinderen, maar door 
schilders. De lokalen en de gang-
en zijn voorzien van een nieuwe 
laag verf waardoor de school er 
weer lekker fris uitziet. Ook de 
bankjes op het plein zijn opge-
knapt. 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 13

Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
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Erik Zwezerijnen, kunstschilder, 
tot voor kort woonachtig op de 
grens van Buinerveen en Nieuw-
Buinen haalde regelmatig de 
krant. Onlangs ging het om een 
specifiek Drentse huldiging. Het 
komt hem toe, het zij hem 
gegund. Het bijzondere aan deze 
prachtige figuur is aan de ene 
kant de rust die hij uitstraalt en 
het gemak waarmee hij toch 
steeds weer in de publiciteit 
komt. De andere kant wordt 
gevormd door zijn grote creatie-
ve productiviteit, groot in kwali-
teit en groot in omvang. Voor 
zover te beoordelen een man die 
goed past in de kenmerken van 
Cittaslow. Werkt hard, probeert 
de tijd bij te benen, maar laat ook 
een beetje komen wat komen 
moet. Die regelmatige publiciteit 
is hem beslist gegund, daarbij 
opgemerkt dat Erik dat niet altijd 
zelf opzoekt. Een harde werker 
met dorpse rust in de genen. 

De eerste alinea over Erik is een 
beetje verweven met de woon-
plek van de brenger van deze 
Cittaslow-stukjes. Maar toch het 
gebied Borger-Odoorn over-
ziend, er is veel méér kunst en er 
zijn veel meer kunstenaars. Man-
nen en vrouwen die schilderen, 
beeldhouwen, glasblazen, etsen, 
houtsnijden en daar hun boter-
ham mee verdienen. Ook tal van 
inwoners van onze gemeente die 
zich uit pure liefhebberij op een 
verscheidenheid aan kunstui-
tingen storten. Voor zowel de 
professionals (K) als de amateurs 
(k) geldt geen alleenrecht voor de 
beeldende kunst. Ook muziek, 
zang, dans, toneel en literatuur 
komen ruimschoots aan bod in 
Borger-Odoorn en in al die secto-
ren zijn vele beoefenaren.

Cittaslow, kunsten en Kunsten  
Even met de muziek mee. Bor-
ger-Odoorn heeft 5 tot 6 volwaar-
dige harmonie- en fanfareorkes-
ten, een mandoline- en gitaaror-
kest, een muziekvereniging in 
Ees die helpt bij het leren bespe-
len van een orgel, keyboard of 
drumstel. Er bestaat ook een z.g. 
country club in Valthe en onze 
gemeente kent ook een aantal 
muziekgezelschappen voor oude-
ren, bijvoorbeeld een vereniging 
voor liefhebbers van de mond-
harmonica. Deze korte opsom-
ming zal beslist niet volledig 
zijn. 

In de geest van Cittaslow is bezig 
zijn met kunst en cultuur aflei-
dend en rustgevend, en evenzo 
bevordert dit het flexibel omgaan 
met mens en materie, en dat is 
weer een bron van bereidheid om 
veranderingen in het (eigen) 
leven aan te brengen. Het werkt 

ontplooiend, zoekend en stimu-
lerend, het leert ons ook om als 
het ware over de heg te kijken en 
de dingen ook eens anders te wil-
len benaderen. Beoefening van 
kunst, door beeldhouwer, kunst-
schilder, muzikant, zanger of 
acteur, nodigt uit om óók –soms 
in alle rust-  relativerend in het 
leven te staan.

 Martin Snapper

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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Vervolg van pag 1
Nadat uiteindelijk iedereen gear-
riveerd was werden we voorge-
steld aan de groep. Per familie 
werden de gasten gekoppeld en 
met een handschudden en een 
voorzichtige kus voorgesteld. 
Gevolgd door vragen in ons beste 
Engels of ze een taal spraken die 
communicatie mogelijk maakt. 
Gelukkig spraken de meesten 
toch Engels, al was het minimaal. 
Hierna de vragen over de 
reis:”Sleep good? Sleep enough? 
Are you tired? Hungry?”  Onze 
gasten, Anton (29) en Na-
dezhda(26) Pleskach gaven aan 
wel wat te lusten, en ook wel moe 
te zijn. Dus met de gasten naar 
huis voor wat eten en wat rust, 
koffers in de auto, en terwijl we 
vertrokken nog even communi-
catie met andere gastgezinnen: 
“Vanmiddag tuinfeestje?” Het 
was prachtig weer, dus als ijsbre-
ker is een tuinfeestje wel op zijn 
plaats. Niet alle gastgezinnen 
waren aanwezig, maar het was 
wel een gezellige boel. 

Het Folk Choir 'Slavyanskiye 
Napevy' uit Moskou is opgericht 
in 2006 en staat onder artistieke 
leiding van Alexander Darma-
stuk. Dit ensemble van het Russi-
sche Staats Musical, Televisie en 
Radio Center is in haar korte 
bestaan zeer succesvol gebleken. 
Het koor bestaat uit 60 leden, 
zowel vocaal als dansend tonen 
zij de unieke tradities van de Rus-
sische cultuur in kleurrijke kle-
derdracht. De begeleiding door 
een professioneel orkest zorgt 
voor een unieke en kwalitatief 
hoogstaande muzikale belevenis. 
De traditionele Russische volks-
liederen en dansen  worden uit-
gevoerd door fragiele danseres-
sen en stoere Kozakken. Folk 
Choir 'Slavyanskiye Napevy' 
showt het publiek de diverse 
aspecten van de traditionele Rus-
sische muziek om begrip en waar-
dering voor deze vorm van kunst 
te kweken.

Dat wordt genieten dus!
Dinsdagavond is een introductie 
gepland in de voortent op het 
SIVO-terrein. Tijdens een 'SIVO 
got talent' avond kunnen alle 
aanwezige landen zich kort intro-
duceren dmv een zang- of dans-
act. 'SIVO got talent' is een “ta-
lentenjacht” waarbij alle gast-
dorpen een talent aanwijzen die 
voor het gastdorp optreedt. Dit 
als extra ivm 30-jarig bestaan 
van SIVO. Voor de dansgroepen 
wordt het programma onderbro-
ken zodat een continue en avond-
vullend programma ontstaat. 
Jammer dat de ruimte te klein is 
om voldoende toeschouwers toe 
te laten. Met veel moeite konden 
we dan ook het optreden van Rus-
land zien, wat vooral een zangact 
was. Na deze voorstelling zou de 
bus weer vertrekken vanuit 
Odoorn. Tenminste als iedereen 
er is! Twee meisjes die niet hele-
maal hadden begrepen dat zij met 
de bus mee zouden gaan, dachten 
te hebben afgesproken met hun 
gastgezin mee te rijden. Toen die 
niet meer te vinden waren heb-
ben zij de benenwagen of ander 
vervoer genomen richting Exloo. 
Mogelijk zijn zij met een sufferd 
meegereden, die ze in Exloo 
heeft afgezet. Tussen Exloo en 
Buinen zijn zij door een opletten-
de burger herkend als 'niet van 
hier', deze heeft vervolgens con-
tact opgenomen met SIVO, en 
uiteindelijk de meisjes afgezet 
bij het juiste adres in Nieuw-
Buinen. Geweldige actie natuur-
lijk. Voor de meisjes liep dit min-
der geweldig af. Een ongelooflij-
ke uitbrander van de leiding, rede-
lijke kans op ontslag, en een 
depressieve week tijdens de 
SIVO.          

Woensdag morgen boodschap-
pen doen en wat winkelen. 
Nadezhda wilde graag een trui 
met capuchon, om in de bus te 
dragen. Door de airco was het erg 
koud. Verder wilde ze graag een 
zonnebril, schoenen maat 36, een 

paraplu en wat souvenirs voor 
familie. Omdat vooral interesse 
was voor de Nederlandse cultuur 
en geschiedenis zijn we woens-
dagmiddag naar het Hunebed-
museum gegaan. Vertalen en 
uitleggen van bepaalde dingen 
gaat beter met tolk, dus was afge-
sproken dat de tolk, en geïn-
teresseerde gastgezinnen om half 
2 zouden verzamelen bij de in-
gang. Daar ging het al gauw fout: 
nadat iemand naar het toilet ging 
vlak voor de film begint, en 
iemand anders moest toen ook, 
konden deze de film niet zien, 
was dus een deel wel en een deel 
niet aanwezig tijdens betreden 
van museum, en hebben we de 
tolk niet meer gezien tot we het 
museum uit waren. Gelukkig 
hebben Anton en Nadezhda het 
meeste wel begrepen. Lang leve 
plaatjes!
Woensdagavond de opening van 
het festival en een eerste indruk 
van de groep. Stevige Kozakken 
met zware stem, slanke danseres-
sen, een achtergrondkoor en dit 
begeleid door een viertal muzi-
kanten. Aan het eind van de 
avond nog even napraten, wat 
drinken, een snack, douchen en 
naar bed. 
Donderdag een lang programma. 
's Morgens SIVO-lympics, een 
wedstrijd tussen alle groepen 
waarbij behendigheid en team-
spirit belangrijk is. Spelletjes 
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zoals zaklopen, balschieten, ring-
steken met kruiwagen zorgen 
voor veel enthousiasme en hilari-
teit. Daarna Bal der Naties, waar-
bij door alle groepen gezamen-
lijk gedanst wordt, en waarbij 
gastgezinnen ook kunnen mee-
doen. Meestal een hele grote 
internationale disco, waar inter-
nationale hits waaronder de 
vogeltjesdans niet ontbreken. 
Het ochtendprogramma is rond 2 
uur afgelopen, waarna de gasten 
naar huis gaan voor verfrissen, 
eten en in ons geval tuinfeest. Dit 
hebben we vaker op vrijdag 
gedaan, maar vanwege de excur-
sie op vrijdag naar het Hemelrie-
kie, die in de middag uit zal gaan 
lopen, is gekozen voor tuinfeest 
op donderdag. Ik ben 's morgens 
niet lang naar Odoorn geweest 
zodat ik wat tijd had om de tuin te 
kunnen voorbereiden. Gras maai-
en, onkruid wieden, blad blazen, 
stoep vegen en er voor zorgen dat 
alles er weer netjes bijligt. En het 
zwembadje schoonmaken na-
tuurlijk. Tenslotte is de tempera-
tuur er goed genoeg voor. Zo veel 
mogelijk mensen moesten 
natuurlijk het water in, al dan niet 
gekleed in de juiste bikini. Bar-
becue met vele varianten vlees, 
diverse soorten bier en frisdrank, 
en om half 4 patat. Afkoelen in 
het zwembadje, even drogen in 
de zon en dan zit de middag er 

weer op. Nadat de gasten om 6 
uur zijn vertrokken is de boel 
weer opgeruimd waarna de tuin 
er weer netjes uitziet.  Geanne 
had deze middag aangegeven 
zoveel last van haar voet te heb-
ben dat voortzetting als hostess 
niet meer mogelijk is. Gelukkig 
was Valentina bereid de taak van 
Geanne over te nemen. Valentina 
is vaker hostess geweest, en kent 
het klappen van de zweep. Voor 
Kim geen probleem, zij kennen 
elkaar, en met deze ervaring in 
huis wordt het nu makkelijker. 
Donderdagavond even geen 
SIVO, vrijdag weer een nieuwe 
dag. Vrijdag geen Hemelriek 
maar een bezoek aan fam. Pegge, 
het melkveebedrijf aan de Zuide-
lijke Tweederdeweg. Excursies 
wordt gedeeltelijk door SIVO 
vergoed, mits het een culturele 
aangelegenheid is. Verschillende 
opties hebben de revue gepas-
seerd, en het is heel moeilijk om 
iedereen tevreden te krijgen. 
Speelgoedmuseum Roden was 
een optie, maar vanwege de 
vliegramp waarbij een gezin uit 
Roden betrokken is, leek het geen 
goed idee met een Russische bus 
door  Roden te rijden. Giethoorn 
was te ver. Veenpark en Bour-
tange waren we al te vaak ge-
weest. Klompenmuseum kon niet 
zo veel mensen tegelijk aan, coun-
trygolf is niet cultureel, en zo 
blijven er niet veel opties over. 
Naar mijn idee doen we het juist 
voor de gasten, en als we er wat 
vaker zijn geweest kunnen we 
vragen alleen maar beter beant-
woorden. Het contact met de gas-
ten is dan ook beter. Met vijf of 
zes opties welke elk voor een 
weertype geschikt zijn kun je 
ieder jaar rouleren. Afhankelijk 
van het weer. Melkveebedrijf 
Pegge was in elk geval wel inte-
ressant, en na de groepsfoto 
waren we vrij tot 5 uur. Velen 
gingen nog naar Hemelriek, en de 
optie van een kaasboerderij met 
klompenmaker klonk ook heel 
leuk. Nadezhda wilde nog winke-

len en met een beetje goochelen 
met tijd en efficiëntie konden we 
misschien beide. Winkelen in 
Stadskanaal dus. Heel veel 
schoenen passen, een trui met 
capuchon vinden, op jacht naar 
een paraplu, en tussendoor sou-
venirs verzamelen. Moet kun-
nen. Echter niet binnen de tijd. 
Geen kaasboerderij dus. Geluk-
kig bleek de boerderij een kaas-
winkel, welke in zowel Borger 
als Stadskanaal ook aanwezig 
waren. En aangezien enkele 
kazen tot de souvenirs behoorden 
zijn we daar zaterdagmorgen nog 
op bezoek geweest. Schoenen 
van Scapino, trui met capuchon 
van C&A, wel perfecte paraplu 
gevonden, maar niet gekocht 
(€49.95). Hema-paraplu niet 
goed genoeg (Nadezhda), dus 
dan maar geen paraplu. Arme 
Anton die nu zijn oude paraplu 
nog een tijdje moet gebruiken. 
Om half vier waren we thuis, en 
hadden we nog wat tijd over om 
in het zwembadje te springen om 
af te koelen. Daarna eten, en met 
z'n allen naar Odoorn. De Russi-
sche bus mocht vanwege plan-
ning niet rijden, en de gastgezin-
nen werd verzocht de gasten te 
brengen en te halen naar en van 
Odoorn. Geen probleem, blijven 
we de hele avond tot de show 
over is. Deze keer was de Russi-
sche show groter, er werd uit 
volle borst gezongen door de 
Kozakken, er werd met zwaar-
den gezwaaid, ruzie gemaakt om 
meisjes, er werd gedronken en 
met drank geknoeid. Rond tien 
uur was het zo'n beetje wel 
gedaan, en konden we de gasten 
mee naar huis nemen. Even 
afmelden bij de hostess, Kim zou 
meerijden met Valentina, en naar 
huis. Mooi op tijd voor nog een 
hapje en een drankje. Anton een 
biertje en Nadezhda een rode 
wijn. Stukjes kaas, wat plakken 
worst, en een goed gesprek. Op 
mijn vraag waar de Russische 
liederen over gaan kreeg ik te 
horen dat deze over de liefde, en 
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het leven gaan. Door het gebrek-
kige Engels heb ik de details niet 
helemaal mee gekregen. Anton is 
professioneel muzikant en 
Nadezhda professioneel zang-
eres. Beide in dienst van de staat, 
werkzaam in hetzelfde gebouw 
in Moskou. Anton is invaller 
voor een andere muzikant, die 
verhinderd was. Dit jonge stel is 
bijna een jaar getrouwd, en het 
prille straalt er nog van af. Anton 
is afgestudeerd op conservatori-
um en kan bijna alle slaginstru-
menten bedienen. Tijdens de 
optredens zit hij achter het drum-
stel. 
Zaterdag weer een lange dag met 
het verzoek of ze mochten uitsla-
pen. Maar dat kan niet, ze wilden 
kaas, en nog wat boodschappen 
dus op tijd uit bed, om niet al te 
gehaast boodschappen te doen. 
Zondag mogen ze wel uitslapen. 
Van mij dan. Anton had bedacht 
voor zijn moeder een tas te kopen 
met Holland er op. Een linnen 
tas, met iets Hollands: tulpen, 
molens, oranje. Nergens te krij-
gen natuurlijk, dus heb ik Dennis 
Middeljans gevraagd of bedruk-
ken mogelijk is. Ik heb uitgelegd 
wat de bedoeling is, en uiteraard 
heeft Dennis mij niet teleurge-
steld, maandag klaar?
Zaterdag is de dag van de gala, 
waarbij alles uit de kast getrok-
ken wordt. Samen met Neder-
land, Kroatië, en Taiwan zal Rus-
land zich van hun beste kant laten 

zien. Ook speelt dan het wereld-
orkest en zal een kostuumshow 
plaatsvinden van alle groepen.  
Eerst Nederland, uit Spierdijk 
deze keer. Zij waren zo enthousi-
ast dat een vrouw ten val kwam. 
Dit kan gebeuren tijdens een 
dans, maar de show must go on. 
Na Nederland nog Kroatië, en 
Taiwan. Vervolgens een kos-
tuumshow, waarbij een minimale 
indruk van de soorten kleding 
gepresenteerd werd. We zagen 
werkkleding, zondagskleding en 
meer rokken dan grappig is. 
Soms wel zeven over elkaar. Na 
het gala, terwijl iedereen de tent 
verliet speelde buiten een band, 
die de menigte ophield. Het gras-
veld liep langzaam vol met men-
sen, en uiteraard was het de 
bedoeling dat er nog een drankje 
genuttigd werd. Goed voor de 
omzet. 
Zondag! Uitslapen! Tenminste 
dat dachten we. Om half elf zou 
de bus er al zijn. Als je dan een 
uur nodig hebt om wakker te wor-
den en te ontbijten moet je om 
half tien al naast je bed staan. 
Zondag is de laatste dag, 's Mid-
dags nog optredens en markt 
rondom het SIVO-terrein. Daar-
na defilé, speech van de voorzit-
ter waarin alle gasten bedankt 
worden voor hun aanwezigheid 
en de vrijwilligers voor hun 
inzet. Dan rest nog het oplaten 
van ballonen met de vlaggen van 
deelnemende landen. De vlaggen 
zijn van crêpepapier, en de ballo-
nen bijna een meter doorsnede. 
Dat was SIVO, nu volgt nog wel 
een afscheidsfeest bij een van de 
gastgezinnen thuis. Dit keer bij 
Karl en Tjarda, die rondom de 
boerderij ruimte genoeg hebben 
voor 70 man. Het weer zou nog 
steeds mooi zijn, dus tenten zijn 
niet nodig. 
's Morgens is het een en ander 
voorbereid; grasmaaien en onder 
de perenboom de peren wegha-
len. Ook de verlichting en de 
elektra voor de muziekinstallatie 
is voorbereid zodat het feest ook 

in het donker kon doorgaan. Toen 
de gasten om half zeven arriveer-
den stond alles al klaar, de tafels 
met door iedereen meegebracht 
eten en drinken waren gevuld 
met lekkernijen. Er was zowel 
een warm als koud buffet, diver-
se soorten soep, fruit, brood en 
alles wat je bij een warme maal-
tijd kunt bedenken. Uiteraard 
stonden ook diverse dranken 
gekoeld, wijn, bier en fris. Er 
werd gegeten, gedronken, 
gedanst, en een dankwoord door 
de Russische voorzitter, vertaald 
door de tolk en begeleid met Rus-
sisch gezang werd emotioneel in 
ontvangst genomen. Er werden 
nog adressen uitgewisseld, nog 
meer gedanst en heel veel 
geknuffeld.
Rond half 12 was zo'n beetje 
iedereen weer naar huis. Vertrek 
zou maandagavond zijn, dus we 
hadden nog een hele dag om wat 
van Nederland te laten zien. In de 
groep bleek het verlangen om 
naar Amsterdam te gaan heel 
groot, echter eerder in de week 
heeft de leiding aangegeven dat 
dit niet getolereerd zou worden. 
Amsterdam was niet toegestaan. 
Tijdens het eindfeest zijn enkele 
meisjes toch gaan zeuren om 
Amsterdam, en uiteindelijk heeft 
iemand, mogelijk op een andere 
vraag 'ja' gezegd. Dus Nadezhda 

Groeten uit Buinerveen
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smeekte me bijna om naar 
Amsterdam te gaan, net als meer-
dere meisjes ook bij hun gastge-
zinnen deden. Ik had weinig zin 
om naar Amsterdam te gaan, en 
kon me niet voorstellen dat 
Amsterdam ineens toegestaan 
was. Dus nee! Zij wilden ook 
graag de dierentuin zien, en 
omdat de Coop in Odoorn hier-
voor al kortingkaarten had ver-
strekt, was dat mijn plan. 
En de dierentuin was geweldig. 
We waren er zelf ook al een tijdje 
niet meer geweest, en in de loop 
der jaren is een en ander wel aang-
epast. Gelukkig was de route 
weinig anders, en hebben we 
alles kunnen bewonderen. De 
vlindertuin was het meest gewel-
dig. Bij de kortingbonnen was 
ook patat met een snack inbegre-
pen, dus dat stukje cultuur heb-
ben we ook afgewerkt. Na de 
dierentuin nog wat boodschap-
pen doen voor onderweg, de bus-
reis naar Moskou is toch gauw 3 
dagen. Chips, chocola, stroop-
wafels en wat drinken. Thuis 
hebben we nog wat brood gege-
ten met soep. Om half zes verza-
melen bij Els de Roo, waar de bus 
staat.  Na een emotioneel 
afscheid van een lach en een 
traan, waarbij theedoeken als 
zakdoekjes fungeerden, is de 
groep vertrokken. 
Благодаря России
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De laatste schoolvakantieweek, 
van woensdag tot en met zater-
dag, vond in Buinerveen weer de 
jaarlijkse Spelweek plaats. Dit 
jaar werd deelgenomen door 120 
kinderen in de leeftijd variërend 
van 4 tot 16 jaar. Door het ent-
housiaste bestuur was weer een 
geweldig programma in elkaar 
gedraaid. Mede mogelijk ge-
maakt door een grote groep loka-
le sponsoren en ruim 80 vrijwilli-
gers. 
Uniek binnen de verschillende 
spelweken in de omgeving is dat 
het in Buinerveen mogelijk is om 
als 12+ ook een geweldige uitda-
gende week te beleven. Topper 
dit jaar voor die doelgroep was 
het timmeren van lounge banken 
op de eerste dag. Vervolgens 
werd gedurende de hele week 
gechilled tussen en na de ver-
schillende onderdelen. Er waren 
bekerhouders gemaakt zodat er 
meerdere bekers ranja uitgedeeld 
konden worden en zelfs werd op 
de donderdag nog gevraagd of er 
nog schroeven en boormachines 
waren om de banken nog verder 
af te maken en te verbeteren. 
Daarnaast zorgden o.a. laserga-
men, een dropping en een 6-
Kamp voor voldoende uitdaging 
om deze doelgroep een geweldi-
ge week te laten beleven. 
Natuurlijk was er ook voor de 
jongste deelnemers een geva-
rieerd programma met o.a. een 
Ridders en Prinsessen kookclub, 
Olympische Winterspelen in 
Buunerveenski en waterspelle-
tjes. Voor hen werd de week op 
zaterdag afgesloten met een tocht 
op de kar door Buinerveen en 
deel van Nieuw-Buinen en patat 
eten in het Dorpshuis. Aan de 
kant werd de kar weer enthousi-

ast begroet door vele bewoners. 
Een enkele spelweek bestuurder, 
nog kapot van de afgelopen nacht 
stond half slapend bij de straat de 
kinderen te begroeten. Of nog in 
slaapkostuum vanuit de slaapka-
merramen te zwaaien. Vanwege 
de afsluiting van de Iepenlaan 
kon helaas niet het gehele Noor-
derdiep gevolgd worden maar 
dat zal volgend jaar wel weer het 
geval zijn. Laten we hopen dat 
kinderen die dit jaar aan de kant 
stonden te zwaaien, volgend jaar 

etijdens de 10  editie wel van de 
partij zijn. Zoiets wil je toch niet 
missen?
De kinderen van groep 5 tot en 
met 8 hebben zich ook prima 's 
avonds kunnen vermaken in het 
plaatselijke bos 't Meras, waarin 
oa. een GPS tocht en een Sterren-
jacht uitgezet was. Overdag kon-
den zij opdrachten uitvoeren 
tijdens het onderdeel Wereldreis 
en een stormbaan van 60 meter 
overwinnen. Deelnemers uit 
groep 7 en 8 mochten zelfs een 
nacht blijven slapen op het ter-
rein en dan de volgende ochtend 
gezellig samen ontbijten. Voor-
afgaand aan het slapen was er een 
Neonparty in het dorpshuis voor 

alle kinderen van groep 5 tot en 
met 8. Een voorproefje op het 
nachtclub leven. Er stond een 
heuse beveiliger bij de deur die 
iedereen controleerde en scande. 
Er was een VIP room waar 2 win-
naars van eerdere spellen met de 
groep plaats mochten nemen. Je 
kon je laten schminken met verf 
die zichtbaar werd door black-
light en er werden mooie foto's 
gemaakt.
De Spelweek vindt ieder jaar 
plaats in en rondom de plaatselij-
ke ijsbaan. Een uitgelezen kans 
voor het spelweekbestuur om 
spellen te bedenken met veel 
water spektakel. Zelfs de jongste 
deelnemers konden genieten van 
water voetbal, waarbij door 2 
teams een bal verplaatst moet 
worden door er tegen aan te spui-
ten. En natuurlijk werd niet 
alleen de bal natgespoten. Was 
het eerst nog leuk die bal te 
raken, al gauw moesten de bege-
leidende vrijwilligers er aan gelo-
ven. 
Als bewoners mogen we erg trots 
zijn op deze unieke locatie in 
Buinerveen. Een prachtig recrea-
tie gebied waarbij ook deze spel-
week het water centraal stond. 

120 deelnemers 
Spelweek Buinerveen 
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Voor sommige kinderen was het 
mogen zwemmen in de ijsbaan, 
mits voorzien van waterschoe-
nen, wel het allergrootste feest. 
Helaas is menig waterschoen 
verdwenen in de modder. Mocht 
u als visser de komende tijd 
menen beet te hebben maar er zit 
een schoen aan de haak, meld u 
dan bij Kobus Uchtman. Moge-
lijk dat hij weet waar ie thuis 
hoort…
Natuurlijk waren ook de vorig 
jaar ontstane 'Buinerveen Bas-
tards' van de partij. Dit jaar voor-
zien van een niet te missen T-
shirt met die tekst erop. Conse-
quent de lounge-hoek bezet hou-
dend die in-gericht was voor het 
bestuur als het even een uiltje 
moest knappen tussen door. Daar 
dit dus niet altijd mogelijk was 
werd een van de bestuursleden al 
slapend gevonden in het materi-
aalhok van de ijs-vereniging. Bij 
gebrek aan beter, slapen op een 
stapel kussens. Het is hard wer-
ken zo'n week. Maar als dan al 
die tevreden kindergezichten ge-
zien worden en de lol en vreugde 
er vanaf spat, dan weet het 
bestuur weer waar ze het voor 
doen en gaan ze er weer vol tegen 
aan. Ook was er dit jaar een vaste 
Technische Dienst die het 
bestuur hielp met alle voorko-
mende technische zaken.
Ieder jaar wordt weer door ruim 
80 vrijwilligers meegewerkt om 
deze week tot een succes te 
maken. Zeker zo belangrijk zijn 
alle lokale sponsoren die er voor 
zorgen dat met een mooi budget 
er een grote verscheidenheid aan 
spellen georganiseerd kan wor-
den. 
Volgend jaar wordt de Spelweek 
in de huidige vorm voor het tien-
de achtereenvolgende jaar geor-
ganiseerd. Voor komend jaar 
zoekt de Spelweek nog nieuwe 
bestuursleden. Ben jij een admi-
nistratieve tijger en kun je goed 
met Word en Excel omgaan? 
Dan zoeken ze jou! Ook is een 
technische duizendpoot welkom 

om de technische kant van de 
organisatie te versterken. En heb 
je een groot netwerk? Meld je 
aan! Alle hulp is welkom om er 
zorg voor te dragen dat de spel-
week van 2015 die van deze 
zomer weer overtreft!
Iedereen super bedankt voor de 
inzet, de sponsoring en alle hulp 
die het bestuur ontvangen heeft 
om de kinderen en de jeugd van 
Buinerveen weer een geweldige 
week te bezorgen. Top!

Marjan Poelman
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Wel en wee in Buinerveen?? 
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen 
van de bestuursleden hieronder. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen. 
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 
felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws 
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen. 
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat,secretaris 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Ab Poelman 212857
Marion de Leeuw 211959
Jan van Noortwijk 212298
Harm van Rhee 212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak 211860
 
email van onze beheerder: 
Henk Schutrups

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

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

OPENING PANNAKOOI BUINERVEEN
Zaterdag 23 augustus 2014 om 
12.30 uur wordt de pannakooi in 
Buinerveen feestelijk geopend.
Deze pannakooi is met behulp 
van verschillende instanties en 
zelfredzaamheid van inwoners 
gerealiseerd. Projectenfonds 
RABObank, Hoornstra B.V., 
Alberts bestratingen, Koops 
Metaal, Avitec advies en tech-
niek, Feiken advies & bestrating 
en de gemeente Borger-Odoorn 
hebben samen met Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen west  de schouders onder 

dit project gezet. De voetbalvere-
niging Buinerveen e.o. heeft toe-
gestemd in plaatsing van de pan-
nakooi op een deel van de par-
keerplaats voor fietsen aan de 
Noorderstraat in Buinerveen en 
gaat voor het onderhoud zorgen. 
Vol trots wil Plaatselijk Belang 
aan iedereen het eindresultaat 
tonen, dat met onze samenwer-
kende partijen tot stand is geko-
men. Na afloop van de opening 
organiseert de v.v. Buinerveen 
haar jaarlijkse familiedag.

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:harm-jane@online.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

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

 

AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé 

voor € 10,00

Dorpshuis "De Viersprong" 

0599-212813

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.

Meer weten? Kom eens langs!

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

maken van de ingang Noorderstraat. 

Openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur

Vr-za-zo  open va 15.00 uur

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

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk

Let op!!
In het dorpshuis is als service 

een sigaretten automaat 
aanwezig.

De exploitatie hiervan gaat 
buiten ons om en wij krijgen 

hier ook geen vergoeding 
voor.

Om dit door te kunnen laten 
gaan zouden wij willen vragen 
om zelf voor uw kleingeld te 

zorgen.

 
Henk en Annet
Dorpshuis de Viersprong
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Homeo-watte?                                                                                             

Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding, 
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.

Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Over Oogsten en herstellen 
Wie op het platteland woont 
heeft het alweer gemerkt. De 
eerste voorbereidingen voor de 
oogst zijn in volle gang. Bin-
nenkort denderen de volle 
wagens met aardappelen en sui-
kerbieten weer richting de fabrie-
ken en liggen de velden er weer 
leeg bij. Moeder Aarde kan even 
bijkomen van het harde werken, 
en in stilte en alle rust werken aan 
de heropbouw van haar krachten.
Ook de rest van de natuur trekt 
zich langzaam weer in zichzelf 
terug. De groeikracht van het 
voorjaar en de vroege zomer 
heeft plaatsgemaakt voor de fase 
van rijping van de nazomer en 
vroege herfst. Uitbundig bloei-
ende bloemen en planten maken 
plaats voor vruchten en de eerste 
verkleurende bladeren van het 
najaar. Dit is de periode waarin 
we kunnen oogsten wat we zaai-
den, als de slakken ons tenminste 
niet voor waren … Met een beet-
je geluk kan er nog een tijd gege-
ten worden van de bewaarde 
vruchten en de groenten uit de 
tuin. Zo kan er een beetje zomer-
licht meegenomen worden naar 
de donkere tijd van het najaar en 
de winter.  
Ook de mens, die natuurlijk 
gewoon deel is van de natuur, 
merkt dat het buiten zijn steeds 
een beetje korter wordt nu het 
steeds vroeger donker is. We zijn 
het ons niet altijd zo bewust, 
maar ook wij gaan daarmee een 
periode in waarin we gaan teren 
op wat de zomer ons bracht. Ons 
werk en ons leven verplaatst zich 
van buiten naar binnen, net als de 
aarde dat doet. Iedereen trekt 
zich langzamerhand in zijn huis 
terug: er gaat een kaarsje aan, het 
huis wordt weer gezellig ge-
maakt. Dat her-opbouwen van 
onze krachten vraagt het één en 
ander van het lijf, en daarbij kun-

nen we in de donkere maanden 
geen gebruik maken van de 
krachten van het zonlicht. Vita-
mine D, een belangrijke vitamine 
voor onze stofwisseling is niet 
meer in overvloed beschikbaar. 
Weet u het nog? De 'R' in de 
maand betekende bij mij thuis 
vroeger levertraan en  multi-
vitamine. Hoe was dat bij u? 
Nog steeds kan ons lichaam wel 
wat extra ondersteuning gebrui-
ken in de donkere maanden. 
Gelukkig zijn groenten en fruit 
tegenwoordig het hele jaar door 
goed verkrijgbaar waardoor we 
geen tekorten hoeven op te 
lopen. Toch, om gezond te eten is 
het verstandig om te kiezen voor 
groenten die passen bij het 'hier 
en nu', bij de plek waar we wonen 
en de tijd van het jaar. Die bevat-
ten op het juiste moment de juiste 
voedingsstoffen voor de juiste 
plek. Een optimaal resultaat, 
zogezegd. En, ook best handig 
om te weten, de groenten van het 
'hier en nu' zijn vaak het meest 
betaalbaar om biologisch en eer-
lijk te eten. Zo weinig mogelijk 
belastende stoffen om zoveel 
mogelijk smaak en energie te 
kunnen leveren. 
Naast het lichaam merkt ook de 
geest dat het licht langzaam weer 
plaats maakt voor het donker. 
Dat gevoel kan zó sterk zijn dat 
de winter ervaren wordt als een 
groot schrikbeeld, vol donkere 
dagen en gedachten. Het is dan 
verstandig om in ieder geval te 
proberen iedere dag minstens een 
half uur buiten te bewegen. Het 
lichaam maakt onder invloed van 
buitenlucht en licht stoffen aan 
die een iets positievere kijk op de 
wereld kunnen geven. Het peil 
van serotonine wordt zo op een 
iets hoger niveau gebracht. Toch 
is meer serotonine niet voor iede-
re depressie dé oplossing. Er 
kunnen ook andere problemen 

met de hersenstofwisseling mee-
spelen. De balans tussen de ver-
schillende stoffen die in de herse-
nen een rol spelen is een heel 
fijngevoelig iets en allerlei facto-
ren spelen mee. Bepaalde voe-
dingsstoffen kunnen bijvoor-
beeld tegenwerken of juist 
ondersteunen. Ook een homeo-
pathisch middel kan lichaam en 
geest nét dat zetje geven waar-
door een nieuw evenwicht tot 
stand komt en het leven er heel 
wat minder somber uitziet. Oók 
in de donkere maanden van het 
jaar. 
Wilt u meer weten? Aarzel niet 
om te bellen of mailen met Inspi-
raling.  info@inspiraling.nl.

Of kom gewoon langs op de 
Open Praktijkroute die een 
groep samenwerkende thera-
peuten en coaches in het Drent-
se mondengebied organiseren 
op zaterdagmiddag  
4 oktober 2014.                  
De deur staat open! 
 WELKOM!
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Wat een prachtige zomer hebben 
we gehad! Wij gaan bijna op 
vakantie en in onze vakantie wil-
len wij onze leverancier Vita-
longa in Umbrië, Italië bezoeken. 
Daarnaast hopen we in onze 
vakantie natuurlijk mooie, nieu-
we wijnen te proeven. Deze zul-
len we aan jullie presenteren tij-
dens de proeverij op vrijdag 19 
september om 20.00 uur - Hoofd-
straat 3, Buinerveen. Iedereen is 
welkom, graag aanmelden via 

. 

Daarnaast breiden wij ons assor-
timent uit met de champagnes 
van Bollinger. Bollinger beschikt 
als een van de weinige champag-
nehuizen over eigen wijngaar-
den. Deze zijn uitsluitend gesitu-
eerd in grand- en premier cru 
gebieden in Aÿ in de Champag-
ne. Het bezit van deze wijngaar-
den maakt Bollinger minder 
afhankelijk van toeleveranciers 
en stelt hen in staat vele malen 
zorgvuldiger te werk te gaan, 
waardoor hun champagnes een 
uitstekende kwaliteit hebben. 
Tijdens de proeverij op 19 sep-
tember kunt u de Bollinger cham-
pagne proeven. 

De Elcione van Tenuta Vitalonga 
is in de aanbieding van €8,95 
voor €7,50. Deze wijn past heer-
lijk bij het volgende recept. 

mark@mibuwijnen.nl

Nazomer proeverij

TAGLIATA DI MANZO 
MET RUCOLA EN PARMEZAANSE KAAS
voor 4 personen 

Ingrediënten:
grof zeezout en peper
1 stuk biefstuk of rib-eye (+/- 700 gram)
300 gram rucola
80 gram Parmezaanse kaas
extra vergine olijfolie
balsamico azijn

Bereiding:
Tagliata is een veel voorkomend gerecht in de betere Italiaanse 
restaurants. Het betekent eigenlijk niets mee dan "gesneden". Wat 
ermee bedoeld wordt is een in reepjes gesneden, geroosterd stuk 
rundvlees, meestal de "costata" (rib-eye), de lombo (lende) of de 
"fiorentina" (T-bone). 

Smeer het vlees in met olie. Verhit een grillpan of de BBQ tot hij heet 
is. Verwarm de oven voor op 60 graden. 
Grill het vlees aan beide zijden: rare (1-2 minuten), 2-4 minuten 
(medium), 4-6 minuten (well done). 
Wanneer de biefstuk gebakken is, leg je hem 5 minuten in de 
voorverwarmde oven om het vlees te laten rusten. 
Snijd het vlees op een snijplank in plakjes (diagonaal) van ongeveer 1 
centimeter. Was en droog de rucola. Besprenkel met olie en azijn. 
Leg het vlees op de rucola en rasp Parmezaanse kaas, zout en verse 
peper over het vlees.

Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Voor reacties Jacco Pranger, , 0599-621767 of 06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

Foto boven
Groep dames uit Buinerveen in een matrozen tenue
Bovenste rij v.l.n.r. onbekend, Roelie Wanders, Annie Middeljans, onbekend, onbekend

e
2  rij v.l.n.r. Tina Wander, Geesje Wilting
Onderste rij v.l.n.r.  onbekend, Minnie Timmermans, Folkerts, Grietje Alberts, Jo Rendering
 foto inbruikleen van mevr. G. Wanders-Wilting)

Foto onder
Gymvereniging NOAD
v.l.n.r. Klaasje Kuik, Truida Molema, Jantje Schipper, Eppie Woldering, Grietje Woldering, Coba Stevens en 
Roelie Kuik.

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

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

De afgelopen 2 maanden hebben 
we als vereniging even een 
moment genomen van vakantie 
en waren we gesloten wat betreft 
ons archief. Natuurlijk zitten we 
niet stil en hebben inmiddels al 
weer enkele spulletjes mogen 
ontvangen voor ons archief. Bin-
nenkort zijn we weer open om te 
komen kijken in ons archief. Ook 
zijn we met enkele plannen bezig 
om ons archief uit te breiden 
maar daar volgt in een later stadi-
um meer informatie over. Inmid-
dels hebben we ook een aanslui-
ting van internet in onze ruimte 
en kunnen zo gemakkelijker din-
gen opzoeken en of berichten 
versturen. 

Ook merken wij dat tijdens onze 
dinsdagmiddagen dat we bezig 
zijn in onze archiefruimtes dat 
we bezoekers krijgen om eens te 
zien wat we doen en wat er te 
vinden is. Kom gerust eens langs 
aan de Parklaan 26 om te kijken 
en te zien, vrij toegankelijk en 
ruime parkeergelegenheid. We 
zijn er meestal op dinsdagmid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur, of na 
telefonisch contact op een ander 
tijdstip. Ook kunt u materiaal 
meenemen zoals foto's deze wor-
den ter plekke gescand en dan 
kunt u ze zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt 
aan onze website waar u kunt 
zien wie wij zijn maar ook wat 
we doen en vastleggen. De web-
site kunt u vinden onder de naam 
www-histver-nbb.nl kijkt u 
gerust en geef uw mening, of 
eventueel aanvullingen.

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

Foto in het museum
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Nieuws van de 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: Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 10 september komt 
Harma Boer, weervrouw van 
RTV Noord op bezoek.

 
Woensdag  8 oktober wordt de 
film “De Groene Horizon” ver-
toond. Deze film is gemaakt door 
Henk Bos en Janetta Veenhoven 
in Midden-Drenthe. Dit is de 3e 
film die prachtige beelden ver-
toond over flora en fauna op een 
bijzondere manier. Alle belang-
stellenden zijn hier welkom.
Zie ook pagina 5 in deze dorps-
krant.   
Woensdag  22 oktober is de beurt 
aan het eendagbestuur, dat ons 
gaat verrassen met een program-
ma.
Dagje De Nieuwe Kolk te Assen 
op vrijdag 13 juni 2014:
Met 4 dames op stap naar Assen. 
We zijn ontvangen met koffie en 
koek en de aanwezige 60 perso-
nen zijn in 2 groepen verdeeld 
vanwege 2 workshops. Wij zijn 
eerst naar de culturele afdeling 
beeldende kunst gegaan, waar 
twee mooie fototentoonstellin-
gen aan de wand hangen en een 
auto van hout staat opgesteld die 
ook kan rijden op hout. Hier heb-
ben we ons uit kunnen leven met 
verf, wasco of potloden om een 
vakantie herinnering of foto op 
papier te zetten. Erg leuk.

Na de lunch een quiz in de bieb 
over de Nieuwe Kolk natuurlijk 
en over Assen en algemene vra-
gen. Aly Bouwes is derde en Ina 
Habing vierde geworden .
Daarna een muzikaal optreden 
van Carola Smit en Dick Plat in 
het theater met liedjes van BZN 
en songs uit de jaren 60-70.

Eetclub:
Op vrijdagmiddag 18 juli is een 
groepje van 13 dames naar Villa 
van Streek in de Torenlaan in 
Borger geweest. In dit prachtig 
pand is een winkel met o.a. 
streekproducten gevestigd, maar 
ook kan er genoten worden van 
een kopje thee/koffie met lekker-
nijen erbij.
Tuinclub:
Maandag 2 juni De Houtstek in 
Blijham. Binnen de aanwezige 
structuur van bomen en hagen is 
rond een honderd jaar oud arbei-
dershuisje een bostuin ontstaan 
van 4000 m2 met slingerpaadjes, 
veel bolletjes en schaduwplan-
ten. Een mooie grote vijver en 
een soort buxustuin met alliums 
en in elke hoek heerlijk geurende 
rozen. Verspreid over de tuin zijn 
verschillende zitjes in zon en 
schaduw om van de tuin en van 
het landschap te genieten, wat 
onze groep ook deed met een 
kopje thee of koffie met wat lek-
kers er bij geserveerd door onze 
aardige, veelzijdige gastvrouw 
Thea van der Hout.
                 
Maandag 30 juni
Entourage in Rhederveld
Debora  Loning is de enthousias-
te  eigenaar van deze grote tuin, 

die 18.000m2 groot is. Ze heeft 
voor haar tuinhuis een prachtig 
zitje buiten. 20 jaar geleden 
begonnen met een voortuin en 
een zijtuin,  daarna kwam 1 ha 
land aan haar tuin te koop en hier 
heeft ze een natuurkampeerter-
rein  van 10 plaatsen  gereali-
seerd met prachtige vergezichten 
over de korenvelden of over haar 
fraaie tuin. En de gasten van de 
camping kunnen mee-eten uit 
haar groententuin.  Op "Entoura-
ge" is een expositie samenge-
steld met 6 verschillende kunste-
naars. 
Maandag 25 augustus
't Vlijtig Loesje in Elp
Maandag 9 september
Stekjes ruilen
Als je lid bent van onze afdeling, 
kun je ook deelnemen aan activi-
teiten van provinciale commis-
sies. De agrarische commissie-
dagen zijn in oktober in het 
gebied rondom Exloo en 
Odoorn.
Op 14 augustus, 11 september en 
9 oktober zijn er opnieuw wan-
delroutes in Buinen, Vries en 
Havelte.
Commissie voor Alleenstaanden 
organiseert een fietsvakantie; 
men kan op reis naar Zuid-west 
IJsland (commissie Reizen) of 
met een busreis naar Zeeland-
Brugge-Gent.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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

Oranjegekte en RTV-Drenthe
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Sportnieuws

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

O.K.K. Nieuw-Buinen

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Maandag 18.00 - 19.00 u groep 4 t/m 6 NOAD  streetdance 2
                 19.00 - 20.00 u groep 7/8 en VO NOAD  streetdance 3
Zaterdag  09.30 - 10.15 u groep 1 t/m 3 NOAD  BOM (bewegen op muziek)
De lessen worden geven door Jeanine Memelink.

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. Nieuwe leden betalen eenmalig 
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te 
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het 
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan. 

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

Bij onze yogalessen is er nog plaats voor nieuwe leden. Iedereen is welkom, ook als U denkt “dat kan ik 
niet”, kom het eens een keer proberen. U mag twee keer gratis meedoen, daarna kun u lid worden.

de
NOAD heeft meegedaan aan “Show Your Talent”  en NOAD 1 heeft de 3  prijs gewonnen.

Op 12 april heb wij onze uitvoering gehad. Alle groepen van O.K.K. hebben hier aan mee gedaan. 
Voor NOAD was het de eerste keer  en zij hebben het uitstekend gedaan, maar dat geld voor alle groepen. 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.

Van 3 tot 6 juni hopen wij weer met een groep mee te wandelen in de avond 4 daagse.
De groepen krijgen hierover nog nader bericht.

Sv O.K.K.
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Het volleybal toernooi kan vanwege te veel activiteiten in de zomer 
niet voor de zomervakantie plaatsvinden. 

Wij gaan nog kijken of we het op een andere datum in kunnen passen.
 

De activiteitencommissie van V.V. Buinerveen

Dansgroep van groep 1 t/m 3

Dansgroep van groep 4 t/m 6

Dansgroep van groep 7&8 en VO

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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V.V. Buinerveen Dames 1 
zoekt teamgenoten

Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training 

bijwonen op 
Dinsdag of Donderdag van 

20.00 tot 21.30 uur.

Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken) 
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

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

 
  

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2013-2014
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen eo voor het seizoen 2014 zijn van 
maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur te koop bij:

Bert v/d Veen 
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen

(Ingang Hollandialaan)
Viswedstrijd in de ijsbaan:
Zaterdag 13 sept 13.00 uur - 16.00 uur
 
Inleggeld:
T/m  12 jaar     € 1.00 Vanaf 13 jaar € 2.50
 Inschrijving 30 minuten voor aanvang in de kantine.

In de herfst worden extra karpers 
uitgezet in de visvijver
 

Vissen:
Gezinslidmaatschap                               €11.50
Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50
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Zonnepanelen steeds meer 
gemeengoed

De afgelopen maanden zijn er op 
advies van Stichting Duurzame 
Energieprovincie (SDE++) weer 
veel zonnepanelen geplaatst. 

ste
Half juli werd het 2000  zonne-
paneel geplaatst bij Hendrik Nie-
land, een inwoner van Musselka-
naal.
“Ik betaal me blauw aan energie-
belasting. SDE++ heeft me de 
ogen geopend en met een paar 
simpele maatregelen bespaar ik 
al veel energie waardoor ik maar 
een beperkt aantal zonnepanelen 
nodig had om zelfvoorzienend te 
worden wat betreft elektriciteit. 
Bijkomend voordeel is dat mijn 
huis nu 's zomers koeler is. Aldus 
Hendrik, die maar wat blij is dat 
het allemaal zo snel voor elkaar 
is gekomen.

In Buinerveen zijn er ook steeds 
meer mensen die tot plaatsing 
overgaan. Zo werden er in de 
Noorderstraat drie nieuwe instal-
laties gerealiseerd,  in de Zuider-
straat twee en aan de Hoofdkade 
ook twee. Daarmee is Buiner-
veen hard op weg om het duur-
zaamste dorp van de provincie te 
worden.

Wat is eigenlijk duurzaam?
De term duurzaam wordt te hooi 
en te gras gebruikt voor allerlei 
zaken die helemaal niet duur-
zaam zijn. Vooral de milieulobby 
en de windmolenlobby hebben 
daar een handje van en in het kiel-
zog daarvan onze politici en 
bestuurders. Iets is alleen duur-
zaam wanneer het voor de lange 
termijn een oplossing biedt voor 
een probleem of voorziet in een 
behoefte zonder de maatschappij 
te belasten of nieuwe problemen 
te introduceren. 
Als we het hebben over duurza-
me energie dan voldoen windtur-

ebines en 1  generatie vergisters 
daar op geen enkele manier aan. 
Ze gaan maximaal 15 jaar mee, 
vormen geen oplossing voor een 
probleem, kosten de maatschap-
pij veel meer dan ze opleveren en 
introduceren vooral op land een 
hele ris nieuwe problemen.

Zonnepanelen zijn bijvoorbeeld 
wel duurzaam. Ze verdienen zich 
zonder subsidie in 5 tot 8 jaar 
terug en gaan met gemak 40 jaar 
mee, kosten de maatschappij 
niets en introduceren geen nieu-
we problemen. Sterker nog ze 
lossen en passent nog een paar 
problemen op. Zo leveren ze een 
substantiële bijdrage aan de werk-
gelegenheid, verkleinen ze het 
verschil tussen dag- en nacht-
vraag naar energie waardoor 
energiecentrales efficiënter kun-
nen werken, verlagen ze de trans-
portverliezen en  ontlasten ze de 
haarvaten van het elektriciteits-
net.

e
Ook bioraffinage (2  generatie 
vergisting) verdient zich in 5 tot 
10 jaar terug zonder subsidie en 
vormt een oplossing voor meer-
dere problemen. Bioraffinage 
vervangt potentieel 80% van de 

kunstmestfabricage, een notoire 
CO2 uitstoter, zorgt voor een 
oplossing van het mestprobleem, 
zorgt voor volledige terugwin-
ning van het schaarse fosfor, 
zorgt dat het bodemleven verbe-
tert waardoor de weidevogels 
weer wat te vreten hebben en 
zorgt voor een verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter waardoor het aquatisch eco-
systeem zich kan herstellen.

Snel internet in het buiten-
gebied en in de kleine dorpen.

Als u een bedrijf heeft in het bui-
tengebied of in een van de kleine 
dorpen in de regio dan is snel 
internet meer dan gewenst. In het 
kader van Lofar is ons destijds 
voorgehouden dat die mogelijk-
heid er zou komen. Astron wei-
gert echter zijn medewerking te 
verlenen ondanks haar toezeg-
gingen uit het verleden.

Nu het aantal toepassingen van 
internet toeneemt lopen alle 
bewoners van het buitengebied 
en de kleine dorpen aan tegen 
hetzelfde probleem van traag 
internet ondanks de door provi-
ders voorgespiegelde snelheden.

Bij een toenemende vergrijzing 
en de daarmee gepaard gaande 
toenemende zorgvraag zal er 

Stichting Duurzame Energieprovincie 
gaat nu ook voor snel internet
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2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

steeds meer een beroep worden 
gedaan op internet om zorg op 
afstand te kunnen leveren en 
ouderen op afstand te kunnen 
monitoren. De introductie van 
domotica en veiligheidsmonito-
ring op afstand zal een steeds 
grotere druk geven op de beperk-
te bandbreedte van het bestaande 
internet waardoor de snelheid 
nog verder zal afnemen. De roep 
om snel internet zal daarom 
alleen maar toenemen.

De duurzame oplossing hiervoor 
is glasvezel en die ligt nu ook 
voor Buinerveen voor het opra-
pen als er tenminste voldoende 
belangstelling voor is!

In Eexterzandvoort en Gieter-
veen wordt binnenkort een glas-
vezelnet uitgerold op initiatief 
van Eco Oostermoer.
Geïnteresseerden krijgen een 
basis “all in one pakket” voor 37 
euro per maand. Dat omvat tele-
foon, tv en snel internet. En snel 
is ook echt snel namelijk 100 
Mbps downloaden en 100 Mbps 
uploaden. Ter vergelijking, de 
huidige snelheid is niet veel meer 
dan 4 Mbps downloaden en 1 
Mbps uploaden.

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 

Wilt u ook snel internet, laat het 
ons dan weten. Als we een stuk of 
50 gegadigden in Buinerveen bij 
elkaar hebben dan kan glasvezel 
versneld worden gerealiseerd. 
Additionele wensen zoals onbe-
perkt bellen of extra tv zenders 
zijn tegen gangbare meerprijzen 
te verkrijgen. Als u interesse 
heeft stuur dan een e-mail naar 
info@energieprovincie.nl . 
Via onze website
 http://energieprovincie.nl/ 
houden we u op de hoogte van de 
stand van zaken.

Henk Bulder
Voorzitter SDE++



Dorpskrant BuinerveenPagina 34

Het  voorwerp
De inmiddels voorbije vakantie-
periode moet van invloed zijn 
geweest op het aantal reacties dat 
we ontvangen hebben op het 
voorwerp dat in de juni-editie 
van deze dorpskrant is opgeno-
men. Slechts een paar lezers heb-
ben doorgegeven wat zij dachten 
wat het in de foto's getoonde voor-
werp zou kunnen voorstellen. 
Ben van Lom uit Nieuw-Buinen 
zag in samenhang met het ver-
haal over het kromhout in het 
nieuw getoonde voorwerp een 
hakbijl voor het “demonteren” 
van wervels en aanhechtingen 
van botten en knoken van slacht-
dieren. Voor Reind Middel uit 
Buinerveen was het antwoord 
helemaal geen uitdaging; Hij 
hield zich ongeveer tezelfdertijd 
bezig met het schrijven van een 
artikel over de huisslachter van 
weleer en over de gereedschap-
pen die deze ambachtsman 
gebruikte.
Dat artikel van dhr. Middel is 
inmiddels verschenen in “De 
Zwerfsteen & 't Turfschip”, uit-
gave 2/2014 van dit historisch 
tijdschrift. Met instemming van 
de redactie van het tijdschrift 
wordt een foto van de pagina's 10 
en 11 van het artikel van dhr. Mid-
del hierbij afgedrukt. Links aller-
lei gereedschap van de huisslach-
ter, de hakbijl precies in het mid-
den. Rechts het open en doorge-
hakte varken aan het kromhout 
op de ladder, omringd door de 
familie Smook uit Nieuw-
Buinen (foto najaar 1910).
De foto met de gereedschappen 
is gemaakt in de museumruimte 
van de historische vereniging aan 
de Parklaan in Nieuw-Buinen 
(voorheen bibliotheek, achter 't 
Aailand). De activiteiten in de 
museumruimte worden aange-
stuurd door de welbekende ama-
teurhistoricus Jacco Pranger, die 
tevens secretaris is van de Histo-
rische Vereniging Nieuw-Buinen 
/ Buinerveen. Elke dinsdagmid-
dag tussen circa 13.30 en 16.30 
uur zijn belangstellenden daar 
van harte welkom. En het is de 
moeite waard om er even 'n kijkje 
te nemen. Jacco Pranger, Reind 

Middel of een van de andere des-
kundige vrijwilligers zullen u 
met plezier rondleiden en u uiter-
aard voorzien van historische 
“achtergrondmuziek”. Toegang 
vr i j .  Nog even  d i t ,  wie  
geïnteresseerd is in de Histori-
sche Vereniging Nieuw-Buinen / 
Buinerveen en/of het historisch 
tijdschrift “De Zwerfsteen & 't 
Turfschip”, die worden voor 
slechts € 15,- per jaar lid. Daar-
mee gaat een stukje lokaal en 
regionaal verleden voor die 
(nieuwe) leden open, onder meer 
door 4x per jaar het “Historisch 
tijdschrift” ( steeds circa 30 pagi-
na's met 5 á 7 artikelen en vele 
mooie foto's) te ontvangen. 
Neem eens contact op met Reind 
Middel, Zuiderstraat 1a, Buiner-
veen. Of bel hem: 0599-617219. 
Ook bij Jacco Pranger kunt u 
terecht: Noorderdiep 264 in 
Nieuw-Buinen of telefoon 0599-

621767.  Eerst even op de websi-
te kijken? Ja, dat kan via 
www.histver-nbb.nl .
De nieuwe uitdaging komt van 
de garagezolder van Henk en 
Meitje Ottens uit Buinerveen. 
Zie de foto. Wat het is, waarvoor 
het ooit is gebruikt en hoe je het 
noemt, daarvan hebben Henk en 
Meitje geen flauw idee. De lezers 
van de rubriek “Het Voorwerp” 
worden van harte uitgenodigd 
om de familie Ottens meer gege-
vens over dit voorwerp aan te 
leveren. Dat kan via de hoofdre-
dacteur van “Dorpskrant Buiner-
veen” (brammes@hetnet.nl) of 
via de coördinator van deze voor-
werprubriek.

 Martin Snapper
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

home.online.nl/geerthilbolling

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl
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brammes@hetnet.nl

geerthilbolling@online.nl

hobo14@zonnet.nl

De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent Gerwin Prins 0900-8844 
Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Steunstee Nieuw-Buinen 0559-658057

 0599-653031 
Dorpsbelangen 06-46362683 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geerthilbolling@online.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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Sponsorlijst Spelweek 
Buinerveen 2014

Timmermans Traffic

Hoornstra

Rabobank Borger-Klenckeland

De Homeopaath H. Naaijer

Hofman Bloemen

Hofman Notenbar

Scheveco

VOF Sloots

Wals schilder- en spachtelwerk

Chinees De Nieuwe Ster

V.V. Buinerveen

KPG Shipping

Landbouw & Loonbedrijf Simon Berends

Meijer Transport BV

Schipper Transport

Ratering Isolaties

Meubelhuis De Groot

B&B Buinerstee

Schildersgroep Noord BV

Vlieghuis Installatietechniek

Egbert Egberts Rijwielen

Hofstra Hulshof

De Snuffelschuur

Wals Wandafwerking

Middeljans Sport en Reclame

Rikus Elting

Dorpshuis De Viersprong

Martin Kremer

Roelof en Geesje Timmermans

Schaatsvereniging Buinerveen

Egbert en Alie Grelling

Hospers

K.R. Sterenborg Transport

Roelof Wanders

Cubri

Andre Trip


