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Spelweek 2016 groot succes
Ondanks een gereduceerd be-
stuur ten opzichte van voorgaan-
de jaren liep de organisatie dit 
jaar op rolletjes. Dit jaar georga-
niseerd door slechts 5 vaste 
bestuursleden waarvan dan ook 
nog enkelen zonder ervaring. Al 
een uitdaging op zich. Unaniem 
werd echter de mening gedeeld 
dat alles prima gelopen is, het 
weer meespeelde en er goed 
samengewerkt is tussen het 
bestuur en de verschillende vrij-
willigers. Een enkele ouder of 
vrijwilliger heeft mogelijk wel 
gemerkt dat er door gebrek aan 
diezelfde vrijwilligers dit jaar 
sommige dingen iets anders lie-
pen dan voorgaande jaren. Posi-
tief was dat ieder bestuurslid 
volledig op de hoogte was van de 
programmering en de verschil-
lende onderdelen waardoor vra-
gen snel beantwoord werden, er 
snel geschakeld kon worden en 
indien er zich problemen voor 
deden konden snel enkele techni-
sche vrijwilligers ingeschakeld 
worden om het op te lossen. Al 

met al een relaxed geheel. Vol-
gend jaar zou de toevoeging van 
een facilitaire dienst voor 
schoonmaak en verzorging nog 
wel een wens zijn. Dus als er 
iemand  is die het leuk vindt om 
te zorgen voor schoon sanitair, 
schone keuken, lege prullenbak-
ken en koffie/thee zetten etc. dan 
is deze persoon of zijn deze per-
sonen meer dan welkom om zich 

e
voorafgaand of tijdens de 12  
editie van 2017 te melden! Ple-
zier en een voldaan gevoel verze-
kerd.
Er is dit jaar minder gebruik 
gemaakt van het bos maar des te 
meer van de prachtige groene 
ruimte tegenover de ijsbaan, en 
wel het niet meer in gebruik zijn-
de trainingsveld van de voetbal-
vereniging en de bijbehorende 
parkeerplaats. Dus dit jaar min-
der kans op jeukende benen door 
de hoge brandnetels en iets min-
der last van steekvliegen. Al 
waren die vooral in de zon en bij 
het water helaas wel weer 
behoorlijk actief. Lees verder op pag.6
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2015 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te 
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, 
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. 

Nummer 5 inleveren voor 10 oktober 2016
Nummer 6 inleveren voor 1 december 2016

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Parklaan 26, 
Nieuw-Buinen (voormalige 
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

www.trimsalon-dommel.nl     
www.facebook.com/trimsalondommel

Behandeling volgens afspraak    
Lid A.B.H.B.

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl

Agenda

21 sep Vrouwencafé

24 sep Viswedstrijd

29 okt Spokentocht

26 nov Toneel

3 dec Toneel

10 dec Kerstmarkt

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht

Op zaterdag 29 oktober wordt de spokentocht van Buinerveen weer gehouden.

De spoken, de schaatsvereniging en de activiteitencommissie doen weer hun uiterste best om 
een super griezelige tocht op poten te zetten.

We verwachten weer vele attracties en griezelige lopende spoken door het gehele Meras.
Komt allen en laat dit evenement niet aan je voorbij gaan.

Dat het griezelig en leuk is blijkt een beetje uit onderstaande foto's.

De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om ongeveer 23.00 uur.
Er kunnen 25 groepen meedoen en iedere groep kan ten hoogste zes personen bevatten.

De deelname is voor eigen risico en kost € 4,- voor iedere deelnemer. 
Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.

Opgave voor deelname uiterlijk vóór 26 oktober bij: 

Nanda Bos
Tel: 0611453992
Email: acbuinerveen@hotmail.com

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!

Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle deelnemers zeer 
enthousiast

Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans. 
Het mooiste is om als lopend spook in paren van twee te spoken.

Meldt je aan bij Nanda of  via de email.
De spokenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 27september om 20.00 

uur in het Dorpshuis. Ook hier kunnen spoken zich nog aanmelden
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Nu de zomervakantie alweer 
achter ons ligt is het weer tijd om 
onze wekelijkse repetities te her-
vatten. We zijn daarom weer 
gestart op maandag 29 augustus. 
Normaal zouden we beginnen in 
januari, maar omdat door 
omstandigheden de uitvoeringen 
in het voorjaar niet door zijn 
gegaan, zijn deze verplaatst naar 
26 november en 3 december (no-
teer ze vast op de kalender). De 
generale voor de basisscholen is 
dan op vrijdag 25 november 
vanaf 19.00 uur. 

De verhaallijn is dus bekend, 
maar de teksten en dialogen zul-
len ongetwijfeld wat weggezakt 
zijn en is het even weer graven in 
het geheugen. We zullen ons best 
doen om de puntjes nog meer op 
de i te  zetten. 

Voor het afhalen van  kaarten 
voor bovenstaande avonden is 
er weer een voorverkoopavond 
in het dorpshuis. Dit zal zijn op 
maandag 7 november van 
19.00 uur tot 20.00uur. 

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

We hopen weer veel dorpsgeno-
ten te mogen begroeten op één 
van deze avonden.
En als laatste nog ……houd Face-
book in de gaten…er wordt 

gewerkt aan een Facebook 
pagina van de Schoakel

Tot ziens!!
De Schoakel

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040
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Tot 1 oktober 2016 zijn kam-
peergasten nog  van harte  
welkom op onze mooie camping. 
Dan sluit het laatste seizoen van 
Parkcamping “de Paardetange”.  
Vanaf 16 mei 1996 heeft de 
camping 21 seizoenen  lang een 
gastvrij verblijf geboden aan 
kampeerders uit binnen- en 
buitenland. Vanuit Argentinië tot 
Noorwegen,  maar natuurlijk  
vooral uit ons eigen land, hebben 
mensen ons weten te vinden.  Er 
waren jaren bij waarin wij in 
bepaalde perioden meer com-
binaties  een plaats moesten 
geven dan de 48 plekken waar-
voor  door de gemeente ver-
gunning was verleend. Dit omdat 
die mensen voor de poort 
stonden en nergens anders heen 
wilden en konden. Andere jaren 
was er eigenlijk altijd wel 
voldoende plek voor nieuwe 
gasten. Misschien hadden wij 
een wat apart publiek want veel 
mensen zijn meermalen onze 
gasten geweest; één stel wel 16 
keer. Regelmatig bleven mensen 
langer dan aanvankelijk hun 
bedoeling was. Ook dit jaar 
zeggen gasten ons dat zij het 
jammer vinden dat wij dicht 
gaan: ”zo'n mooie camping, wat 
zonde dat jullie stoppen; jammer 
dat wij ”de Paardetange” niet 
eerder ontdekt hebben”. Wij 
betreuren het ook maar wij 
hebben onze redenen voor dit 
besluit.    
Wij blijven gewoon in ons huis 
wonen. Het biedt voldoende 
comfort ook nu we wat ouder 
worden. En we hebben in het 
campingterrein een fantastisch, 
wat verwilderend natuurgebied 
om van te genieten. Dan zijn er 
nog de kat, de hond, de paarden 
en de bijen die elk hun aandacht 
en zorg vragen;  kortom er blijft 
voldoende aan activiteiten over. 

Parkcamping “de Paardetange” gaat sluiten !
Straks,  met Kerstmis 2016, 
wonen we 37 jaar in dit huis, in 
deze straat, in dit dorp en we 
hopen dat nog een tijdje vol te 
houden. Onze kinderen zijn hier 
opgegroeid en hebben indertijd 
op School 75 gezeten. We 
hebben het stoppen van 3 
kruideniersbedrijven en 2 sla-
gerijen meebeleefd. Gelukkig is 
de rol en betekenis van het 
Dorpshuis in die jaren belang-
rijker geworden en zit daar nog 
groei in. Gelukkig is er een 
Dorpskrant gekomen die een 
belangrijke functie als “bind-
middel” vervult. Tot voor kort 
kenden we nog iedereen in de 
Noorderstraat tenminste van 
naam, van gezicht en van een 
praatje en zo zijn we al jaren blij 
met elkaar. Dat is de sociale 
structuur van een dorp; zo hoort 
het; zo moet het blijven als het 
effe kan. Wij hopen dat ook 
nieuwkomers dit aanvoelen en 
zich openstellen voor de be-
woners van buurt en dorp. 
Wat de toekomst ons zal brengen 
is ongewis. Voor iedereen geldt 
dat je verjaardag betekent dat je 
weer een jaartje ouder wordt 
maar boven zekere leeftijd kan 
dat harder gaan tellen en nemen 

risico's toe. Wij gaan daar, 
geboren optimisten die wij zijn, 
niet zwaar aan tillen. We houden 
de toekomst voor ons en blijven 
daar naar uitzien. 
Wij zullen overigens proberen de 
route van het eerste  “ommetje”, 
voor zover dat over de camping 
loopt,  in stand te houden. Helaas 
was deze in de afgelopen periode 
door allerlei oorzaken wel eens 
minder toegankelijk maar voor 
de toekomst heeft het onderhoud 
echt onze aandacht. 

Willie en Wim Windt

Noorderstraat 33  

9524PB Buinerveen

0599 212545  /  06 15494003

camping@paardetange.com 

www.paardetange.com
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Overigens uniek in een dorp als 
Buinerveen dat er zowel een 
prachtige plas water ligt, rondom 
een knus bos en daar tegenover 
nog eens een groene oase bij het 
voetbalveld. Wat een weelde aan 
voorzieningen waarvan dan ook 
grif gebruik gemaakt wordt. 
Waarvan wel even gezegd moet 
worden dat deze ook weer door 
vrijwilligers onderhouden wor-
den.
Het mooist beleefde onderdeel 
voor de groep in de basisschool-
leeftijd groep 1 t/m 4 was wel de 
Theezakjes ruilrace. De kinderen 
kregen per groepje een theezakje 
en werden vervolgens het dorp in 
gestuurd om deze te ruilen tegen 
iets wat groter was. Vervolgens 
dat weer ruilen voor weer iets 
groters enzovoort. Verschillende 
bewoners in de kern van Buiner-
veen hebben zo koekjes geruild, 
snoep of zelfs flesjes drinken. 
Plus dat de kinderen nog wel 
eens extra verwend zijn tijdens 
hun ruilactie. Er kwam een groep 
terug met een vliegtuig. Met een 
beetje fantasie kon die herkend 
worden in de kruiwagen met daar-
op een pallet. Een andere groep 
kwam terug met een oude diep-
vries van het Dorpshuis. Deze is 
al zwetend op een onderstel ver-
plaatst naar de ijsbaan. En heeft 
vervolgens de rest van de week 
dienst gedaan als extra koeling 
voor flesjes water. Een prakti-
sche bijkomstigheid. En dacht 
deze groep te hebben gewonnen, 
nee, er kwam nog een groep met 
maar liefst 3 grote dingen binnen 
die de eerste prijs binnensleepte. 
Met o.a. de deksel van een zand-
bak en de grote gele lijst met daar-
in het intekenformulier voor de 

club van 20. Hierop konden privé 
personen intekenen die dit jaar 
bereid waren lid te worden van 
de club van 20. Voor 20 euro kon 
de Spelweek gesteund worden. 
Dit zelfde bord zal overigens in 
de aanloop van de Spelweek van 
2017 weer in ons Dorpshuis te 
vinden zijn en is een aanrader 
voor een ieder die de Spelweek 
een warm hart toedraagt en graag 
ook financieel iets extra's bij wil 
dragen. 
Deze jongste deelnemers moch-
ten ook dit jaar onder begeleiding 
door de stormbaan die normaal 
alleen voor de oudere kinderen te 
bestormen was. Wat een pret en 
wat voelden ze zich groot toen ze 
die 80 meter klimmen, glijden en 
klauteren de baas werden. Het 
weer speelde natuurlijk erg mee 
doordat het erg warm was en er 
niemand blauw van de kou aan 
de kant hoefde te staan. Een 
enkel kleintje zag het niet zitten 
om de hoge 'dijken' te beklim-
men of door nauwe doorgangen 
te kruipen. Maar over het alge-
meen werd dit onderdeel wel 
ervaren als zeer uitdagend en 
leuk. Ook bij de jongste deelne-
mers.
De pannenkoeken werden dit 
jaar deels door een echte kok 
bereid. Xander van het Dorps-
huis en natuurlijk zijn Marijke 
niet te vergeten waren onderdeel 
van het bak team. Al is pannenk-

oeken bakken niet echt Xander 
zijn ding, hij bakte ze met verve. 
De nieuwe uitbaters van ons 
Dorpshuis zijn niet alleen een 
aanwinst voor het Dorpshuis zelf 
maar ook tijdens de Spelweek 
stonden ze hun mannetje. Pan-
nenkoeken bakken en zeker niet 
te vergeten ook het begeleiden 
van een groep 12+ tijdens de 
dropping. En laten ze nu net een 
stel fanatieke wandelmeiden 
treffen die niet tijdig terug wil-
den zijn om bij het kampvuur te 
chillen. Ze dwaalden samen tot 
kwart voor zes in de ochtend tus-
sen het Hemelriekie en Buiner-
veen. Om dan vervolgens om 10 
uur al weer paraat te staan in het 
Dorpshuis. Plus dat ze ook nog 
eens hun steentje bijgedragen 
hebben aan de maaltijdvoorzie-
ning voor het bestuur. Chapeau!
Bijzonder voor de groep 5 t/m 8 
was het humorspel. Ludieke spel-
letjes als samen aan elkaar vast 
getapet te stappen in totaal 10 
autobanden van nummer 1 tot 10; 
met een spijker op het hoofd ver-
rassingsballonnen lek prikken 
(en dan hopen dat er rijst in zit en 
geen yoghurt gevolgd door meel, 
of behangstijfsel) of met opge-
blazen ballonen onder de armen, 
tussen de benen en tussen je voor-
ganger en je achtervolger een 
treintje maken en zo een parcours 
lopen. Een kleine greep uit de 
spellen die fanatiek gespeeld 
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werden. Deze zelfde spelen wer-
den ook door de 12+ groep uitge-
voerd maar dan van tien tot 
twaalf 's avonds. De verrassings-
ballonnen waren voor deze groep 
12+ wel echte verrassingen. De 
ballonnen hadden gevuld en al de 
hele dag in de zon gelegen. De 
yoghurt werd nog iets zuurder en 
het stijfsel nog plakkeriger. Brrrr
Ook erg leuk was de eerste avond 
activiteit voor groep 5/8: Nog 
even doorzetten. Hierbij was 
Levend Bingo een onderdeel. 
Waarbij dus de nummers niet 
slechts getallen zijn maar staan 
voor een opdracht. Monique raak-
te zo een pluk haar kwijt en de 
boosdoener had het liefst een 
volle pluk bovenop haar hoofd 
soldaat gemaakt. Maar het bleef 
bij een bescheiden plukje achter 
het oor.
Dat het digitale tijdperk voor de 
jeugd gemeengoed is bleek wel 
uit de opmerking van een jonge 
deelnemer. Deze meldde nadat 
hij helemaal kapot was: “Mijn 
benen zijn nog maar 1%”.
Ook werd er door een niet zo'n 
uitgeslapen jongedame na het 
overnachten vroeg in de ochtend 
genoten aan de rand van de ijs-
baan. Toen de leiding meldde dat 
ze toch maar beter achter het hek 
kon komen werd er genietend 
geantwoord: “Ik kijk naar de 
mooie witte mist.” En omdat ze 
zelf ook een prachtig lang wit 
hemd aanhad, raakte het het 
betreffende bestuurslid des te 
meer. Een plaatje qua gezicht en 
uitdrukking. Overigens was er na 
diezelfde nacht ook een jong-
eling die de hele nacht niet gesla-
pen had maar uiteindelijk om 
half 9 in de ochtend niet meer 
wakker te krijgen was. Het enige 

mannelijke bestuurslid bedacht 
zich niet, sloeg 'm over de schou-
der en bracht hem persoonlijk 
naar huis alwaar hij op de bank 
verder sliep. Zich niet meer 
bewust van alles om hem heen.
Het algemene thema dit jaar was 
Circus. Dat was zichtbaar in de 
tent waarin lakens hingen die 
tijdens NL-Doet beschilderd 
waren met mooie circusprenten. 
Traditioneel de avond waar ook 
ouders, grootouders of andere 
belangstellenden welkom zijn 
om te kijken naar wat de kinde-
ren voorbereid hebben. Diverse 
acts kwamen voorbij: van play-
back, tot acrobatiek, tot gooche-
len en weer terug. Het werd 
gepresenteerd door de sluwe 
circus baas waarop reeds gejaagd 
was tijdens de middagactiviteit 
van de 5 t/m 8 groep.
Waar vorig jaar in het budget 
geen ruimte was om een kar te 
huren voor de traditionele rondrit 
door het dorp op de zaterdagoch-
tend was daar dit jaar wel priori-
teit aan gegeven. Echter was de 
route aangepast en werden alleen 
het Noorder- en Zuiderdiep aang-
edaan. Jammer voor enkele bewo-
ners van de Zuider- en Noorder-
straat die tevergeefs gewacht 
hebben. Hier was bewust voor 
gekozen omdat de laatste keer 

het door de kinderen die volgden 
op de fiets het behoorlijk zwaar 
gevonden was. Mogelijk ook 
omdat destijds het tempo redelijk 
hoog lag. Nadat de kar terug was 
is er nog heerlijk samen patat 
gegeten in het Dorpshuis, werd 
een ijsje naar binnen gewerkt en 
tot slot konden de kinderen 
kleurrijke ballonnen oplaten die 
voor de verandering richting 
Buinen wegwaaiden. Wie weet 
waar ze dit jaar terecht komen. 
De kaartjes hoeven dit maal niet 
per post ingevuld teruggestuurd 
worden maar een belletje of een 
mail naar het adres op het kaartje 
is voldoende om duidelijk te 
maken dat de ballon gevonden is, 
onder vermelding van de eige-
naar van de ballon natuurlijk.
Terugkijkend op de Spelweek 
2017 kan geconcludeerd worden 
dat een goeie voorbereiding het 
halve werk is. Een sluitend draai-
boek, een sterk op elkaar ing-
espeeld team, enkele vaste vrij-
willigers die de techniek en de 
opbouw op zich namen en niet te 
vergeten de vele losse vrijwilli-
gers die klaarstonden. Mooi is 
ook om te zien dat de oudere 
jeugd van Buinerveen, die ooit 
zelf nog meedeed met de Spel-
week er nu ook stond om te hel-
pen. Zonder al deze vrijwilligers 
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is het onmogelijk een dergelijk 
evenement te organiseren. En er 
zijn er nooit genoeg.
Een sluitend budget was ook 
alleen mogelijk door het benefiet 
concert van juni, de geweldige 
stroopwafel actie en de vele spon-
soren en de al eerder genoemde 
club van 20. 
Dit jaar deden er 102 kinderen 
mee. Iets minder dan voorgaande 
jaren maar zeker geen tegenval-
ler.
Elders in de dorpskrant vindt u de 
officiële sponsor lijst waarbij 
natuurlijk niemand vergeten mag 
worden die ook op andere wijze 
bijgedragen heeft aan het slagen 

evan deze 11  Spelweek.
Indien er nog ouders zijn die kle-
ding van hun kinderen missen of 
andere spullen, alles is verza-
meld bij Janet Smid, Noorder-
straat 3 te Buinerveen. Daar lig-
gen onder anderen 2½ paar sok-
ken, een stel zwarte klompjes en 
een T-shirt.
Tot slot nog dit: de eerste bijdra-
ge voor de Spelweek 2017 werd 
gevonden tijdens het Huishouds-
pel op vrijdagmiddag. De kinde-
ren moesten o.a. de was ophang-
en. En wel op alfabetische volg-
orde. Toen vervolgens een broek 
opgehangen werd die was gele-
verd door 1 van de bestuursleden 
werden voor de gein nog even de 
zakken gecontroleerd. En tot 
aller verbazing kwam daar 
ineens nog 50 euro tevoorschijn. 
Goed opgeborgen in de zak van 
een oude broek. Dus mocht u 
thuis ook zulke broeken of zelfs 
sokken hebben en deze wel kwijt 
willen, de organisatie van de Spel-
week 2017 neemt ze graag in 
ontvangst!

Marjan Poelman
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

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

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 0622474828 
Gerbrand Plat,secretaris 0599 212698  06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972
Ab Poelman, lid
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringisolaties.nl

harm-jane@online.nl

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl

bardewee.drenth@gmail.com

Van de bestuurstafel
Nieuw bestuurslid
In de eerste dorpskrant na de 
vakantie kunnen we u mededelen 
dat we inmiddels een nieuw 
bestuurslid rijker zijn te weten 
Alice van Iersel. 
 
Graag wil ik me even voorstel-
len. Mijn naam is Alice van Iersel 
en sinds november 2013 woon-
achtig in Buinerveen. Een gebo-
ren en getogen Brabantse, die 
echter zo'n 17 jaar geleden Roe-
land Windt (uit Buinerveen!) 
tegen het lijf liep. Na een jaar 
over en weer reizen heb ik de 
koffers gepakt en ben ik verhuisd 
naar het noorden. Na 13 jaar met 
veel plezier gewoond te hebben 
in het Oost-Groningse Belling-
wolde wilden we wat anders en 
liet Roeland weten eigenlijk wel 
terug te willen richting Buiner-
veen. Er kwam hier een leuk boer-
derijtje te koop en nu wonen we 
al weer bijna drie jaar met veel 

plezier in het dorp. Nu we enigs-
zins gesetteld zijn vond ik het wel 
leuk om me wat actiever voor het 
dorp in te gaan zetten. In het loka-
le 'suffertje' gaf het bestuur van 
het Dorpshuis aan op zoek te zijn 
naar bestuursleden en na een 
gesprek en kennismaking ben ik 
per afgelopen juli toegetreden tot 
het bestuur. 
In het dagelijks leven ben ik werk-
zaam in het UMCG waar ik mij 
bezig houd met  o.a. communica-
tie, kwaliteitszorg en project-
voorbereiding. Mijn vrije tijd 
mag ik graag besteden aan een 
aantal hobby's, waaronder 
fotografie, whiskygenootschap 
de Törfstekers, reizen, lezen en 
Dafclub Nederland waar ik ook 
in het bestuur zit als evenemen-
tencoördinator. Samen met een 
commissie van vier andere leden 
organiseren we allerlei evene-
menten voor onze leden, denk 
hierbij aan toertochten, kam-

peerweekenden, buitenlandrei-
zen, beurzen etc. 
Ik hoop een goede aanvulling te 
zijn voor het bestuur en een nutti-
ge en positieve bijdrage te kun-
nen leveren aan de bestuurstaken 
van het Dorpshuis. 
 
Nieuw terras
Marijke en Xander hebben het 
terras een nieuwe vrolijke aan-
kleding gegeven, dat het echt 
functioneert is dagelijks zicht-
baar. Met de initiatief nemers van 
het Pleinplan is er in de laatste 
bestuursvergadering overleg 
geweest over de eventuele 
inrichting van het terras en de 
toegang tot het dorpshuis. We 
hebben het plan optie 2 vergele-
ken met de huidige situatie. In 
optie 2 wordt de weg iets verlegd 
richting Hoofdkade, er ontstaat 
een pleinruimte tussen het dorps-
huis en de doorgaande weg.
Zon en schaduw bepalen in 
hoofdzaak de ligging van een 
terras. Gezien de stand van de 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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zon in de namiddag lijkt het ons 
verstandig niets te wijzigen aan 
de huidige situatie met de pick-
nicktafel. Als we de terras ruimte 
en de toegang zouden aanpassen 
dan zouden we dit het liefst aan 
de zijde van de Noorderstraat 
doen. Allemaal nog toekomst-
muziek, wie weet misschien kun-
nen we hier volgend zomer meer 
over vertellen.
 
Historie dorpshuis  
De beheerders van het dorpshuis 
zouden graag iets meer willen 
weten over de historie van het 
pand, deze informatie zou men 
graag willen koppelen aan de hun 
nieuwe website. Mocht iemand 
dit hebben graag even mailen 
naar Marijke.
 
Energie huishouding
In de afgelopen jaarvergadering 
hebben we genoemd dat het ener-
gieverbruik van het gebouw 
extreem is en dat we maatregelen 
zouden nemen om dit te reduce-
ren.
De eerste twee stappen zijn 
inmiddels gerealiseerd, de twee 
gedateerde verwarmingsketels 
zijn vervangen door één module-
rende ketel en de verschillende 
ruimtes zijn nu onafhankelijk 
van elkaar te verwarmen.
De beheerder kan nu op afstand 
de temperatuur in de zalen afle-
zen en besturen. Meten is weten, 
afhankelijk van het nieuwe ener-
gie gebruik zullen we nog aan-
vullende maatregelen nemen.

Scan brandweer      
De brandweer heeft in juni een 
controle uitgevoerd in het dorps-
huis.
Er is een lijst opgesteld met 
gebreken en adviezen, te denken 
aan het sluitwerk van de deuren 
en de noodverlichting. We zijn 
inmiddels gestart met het afwer-
ken van al deze punten.
Hopelijk kunnen we in de vol-
gende dorpskrant zeggen dat 
alles afgewerkt is. 

Jeugdruimte   
In tegenstelling tot eerdere infor-
matie blijkt dat er op basis van 
info van de gemeente wel alcohol 
in deze ruimte gedronken mag 
worden.
We zijn nog in overleg met de 
jongeren hoe dit in goede banen 
te leiden.
 
G.Ratering, voorzitter 
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SIVO in Buinerveen
SIVO presenteert ieder jaar in de 
week 31 haar Internationaal 
Folkloristisch Dansfestival in 
het Drentse dorp Odoorn. SIVO 
wordt in het jaar 2016 voor de 
32ste keer georganiseerd.
In Buinen, Buinerveen, Nieuw-
Buinen en dit jaar ook Exloo zijn 
dit jaar 18 gastgezinnen die geza-
menlijk een van de dansgroepen 
onderbrengen. Wij zijn er een 
van. Inmiddels voor de 15e keer, 
en wij hebben er nog steeds ple-
zier in. Of SIVO zelf er nog ple-
zier in heeft weten we aan het 
eind van het jaar pas, als de cij-
fers bekend zijn. Door verschil-
lende redenen is het ieder jaar 
weer een verrassing of er winst 
gemaakt is, of in elk geval quitte 
gespeeld wordt. Zo is dit jaar de 
organisatie anders aangepakt: 
de hekken om het SIVO-terrein 
zijn weg, de toegang is gratis 
voor bijna het hele terrein, ter-
wijl de gezelligheid geconcen-
treerd is op het lange veld voor 
de galatent. Wil je echter de gala-
voorstellingen bijwonen dan 
moet er € 12,50 per persoon neer-
geteld worden voor een avond-
voorstelling. Tenzij je gastgezin 
bent, en je groep die avond 

optreed. Dan mag je gratis naar 
binnen. Eenmaal binnen is er ook 
wat veranderd, vanaf bijna alle 
zitplaatsen kun je bij een tafeltje 
om drinken neer te zetten. Laat 
dan ook nog veel personeel lopen 
die continue voorziet in drinken, 
uiteraard tegen betaling, en dan 
weet je waar de winst vandaan 
komt. Als er winst is, want dat 
weten we pas einde van het jaar. 
Verder is de hele opzet veel ope-
ner en zijn er minder 'vrijwilli-
gers'nodig, zodat Odoorn een 
wat rustiger SIVO-jaar heeft. 

De geldzaken mogen dan als een 
schaduw over SIVO hangen, bij 
ons was het vooral zonneschijn. 
Dit jaar hebben we Polen te gast, 
de dansgroep Zespół Pieśni i 
Tańca 'Anilana'uit Łódź. Van de 
35 gasten hebben wij 2 meisjes, 
zusjes, Krystyna (23) en Urszu-
la(17) Zolnierczyk. Krystyna 
studeert sociologie, en Urszula 
zit nog op highschool.
Na een korte kennismaking op 
het schoolplein in Odoorn, 
namen we onze gasten mee naar 
huis voor verdere kennismaking. 
Gelukkig spraken ze beide rede-
lijk Engels, in elk geval genoeg 
om te communiceren. Ze hadden 
een lange busreis achter de rug, 
waren moe en lusten wel wat te 
eten. Eerste dag macaroni, dat 
lusten de meesten wel, is eenvou-
dig te maken en indien nodig snel 
op te warmen, mochten de gasten 
laat zijn. Het heeft prima 
gesmaakt, en ze hebben genoeg 
gegeten. Koffers even uitpakken, 
rondleiding door huis en tuin, 
zodat ze een beetje de weg ken-
nen en daarna van het uitzicht 
genieten bij de Poolshoogte. Het 
is een korte rit, maar iedere keer 
weer de moeite waard. Als je ziet 
hoe deze meisjes genieten van de 
rit, de omgeving en het bos, dan 
zie je het mooie van Drenthe toch 
weer iedere keer anders.  Toen 

het begon te regenen hebben we 
koffie gedronken onder het afdak 
bij het restaurant, met uitzicht op 
het bos. Thuis gekomen hebben 
ze gedoucht en zijn gaan slapen. 
De eerste dag zit er op.

Woensdag begint SIVO, maar 
dat is pas in de avond, om half 8. 
Dus hebben we de hele dag nog 
om ons te vermaken. Verschil-
lende opties zijn beschikbaar, 
maar uitslapen was wel belang-
rijk. Dus dat eerst, en daarna geza-
menlijk ontbijt, en dan naar Hune-
bedmuseum. Hier gaan we ieder 
jaar heen met de gasten, en daar-
om kun je wat meer toevoegen 
aan het bezoek. Je kunt makkelij-
ker vragen beantwoorden en de 
juiste route lopen. Je wordt gids!  
Na wat foto's bij het hunebed 
buiten, wat indrukwekkend 
blijft, op naar Stadskanaal voor 
wat boodschappen. Een lunch bij 
de visboer waar gesmikkeld 
werd van kibbeling met choco-
mel en een vrije keus wat ze voor 
ontbijt wilden bij de Jumbo. Wat 
een feest! 
's Avonds de opening in de gala-
tent, alle deelnemende landen 
presenteren zich kort waarna 
SIVO officieel geopend is. Polen 
is als derde land aan de beurt, na 
Cyprus en Mexico. Mexico was 
als uitwisselinggroep toch in 
Nederland en was gevraagd een 
gastoptreden te doen. Dit deden 
zij graag en het dat straalde er 
ook vanaf.  Polen liet zoals veel 
landen een dans zien die over het 
leven gaat, en dan vooral over de 
liefde en verliefdheid. Waar 
jonge mensen elkaar tegen 
komen, verliefd worden op 
elkaar, op anderen, leren delen, 
uit elkaar gaan, vreemd gaan, en 
dat alles als groep neergezet. Een 
soort toneel in dans samengevat. 
En dan heel vermakend. Ver-
schillende landen brengen dit elk 
op hun eigen manier, met hun 
eigen traditionele kleuren en 
voegen hier en daar wat caprio-
len toe om het het nog spectacu-
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lairder te maken. Zo wordt er 
gesprongen, gestampt en hier en 
daar een salto gemaakt. Niks van 
dat oubollige, maar fanatieke 
entertainers die hun land met 
trots vertegenwoordigen. Res-
pect!.
Tegen kwart over 11 zat het gala 
er op, en reden wij naar huis. In 
Odoorn gaat de avond nog even 
door op het grasveld met terras-
jes. Denk hierbij nog wat muzi-
kanten, een meute volk en je kunt 
zo maar een goede avond/nacht 
hebben. Niet voor ons, de bus 
met gasten vertrekt ook na het 
gala, en het is wel zo leuk om 
thuis te zijn als de meisjes 
gedropt worden. Nog even wat 
drinken, om beurten douchen, en 
slapen. 
 
Donderdag weer uitslapen,  ont-
bijt en dan een vrijwillig bezoek 
bij fam Pegge. Koeien kijken, 
iets waar de mijn beide gasten 
zeer in waren geïnteresseerd, ze 
vroegen er de eerste avond al om. 
Tijdens dit bezoek is uitgelegd 
hoe de boerderij werkt, en hoe 
goed de koeien het eigenlijk heb-
ben. Het is een soort van spa, 
waar ze de hele dag kunnen luie-
ren, een beetje rondwandelen, 
een kleine massage kunnen krij-
gen en daarvoor hoeven ze alleen 
maar ongeveer 20 liter melk per 
dag te produceren. Ook hier geld 
dat als je er wat vaker komt, je de 
vragen beter kunt beantwoorden. 
Ik denk dat er veel opgestoken is 
op de boerderij van Pegge. Ook 
namens mijn gasten weer 
bedankt. 
Naar huis voor een lunch en het 
avondeten wat voor kwart voor 4 
al op moet zijn, de bus vertrekt 
naar Odoorn om 15.45 ipv 16.45. 
De woensdagavond was niet 
helemaal netjes en goed verlo-
pen, en nu moest iedereen voor 
straf eerder vertrekken om in 
Odoorn nog te oefenen. Wat mij 
betreft was het echter wel goed, 
maar daarom ben ik ook geen 
dansleider.

Donderdagavond optreden in de 
buitententen, en we zijn mede 
doordat het weer beter werd nog 
wel even wezen kijken. Altijd 
gezellig, en door de gasten wordt 
het zeker gewaardeerd. Of ze dan 
beter hun best doen weet ik niet, 
want ik zie ze niet als ik er niet 
ben. Nog even een ijsje voordat 
we naar huis gaan, en nadat we 
thuis nog wat gedronken hebben 
werd er gebruik gemaakt van de 
douche, een kleine versnapering 
en daarna weer naar bed. 

Vrijdag is een barbecue ge-pland, 
met als thema Amerikaanse par-
ty. Dat de Hollanders deze 
manier van feestvieren hebben 
bedacht in Amerika heeft te 
maken met de zuinigheid. In 
Amerika heet dit dan ook een 
Hollandse of Dutch party. Het 
idee is dat je zelf je eten en drink-
en meeneemt, in dit geval vlees 
voor de bbq, en drinken voor 
jezelf en je gasten. Een ideaal 
concept want er is altijd wel wat 
te drinken voor je. Dan nog friet-
jes van het Dorpshuis, keurig 
thuisbezorgd, en de middag kan 
niet meer stuk. Het zwembad is 
open en met het mooie weer werd 
er goed gebruik van gemaakt. Ik 
had voor de zekerheid nog wel 
een tent opgezet, want niets is zo 

zeker als de wispelturigheid van 
het weer. Gelukkig was het over-
bodig.
Rond 19.00 uur vertrok de bus 
weer richting Odoorn, en konden 
wij het beetje tuin nog opruimen. 
Het meeste was al opgeruimd, 
want vele handen maken licht 
werk. Geen trip naar Odoorn 
gepland deze avond. Na midder-
nacht kwamen de meisjes weer 
thuis, en na het douchen gauw 
slapen. 

Zaterdag weer uitslapen, daarna 
ontbijt, en zijn Krystyna en 
Urszula een stukje wezen fiet-
sen. Thuis hebben ze geen fiets, 
tenminste niet meer. Reizen 
gebeurt vooral met openbaar 
vervoer.
Om 11.30 ging de bus weer rij-
den om op de zaterdagmiddag te 
dansen in de galavoorstelling in 
de grote tent. Vanwege de pick-
nick tussen de middag en avond-
voorstelling was er tijd nodig om 
een en ander voor te bereiden. 
Pannenkoeken, cakejes, salades 
en broodjes. Doe daar wat fris-
drank bij en je kunt picknicken. 
Om 4 uur zijn wij naar Odoorn 
vertrokken en konden nog net 
een optreden zien. Daarna naar 
Exloo, bij fam. Buls voor de pick-
nick. De kapschuur was nog 
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opgeruimd en dan konden we in 
elk geval droog eten, je weet het 
tenslotte nooit met het weer. Na 
de picknick weer naar Odoorn, 
waar Polen een meat en eat ver-
zorgt. Er zal iets traditioneels 
worden gekookt uit Polen, wat 
voor een muntje gekocht kan 
worden. Een muntje kost € 2, en 
daar krijg je in dit geval een bakje 
soep, en wat dumplings voor. 
Aangekleed met augurken en wat 
groente. Niet helemaal mijn 
smaak, maar ook niet vies. 
Gelukkig had ik al gegeten. Ver-
der werd er ook gedanst en als 
afsluiting van de avond het 
wereldorkest. Krystyna trad op 
als zangeres, en zong samen met 
nog 2 dames een Franstalig en 
een Spaanstalig lied. Beide talen 
die zij niet beheerst. Ze was 
behoorlijk nerveus voor het 
optreden, wat logisch was omdat 
de andere zangeressen aangeven 
de teksten al helemaal niet te 
kennen. Tijdens het optreden viel 
het allemaal wel mee, het ging 
goed, en het was een hele opluch-
ting toen het over was. Daarna 
het orkest waarbij muzikanten 
van alle groepen gezamenlijk een 
stuk speelden wat kort daarvoor 
was ingestudeerd. De dirigent 
stond voor het eerst voor deze 
groep, en dan blijkt dat net als de 
taal der liefde, ook de taal der 
muziek internationaal is. Gewel-
dig.   
Deze avond werd een latertje, 
eigenlijk wilden ze niet douchen 
maar meteen naar bed. Zo moe 
waren ze. Zondagmorgen kon 
nog wel gedoucht worden. 

Dus zondag weer uitslapen, 
douchen, en ontbijt. Op zondag 
bij het ontbijt verwennen we de 
dames met wat kleine cadeautjes, 
een delftsblauw klompje, stroop-
wafels, en sleutelhanger met 
klompje. Het gaat natuurlijk om 
het idee en dat werd zeer gewaar-
deerd. Zondag middag optreden 
buiten op podium 2, met aanslui-
tend slot defilé, slotwoord van de 

voorzitter, oplaten van ballonen 
met de landelijke vlag en dan zit 
SIVO er weer op. Voor Odoorn 
dan. Wij hebben nog een 
afscheidsavond gepland in 
Exloo. Weer bij fam Buls die de 
kapschuur heeft aangekleed tot 
sfeervol feesthok. Sfeerverlich-
ting, muziek en de voorkant is 
afgeschermd tegen wind en 
regen. Anders dan voorgaande 
jaren hebben we eerst thuis gege-
ten, en zijn daarna met z'n allen 
naar Exloo gegaan voor een 
feest. Er werd gedanst, gekust ( 
soort van zakdoekje leggen waar-
bij slachtoffers werden gekust 
door de dames of de heren, heel 

naar allemaal), gedronken, er 
werden speeches gedaan,  
bedankjes aan iedereen, en werd 
gegeten, kortom: Het was feest!. 
Maandagmorgen verzamelen bij 
de bus in Nieuw-Buinen voor het 
vertrek waarbij uiteraard niet 
iedereen op tijd was, maar de bus 
wel met iedereen vertrok. Een 
beetje regen, een lach, een traan, 
beloftes, laatste foto's maken en 
dan tot ziens Polen!!
Bedankt voor een prachtige 
week.

Bram van Buuren

CONTINENTENLAAN 2
9501 DG STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL
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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

 

Schoolfeest
Het schoolfeest, georganiseerd 
door onze ouderraad, was dit jaar 
een sportieve buitenactiviteit bij 
25° Noord in Drouwenerveen. 
Ondanks het wat regenachtige 
weer hebben kinderen, ouders en 
team zich uitstekend vermaakt 
met diverse activiteiten, waarbij 
het aankwam op snelheid, behen-
digheid en samenwerking. Na 
afloop was er voor iedereen een 
frietje en hebben de kinderen nog 
tijden gezwommen in de speel-
vijver.

Afscheid groep 8
Op de laatste dinsdag van het 
schooljaar namen we afscheid 
van groep 8. Noël, Josette, Chi-
mara, Vivian, Gerwin en Tara 
werden in het zonnetje gezet tij-
dens het open podium. De kinde-
ren van de andere groepen, het 
team en de ouderraad namen 
allemaal op hun eigen manier 
afscheid van deze zes kinde-
ren.Daarna gingen de kinderen 
met de leerkrachten bowlen en 
eten. 's Avonds was er het offici-
ële afscheid met foto's, filmpjes, 
een quiz, een toneelstukje en 
natuurlijk de goede raad voor de 
komende jaren.

Laatste schooldag
Op de laatste schooldag werd er 
traditiegetrouw een vossenjacht 
georganiseerd door de kinderen 
van groep 8. Dit jaar mocht ook 
Gerben, onze enige leerling in 
groep 7 als vos meedoen. 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 en een 
waardige afsluiting van het 
schooljaar.

Avondvierdaagse
Dit jaar deden we voor het 
eerst mee met de avond-
vierdaagse in Borger. We 
genoten van het mooie 
weer en de prachtige wan-
delroutes. Voor alle kinde-
ren was er uiteraard op de 
laatste avond een prachti-
ge medaille!
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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

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Telefoonnummer:
Beide bibliotheken hebben een 
nieuw telefoonnummer:
Nieuw-Buinen: 088-0128375
Borger:  088 012 8300

Taalroute op maandag 5 sep-
tember in het kader van de 
Week van de Alfabetisering:
De Taalroute is een wandeling 
langs verschillende huizen/ 
instellingen in Nieuw Buinen, 
waar mensen binnen mogen 
lopen om te luisteren naar een 
voorleesverhaal of vertelling. 
Per adres duurt het maximaal 10 
min. De afsluiting vindt plaats in 
de Bibliotheek met een kopje 
koffie/thee of frisdrank. De orga-
nisatie is in handen van het Soci-
aal Team en de Bibliotheek.   
                                     
Tabletcafé, elke 1e maandag 
van de maand in de Biblio-
theek:
De Bibliotheek verzorgd samen 
met het Stoa deze tabletcafés, om 
tabletgebruikers (en aan de zijlijn 
PC gebruikers) wegwijs te 
maken en handige tips te geven 
in de omgang met de tablet.

Het eerste tabletcafé is op 
maandag 3 oktober van 14.00 tot 
15.30 uur.

Kinderboekenweek van 5 t/m 
16 oktober:
Tijdens de Kinderboekenweek 
2016 staan opa’s en oma’s cen-
traal onder het motto ‘Voor altijd 
jong’. Op woensdagmiddag 12 
oktober zullen er allerlei activi-
teiten plaatsvinden voor de basis-
school leerlingen rondom de 
Bibliotheek. Het programma 
voor die middag is zeer geva-
rieerd; o.a. dansen, spelletjes 
doen en knutselen. 

Dreumesuurtjes
Op vrijdag 23 september van 
9.30 tot 10.30 wordt er een dreu-
mesuurtje gehouden in Biblio-
theek Nieuw Buinen. Het dreu

mesuurtje is een gezellig uurtje, 
waarbij dreumesen en hun 
ouders of oppas elkaar ontmoe-
ten. Het uurtje is voor kinderen 
van anderhalf tot twee jaar en 
hun ouders of oppas. De activi-
teiten bestaan uit: een klein ver-
haaltje uit een boek voorlezen, 
liedjes met beweging, kringspel-
letjes en knutselen. Tijdens het 
dreumesuurtje kan er ook een 
prentenboek worden geleend. 
Deelname is gratis.

Gastlenen: makkelijk lenen bij 
bibliotheken buiten Drenthe:
Als lid van de Drentse bibliothe-
ken kun je in veel gevallen ook 
lenen bij alle andere openbare 
bibliotheken in Nederland, het 
zogenaamde gastlenen. Dit kan 
bijvoorbeeld in de plaats waar je 
werkt, winkelt of studeert.
Snel geregeld
Gastlenen is snel en makkelijk 
aan te vragen. Neem de eerste 
keer dat je naar een gastbiblio-
theek gaat je bibliotheekpas en 
een geldig identiteitsbewijs mee. 
Van de gastbibliotheek krijg je 
een aparte bibliotheekpas waar-
mee je meteen kunt lenen. Bij 
volgende bezoeken is alleen de 
pas van de gastbibliotheek nodig. 
Reserveren en verlengen van 
materialen is ook mogelijk. Gast-
lenen wordt automatisch ver-
lengd zolang je abonnement in 
Drenthe aan de voorwaarden 
voldoet.

Voorwaarden
Voorwaarde voor gastlenen is dat 
je abonnementsvorm hiervoor 
geschikt is. Voor leden uit Dren-
the zijn dat het basis- en groot-
abonnement. Sommige biblio-
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 

Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.

Abonnementen

Tarieven 2016
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2015

zonder incasso met incasso    
0 t/m 18 jaar Onbeperkt lenen, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk gratis n.v.t.    
19 jaar en ouder:   
Basis-abonnement 125 leenstrippen³ per jaar, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk € 50,50 € 48    
Groot-abonnement Onbeperkt lenen en reserveren² 

+ dubbele uitleentermijn 
+ inleverattendering per e-mail € 62,00 € 59,50

Maand-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig € 10,00 n.v.t.
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar 

(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement) € 5,00 n.v.t.    
Duplicaat Vervangende pas € 5,00 n.v.t.

Gastlenen geldt alleen voor het 
lenen van materialen (inclusief 
reserveren en verlengen), niet 
voor andere service zoals korting 
op toegangsprijzen. Het is de 
bedoeling dat de geleende mate-
rialen ook weer bij de gastbiblio-
theek ingeleverd worden.

theken kunnen inschrijfgeld 
vragen of bedrag per uitleen. 
Informeer hiervoor bij je gastbi-
bliotheek.
Voor gastlenen geldt het maxi-
mumaantal volgens de uitleen-
voorwaarden van de gastbiblio-
theek. Dit aantal komt bovenop 
het aantal te lenen materialen uit 
de eigen bibliotheek. 
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JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

Wij zijn geopend op:

Maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur
Woensdag van 08.30 uur tot 09.30 uur 

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd!!
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, neem dan contact met ons op.

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen
Marincke: 06- 237 86 848
Janny: 06- 222 86 145

Voor het telefonisch verlengen kunt u ook bovenstaande nummers gebruiken.

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

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
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk



Dorpskrant BuinerveenPagina 20

Nieuws OBS 75

Groot spektakel op 'laatste 
schooldag' op O.B.S. 75
In de vorige dorpskrant kondig-
den we het al aan: vanwege aller-
lei acties door onze activiteiten-
commissie werden we als school 
in staat gesteld om voor de kinde-
ren een onvergetelijke laatste 
schooldag te organiseren. Nor-
maliter sluiten we af met onze 
populaire vossenjacht, maar deze 
activiteit mocht dit jaar zonder 
problemen plaats maken voor 
een grote circusvoorstelling. 
De hele week zijn leerkrachten, 
ouders en andere vrijwilligers 
bezig geweest met het opzetten 
van een reusachtige tent, het vol-
gen van workshops en het oefe-
nen met de kinderen. 
Door alle hulp zijn we erin 
geslaagd om op donderdagavond 
14 juli een geweldige circusvoor-
stelling te verzorgen, waaraan 
elk kind van de school meedeed. 
Dit alles gebeurde voor de ogen 
van een groot publiek, dat zeer 
verrast was door de talenten van 
de kinderen en de creativiteit van 
leerkrachten en ouders, die de 
acts pijlsnel met de kinderen in 
elkaar hadden gezet. 
Natuurlijk zijn we trots op onze 
kinderen die, na slechts één dag 
oefenen, aan zo'n groot publiek 
iets heel moeilijks durfden te 
laten zien. Daarnaast zijn we 
dankbaar voor iedereen (ook 
'niet-ouders') die hun steentje 
hebben bijgedragen. 

Afscheid van groep 8
Traditiegetrouw nemen we jaar-
lijks uitgebreid afscheid van de 
kinderen van groep 8. Dit gaat 
allereerst gepaard met een 
schoolreisje naar Schloss Dank-
ern. Ook is er een informeel 
samenzijn met de kinderen en 
hun familieleden. Hierbij wordt 
er voor elk kind een leuk woordje 
door de juf gehouden en krijgen 

ze persoonlijke cadeautjes. 
Daarna volgt het hoogtepunt: de 
kinderen worden door hun juffen 
letterlijk de school uitgesmeten. 
Dit gebeurt onder grote hilariteit 
en met veel camera's in de aan-
slag. Dat de juffen de volgende 
dag allemaal stiekem een beetje 
spierpijn hadden, komt mis-
schien vanwege het feit dat we 
dit jaar maar liefst zeventien kin-
deren op deze rituele wijze moes-
ten verwijderen! Ondanks dit 

grote aantal, voelen we in deze 
gastvrije dorpskrant de ruimte 
om alle kinderen bij naam te noe-
men: Roèl, Romy, Dimitri, Wou-
ter, Kevin, Arjan, Yentha, Sop-
hie, Damian, Manon, Manon, 
Kaylee, Aaltje, Janine, Dynand, 
Tim en Demy: bedankt voor alle 
fijne jaren die we met jullie heb-
ben mogen werken en heel veel 
succes gewenst op het vervolg-
onderwijs! 

 Leerling Kevin wordt de school uit 'gebonjourd' 
(foto: C.M.Grelling)

Oefening baart 
kunst: zonder 
hulp balanceren 
op een bal

De minibikers 
komen vrolijk 

op. 
(foto's circus: J. 

Elting fotografie)
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Het HART van ons dorp…
De grote zaal van ons Dorpshuis 
was op maandagavond 3 juli 
2016 gevuld met  veel inwoners 
die belangstelling hadden voor 
de plannen die de “hartfunctie” 
van de omgeving van het Dorps-
huis zouden moeten versterken.  
Er was een drietal voorstellen 
mooi uitgewerkt; het ene wat 
meer aansluitend bij de huidige 
situatie; het andere wat  meer 
ingrijpend en een  plan dat min of 
meer een tussenweg koos. 
In kleine groepjes verdeeld wer-
den deze  plannen stuk voor stuk 
tot in de details bekeken en 
besproken. De vragen  en opmer-
kingen werden zorgvuldig  op 
“flap overs” genoteerd en. Na 
afloop zouden deze, zoals dat in 
ambtelijke taal heet, in de advise-
ring aan de gemeente  “ worden 
meegenomen”. 
Nadat iedere groep elk ontwerp 
grondig  had behandeld  werd tot 
stemming bij handopsteken over-
gegaan. De uitslag van die stem-
ming kan ik niet meer precies 
weergeven op één punt na: het 
meest ingrijpende plan;  een vrij 
groot plein voor het Dorpshuis 
waarop de 4 wegen aansloten had 
maar één voorstander. En die ene 
was ik. Omdat ik alleen stond in 
de voorkeur voor dat grote 
HART wil ik dat graag wat nader 
toelichten
Waarom vind ik dat plan het 
beste van de drie?
Als het de bedoeling is om de 
viersprong zo aan te pakken dat 
het dorp een herkenbaar HART 
krijgt dan moet je niet volstaan 
met hier en daar in de huidige 
situatie een beperkte verandering 
aan te brengen. Beter lijkt het mij 
om iets nieuws te ontwikkelen 
waarin sporen van  het oude 
terug te vinden zijn. Een groter 
plein zoals plan 3 aangaf waarop 
voetganger en fietser  even 
belangrijk, nee, belangrijker zijn 

Het HART van ons dorp…
dan auto en trekker.  In de bestra-
ting zou dan aangegeven kunnen 
worden waar vroeger het kanaal 
en de brug hebben gelegen.  
Vanzelfsprekend moet het moto-
risch verkeer tijdig gewaar-
schuwd en vertraagd worden 
alvorens het plein wordt opgere-
den. Daar zijn goed werkende 
methodes voor. We zullen er aan 
moeten wennen dat niet altijd en 
overal het belang van het motor-
verkeer voorop moet staan. 
Omdat wij vrijwel allemaal auto 
rijden zit het denken als automo-
bilist bij ons ingebakken.  Daar 
moeten we vanaf. Op dit plein zal 
door auto's en tractoren stapvoets 
gereden moeten worden. Hier 
tellen de andere weggebruikers, 
voetgangers en fietsers en speci-
aal de kinderen eerst. 
Tijdens de discussies in het 
Dorpshuis  werd door mensen uit 
mijn groepje gewezen op het 
nieuwe plein bij de kerk in Bor-
ger. “Als automobilist moet je 
erg opletten op dat plein met over-
al  wandelaar, fietsers en mensen 
met rollators”. Deze opmerking 

toont mijn gelijk aan. Het plein 
moet zo ingericht worden dat 
automobilisten en trekker rijders 
vanzelf gaan opletten; daardoor 
die enkele tientallen meters extra 
uitkijken en zo uit zichzelf de 
snelheid aanpassen.  Nogmaals, 
op alle 4 toegangswegen zullen 
op de juiste plaats  informatie en 
vertragende voorzieningen moe-
ten worden aangebracht  om te 
voorkomen dat motorrijtuigen te 
snel het plein kunnen  oprijden. 
“Mijn” plan voor het grote Hart 
bevat nog meer voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld het aanbreng-
en van goede parkeermogelijk-
heden in de nabijheid. Parkeren 
op het plein  zal dus niet mogen 
maar ook niet nodig zijn zodat 
het geheel overzichtelijk blijft.. 
Nu  nog uitgekiende oversteek-
plaatsen en heldere aanduiding-
en voor voetgangers,  fietsers en 
motorisch verkeer en we hebben 
een echt HART in ons dorp. 
Maar ja slechts één stem voor dit 
plan betekent niet veel in de 
besluitvorming……

Wim Windt
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door Bram 
van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu

Laantjes:
De nutsbedrijven (Waterleiding-
maatschappij Drenthe en Enexis) 
gaan de waterleiding en de gas-
leiding vervangen in de periode; 
mei 2016 –april 2017. Dit vindt 
plaats op het Noorderdiep en in 
de laantjes. Gemeente Borger-
Odoorn gaat in deze periode per 
laantje tevens verschillende 
werkzaamheden uitvoeren.
Samen met Plaatselijk Belang 
Buinerveen/Nieuw-Buinen west 
heeft een informatieavond op 
maandag 30 mei plaaatsgevon-
den. De plannen werden getoond 
door Peter Postema en Marcel 
Kappen, die contactpersonen 
zijn bij dit project.

Molenlaan: 
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuw asfalt
Nieuwe verlichting
Aanleg drempel

Lindenlaan:
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuw asfalt
Verlichting blijft
Voetpad opruimen
Aanleg drempel

Hollandialaan:
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuwe slijtlaag
Verlichting blijft
Aanleg drempel

Eikenlaan:
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuw asfalt
Nieuwe verlichting
Aanleg drempel

Zie foto voor het soort drempel 
dat in elk laantje geplaatst wordt.

Kruispunt:
Plaatselijk Belang is druk in over-
leg met verschillende partijen 
over het kruispunt en omgeving 
bij dorpshuis De Viersprong. Er 
wordt gewerkt aan een plan om 
hiervoor Leadersubsidie binnen 
te halen.
LEADER is een onderdeel van 
het overkoepelende Plattelands-
ontwikkelingsprogramma 2014-
2020 (POP3). Het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma is een 
Europees subsidieprogramma 
dat op de ontwikkeling van het 
platteland in brede zin is gericht. 
De focus van het programma ligt 
op innovatie en duurzaamheid in 
het landelijk gebied.
Samen met deze Europese subsi-
die en de cofinanciering van pro-
vincie en gemeenten is er wel een 
verplichte bijdrage van de initia-
tiefnemer (Plaatselijk Belang) 
zelf. De bijdrage van de initia-
tiefnemer kan bestaan uit zelf-
werkzaamheid gecombineerd 
met minimale inbreng van 40% 
eigen geld.

Op maandag 11 juli is een bij-
eenkomst geweest in ons dorps-
huis, waar 3 verschillende teke-
ningen zijn gepresenteerd. Teke-
ning nummer 2 kreeg de meeste 
voorkeur van de inwoners. Deze 
tekening houdt in dat er een 30 

km zone wordt ingevoerd; deze 
wordt aangegeven door 2 witte 
strepen dwars op de weg. Er 
wordt een pleinidee uitgevoerd, 
waarbij de Hoofdstraat een sling-
er krijgt en door middel van een 
visuele lijn in één kleur steen 
aangegeven op dit plein. Het 
plein en omgeving krijgt één 
kleur klinkers. 
De bushalte wordt verplaatst in 
oostelijke richting en krijgt een 
verhoogd bordes.
Het ZuiderHoofddiep/kanaal 
wordt verder doorgetrokken rich-
ting het kruispunt.
Aan het Jaagpad zal de oude kade-
muur hersteld worden.

http://www.buinerveen.nu
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De tips en tops, die zijn geno-
teerd op de bijeenkomst, worden 
later besproken en verwerkt 
/aangepast in de tekening.
O.a. de volgende punten worden 
meegenomen:
-Fietsoversteek op Buinerstraat 
eruit halen
-Voetpad vanaf nieuwe parkeer-
plaats op groenstrook bij Buiner-
straat aansluiten op Noorder-
straat
-Parkeerplaatsen handhaven op 
de Hoofdkade, zoals die nu zijn 
gerealiseerd.
-Groen-invulling; bomen, plan-
ten en struiken
- Niet parkeren op het plein
-Plein gaat incidenteel ge-bruikt 
worden. De grond behoort niet 
bij het perceel van het dorpshuis; 
er wordt geen groter terras gerea-
liseerd.

Facebook:
Op Facebook kunt u onder het 
account Plaatselijk Belang Bui-
nerveen/Nieuw-Buinen west 
veel informatie vinden. Als u dit 
een like geeft ontvangt u de 
berichten in uw tijdlijn.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Explorius, bouwbedrijf Hofstra-
Hulshof en makelaar Huis waren 
in maart vertegenwoordigd in 
ons dorpshuis om plannen te 
laten zien voor bv. een rijtje 
woningen of 2-onder-1-kap. 
Tevens is vrijstaand mogelijk, 
waarbij men zelf de aannemer 
mag kiezen of zelf bouwen. Ook 
de grootte van de kavel is 
bespreekbaar. Verdere informa-
tie bij Dennis Middeljans ver-
krijgbaar, 
tel. 0599 212 232 of den 
nis@middeljanssportenreclame.
nl
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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

Keuzes, keuzes …
Ken je dat? Heb je zin in een ijsje 
… moet je uit minstens 30 sma-
ken kiezen. En wel NU, alstu-
blieft, er zijn nog tig wachtenden 
na U. Wat doe jij? Kies je dan 
voor een veilige optie, voor wat 
je al kent? Of kies je tóch iets 
anders, omdat je ineens zin in een 
avontuur kreeg?

Nu is een ijsje niet zo'n 
belangrijke of zwaarwegende  
keus om te maken, in het ergste 
geval kan het altijd nog in de prul-
lenbak. Maar … er zijn momen-
ten dat er keuzes gemaakt moe-
ten worden die vér strekkende 
gevolgen kunnen hebben. En wat 
is dan voor jou de leidraad bij het 
maken van die keuzes?

Kinderen moeten bij-
voorbeeld al jong kiezen voor de 
school waar ze naartoe gaan. En 
welke richting gaat het een paar 
jaar later dan worden? Kun je 
eigenlijk al goed inschatten wat 
je talenten en capaciteiten zijn als 
je pas 14 bent? 

Eerlijk gezegd … ik denk 
het niet. Je weet welke vakken je 
op dat moment leuk vindt, en 
waar je op dat moment goed in 
bent. Maar als het goed is, ont-
wikkel je je, komen er onver-
moede talenten aan het licht of 
blijken je interesses veranderd te 
zijn. Kortom, in de loop van de 
jaren komt er vaak een moment 
dat je moet kijken of je nog steeds 
op een plek zit die het beste bij je 
past, of dit nou écht is wat je met 
je leven wilt doen. Hetzelfde 
geldt voor je leefstijl en gezond-
heid: er komt een moment waar-
op je moet beslissen hoe je verder 
met je lijf wilt omgaan. 

Het is nog niet zo lang 
geleden dat keuzes vooral 
gemaakt werden vanuit een grote 
behoefte aan veiligheid en zeker-
heid. Had je eenmaal een baan, 

dan bleef je daar het liefst tot aan 
je pensioen. Ook al moest je dan 
wel eens het één en ander slikken 
wat minder leuk was. 
Op het gebied van gezondheid 
was dat niet anders: de dokter 
was de autoriteit en bepaalde wat 
er ging gebeuren. Ook al voelde 
het soms niet prettig, zijn voor-
schrift werd meestal zonder mor-
ren en vragen opgevolgd. Naar 
een ander overstappen, dat deed 
je eigenlijk niet.
Eten deed je vooral 'gewoon':   
de Hollandse pot en af en toe een 
keer een pan nasi. 

Die tijden zijn veranderd. 
Bedrijven en instellingen vragen 
steeds meer flexibiliteit van hun 
werknemers.  En ook waar het 
gaat om gezondheid wordt steeds 
meer flexibiliteit gevraagd.
Artsen bekleden een heel andere 
positie dan vroeger, staan veel 
minder op een voetstuk. Pati-
ënten hebben steeds vaker een 
eigen mening en plannen. Helaas 
lopen die nogal eens op een ander 
spoor dan de plannen van de 
grote zorgverzekeraars. En waar 
het om leefstijl en voeding gaat 
kiezen mensen ook steeds vaker 
andere producten en wegen. 

Aan de ene kant heeft dat 
soms onzekerheid tot gevolg … 
jazeker. Want: de keuze is reuze! 
Wanneer doe je het goed? 
Aan de andere kant geeft het ook 
ruimte en vrijheid: mensen wor-
den zich bewust van hun moge-
lijkheden.  Het is belangrijk om 
steeds opnieuw te kijken naar 
JEZELF … naar wat je talenten 
zijn, naar wat jij belangrijk vindt 
in het leven. Of het nou gaat om 
werk, gezondheid of leefstijl … 
je bepaalt steeds opnieuw je weg. 
En zoekt daarbij naar de midde-
len die nodig zijn. Een andere 
werkgever, arts of zorgverzeke-
raar. Misschien zelfs wel een 

heel andere vorm van verzeke-
ren, zoals de Gezondheidsverze-
kering. Waarbij je zélf weer aan 
het roer komt te staan van je 
eigen leven.

En je kompas? Laat het je 
eigen hart zijn! 
Bij Inspiraling bestaat altijd de 
mogelijkheid om het gesprek aan 
te gaan over de dingen in het 
leven waarin je vast loopt. Zowel 
de klassieke homeopathie als de 
Access Bars® bieden mogelijk-
heden om weer dicht bij jezelf te 
komen, mochten alle keuzemo-
gelijkheden en spanningen daar-
over je leven ontwricht hebben. 
Meer weten? Kom langs, stuur 
een mail, een appje, of bel … 
info@inspiraling.nl / 06 21 524 
729.
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Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

De Bieb op het Diep staat in de 
belangstelling! 
Toen de 'Week in, Week uit' in de 
vakantie schreef dat in Exloo de 
eerste minibieb van de gemeente 
was geopend trokken diverse 
dorpsgenoten meteen aan de bel. 
Inmiddels is er een mail ver-
stuurd met het bericht dat we in 
het veen tóch een beetje voorlo-
pen op dat gebied: de Bieb op het 
Diep bestaat begin oktober 
immers alweer 2 jaar!

Maar … Het boekenkastje van de 
Bieb op het Diep is na die 2 jaar 
écht aan zijn eind. De deurtjes 
sluiten niet meer en daardoor 
worden boeken steeds vaker nat. 
En dat is jammer.

Inmiddels is er een onderstel met 
grote wieltjes gedoneerd door 
een betrokken dorpsgenoot. 
De vraag is nu: 

Wie oh wie doneert een nieuw 
kastje? Of materiaal? 
Of zijn of haar handigheid met 
timmeren en zagen?

Onze wens is dat de Bieb op het 
Diep nog lang mag bestaan, er 
wordt gelukkig heel regelmatig 
gebruik van gemaakt. 

En voorzichtig wordt er ook al 
gedacht over een uitbreiding: 
'Buurzaam Buinerveen'. 

Allereerst een plek om eten dat 
over is te delen met buren. Want 
stamppot en stevige soep bij-
voorbeeld, kook je toch het lek-
kerst in grote hoeveelheden. En 
dan kan er met gemak een bakje 
in het kastje voor iemand die 
voor alleen zichzelf juist dat niet 
kookt, of misschien helemaal 
niet van koken houdt, of net dat 
wat er thuis gekookt is niet lekker 
vindt, of … Bedenk maar iets. 

Via een Facebookpagina of op 
een andere manier is er vast iets 
te regelen om aan te kondigen dat 
je iets in het kastje gaat zetten. 
Lege en schone bakjes kunnen na 
afloop terug in het kastje, zodat 
ze opnieuw gevuld kunnen wor-
den. En zo zijn er vast nog meer 
mooie initiatieven te bedenken. 

Wie helpt om daar een goed plek-
je voor te maken?
Zodat Buinerveen nóg buurza-
mer wordt?

Alvast heel hartelijk dank,
Jolanda Grooters en Wim Bruil
Hoofdkade 6
0599-212949
jolanda.grooters@home.nl

Wie helpt de Bieb op het Diep?
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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

Volkszang Buinerveen, een dagje uit naar Hilversum, jaren 60.
Bovenste rij v.l.n.r. 
Lammert Groefsema, Geert Plat, Reind Scheltens, Jan Brink, Katrien Brink-Alvering, Geert Boekholt en 
Adolf Luit.

e
2  rij v.l.n.r. 
onbekend, Aaltje Alting-Alberts, Jan Alting, Aaltje Plat-Kinds, Jan Boerema, Freekje Scheltens-Oosting, 
Aaltje Boerema-Schuur, Ginie Speelman-de Vries, Geesje Boekholt-Boekholt, Johny Speelman, Grietje 
Alberts-Martens, Geert Alberts en Jan Plat.

e
3  rij v.l.n.r. 
Dina Eleveld-Alberts, Klaas Eleveld en Jans Boekholt.
Onderste rij v.l.n.r. 
Manie Boekholt-Super, Harmke Groefsema-Alvering, Minie Timmermans, Annie Wiebenga-Middeljans, 
Grietje Luit-Alberts, Roelie Everts-Boekholt, Harm Sijpkes, Jo Pomp-Rendering, Grietje Plat-Hatzmann en 
Albertje Rendering.

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

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

Vanaf 1 juli tot 1 september 2016 
hebben we een expositie gehou-
den over de glasindustrie van 
Nieuw-Buinen in het MFA 
gebouw aan het Noorderdiep in 
Nieuw-Buinen. We hebben vele 
mensen mogen begroeten en 
laten zien wat deze industrie voor 
Nieuw-Buinen en omgeving 
heeft betekend. Er was een zaal-
ruimte ingericht met tafels met 
foto's en enkele vitrinekasten 
met glasmateriaal. Maar ook in 
de gangen van het gebouw moch-
ten we het een en ander laten zien 
aan beeldmateriaal en oude 
machines, waar de mensen van 
hebben genoten. Ook heeft de 
vereniging verschillende nieuwe 
leden kunnen begroeten en heb-
ben we vele verhalen mogen 
horen van de bezoekers over de 
glasindustrie. De twee maanden 
zijn dan ook voorbijgevlogen en 
voor we het in de gaten hadden 
moesten we de zaal al weer ont-
ruimen en gaan de spullen terug 
naar ons eigen archief aan de 
Parklaan, waar de expositie ver-
der wordt uitgebouwd. Als vere-
niging hebben we meer ruimte  
ontvangen en kunnen we deze 
ruimte gaan inrichten. Hier zijn 

we al druk mee bezig.
Kom gerust  eens langs in onze 
archiefruimte aan de Parklaan 
26. Dit kan op de dinsdagmiddag 
vanaf half twee tot vier uur en 
onze expositieruimte is vrij toe-
gankelijk. Ook  zijn er ruime 
parkeermogelijkheden. Een ande-
re tijd of dag is ook mogelijk, 
maar dan na telefonisch overleg. 
Ook kunt u uw eigen materiaal 
meenemen zoals foto's deze wor-
den ter plekke gescand. Deze 
scan slaan we op in ons archief en 
u  kunt u uw foto's direct weer 
mee nemen.
Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het derde nummer 
van 2016. Heeft u belangstelling 
voor dit tijdschrift? Voor 15 euro 
kunt u lid worden en ontvangt u 
tevens 4 keer per jaar ons tijd-
schrift. Ook los is ons tijdschrift 
te koop. Maar de kosten zijn dan 
5 euro per stuk. Dus het is voor u 
voordeliger om lid te worden. 
Een voordeel hiervan is dat u 
automatisch ons tijdschrift in de 
brievenbus krijgt. Onze vrijwilli-
gers zorgen hiervoor. 

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. 

Kijkt u ook ook eens op onze 
website www.histver-nbb.nl, 
daar staat ook veel informatie 
over onze vereniging.

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
In het nieuwe seizoen starten we 
op woensdag 14 september met 
een lezing over voetreflexthera-
pie  door Irene Buurmans.  

Woensdag 19 oktober verzorgt 
het eendagbestuur de avond.
Tuincommissie:
Aly Bouwes en Dia Kroon maak-
ten de verslagen van 3 tuinbezoe-
ken.
maandag 20 juni: Tuinerie in 
Kolham. Is vanwege het slechte 
weer geannuleerd.
maandag 27 juni: Maatschap 
Schipper-Elberse 
Nieuw-Buinen 
17 dames gingen naar het bloem-
bollenbedrijf van Henk Schipper 
en Lizanne Elberse aan de Twee-
derdeweg-Zuid te Nieuw-Bui-
nen. Lizanne vertelde eerst, 
onder het genot van koffie/thee 
met taart, over hun prachtig 
bedrijf. Zij zijn de grootste cro-
cus sativus leverancier voor de 
Nederlandse handel en export. 
Kwaliteit, betrouwbaarheid en 
leveringszekerheid staan bij hen 
hoog in het  vaandel.  Vanuit de 
nieuw gebouwde loods worden 
de bollen na de oogst ingepakt en 
klaar gemaakt voor transport. 
Voordat de bollen verpakt wor-
den, worden ze uitgebreid 
gekeurd door de BKD Bloembol-
len Keuring Dienst en van een 
certificaat voorzien. Door de 
focus op kwaliteit te richten, kun-
nen de bollen in de hoogste klas-
sering geleverd worden Klasse 1 
Japan. Er wordt geëxporteerd 
naar o.a. Iran, USA, Canada, 
Europa etc. 

Ook kunnen er bollen geleverd 
worden (indien de afnemer dit 
wenst), die reeds het eerste jaar 
na planten veel bloei geven.
Naar aanleiding van de huidige 
marktontwikkelingen kunnen ze 
ook biologisch geteelde bollen 
leveren. Deze bollen worden 
uitsluitend geteeld onder SKAL 
voorwaarden en met SKAL certi-
ficaat geleverd. Deze teelt vindt 
plaats in samenwerking met een 
professioneel biologische teler. 
De oogst was net klaar. De bollen 
gingen op de lopende band. Zand 
en steentjes werden er uitge-
haald. Spoelen (spoelsysteem 
met aan- en afvoer via bassins). 
Vervolgens gingen ze in bakken, 
met een bodem van heel fijn 
draad, naar een plek op het 
beluchtingssysteem. De bollen 
drogen in 24 uur!! Voor verzen-
ding worden de bollen nog een 
keer extra gedroogd.

Wat gebeurt er nog meer in de 
loods?
2014  optreden Veenkoloniaal 
Symphonie orkest
2015  Iemandsland, Bert Had-
ders/Carmen Schiltstra met Erik 
Harteveld, Albert Secuur, Arno 
v.d. Heyden, Bert Hadders en de 
Nozems.
2017  Iemandsland, De Kronie-
ken van Kapitein Kolk, Erik Hart-
eveld en Bert Hadders en zijn 
Nozems.

Op maandag 4 juli stond het 
tuinbezoek aan “Tuinfleur” op 
de agenda.
 “Tuinfleur” ligt  in het mooie 
Oostwold aan de oever van het 
Oldambtmeer.
Bij aankomst valt er nog niet veel 
te zien, een huis in een straat met 
aan de voorkant een goed onder-
houden Engelse rozentuin. Op de 
oprit staan tafels met potten met 
bloeiende planten.
We worden hartelijk verwel-
komd door mevr. Rika van Del-
den. Samen met haar man Pieter 
zijn zij al 25 jaar de eigenaars van 
bezoektuin & theeschenkerij 
“Tuinfleur”.
We beginnen direct met de rond-
leiding en komen, via de ruime 
en mooi ingerichte serre, in de 
tuin.
 Deze verassende, 400 m. diepe 
tuin beslaat 6000 m² en is, achter 
elkaar gescheiden, door strak 
geschoren beukenhagen, ver-
deeld in 13 verschillende ka-
mers, elk met een andere beplan-
ting.  We wandelen langs ver-
schillende borders met  planten-
composities op kleur, een natuur-
lijke vijver, met indrukwekkende 
oeverbeplanting, een hagen- en 
een siergrassentuin.
Ook is er een beeldentuin, waar 
elk jaar een andere kunstenaar 
mag exposeren. In het schaduw 
gedeelte is een varen-hostatuin 
met ongeveer 120 soorten varens 
en  meer dan 500 soorten hosta 's  
en een rariteitentuin, waar heel 
bijzondere en zeldzame scha-
duwplanten uit Japan en China te 
bewonderen zijn.
Als laatste is er nog een meander-
tuin met bijzondere sierheesters 
en bomen. Aan de achterkant 
hiervan is een verhoogd terras 
met uitzicht op het Oldambt-
meer. Achter de verhoging kan 
men nog doorlopen tot aan de 
dijk van het meer. We waren erg 
onder de indruk van alles wat we 
hebben gezien en we hebben 
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (49,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Interesse?
De bijeenkomsten vinden 
plaats in de achterzaal van 
Dorpshuis De Viersprong in 
Buinerveen. We beginnen 's 

avonds om 19.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer 
komen kijken. Informatie is 

ook te verkrijgen bij Ria 
Boelsma, tel. 0599-622121 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-

212232

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

genoten van het enthousiasme 
waarmee Rika ons er over vertel-
de. Zij wees ons o.a. op een bij-
zondere fuchsia , de White King, 
één van haar favorieten.  
                                    
Museumgroep:
Op donderdag 8 september gaat 
de museumgroep naar de Klok-
kengieterij in Heiligerlee.
Vertrek vanaf Dorpshuis De Vier-
sprong.
Etentje:
Naar restaurant De Berken in 
Gasselte gaan we op woensdag-
avond 21 september. Aanvang 18 
uur. Graag vooraf doorgeven aan 
Geesje Middeljans als je mee 
wil.

Provinciale Commissies:
Wandelen bij de afdeling Zuidla-
ren op donderdag  8 september 
om 9.45 uur.
Wandelen bij afdeling Dwing-
eloo op donderdag  13 oktober 
om 10.00 uur.

Agrarische excursiedagen, 
4,5,6,11,12 en 13 oktober 2016. 
Thema “Gluren bij de buren”.
Onze afdeling gaat met een aan-
tal dames op woensdag 12 okto-
ber.
Locatie: Hotel Parkzicht,
Museumplein 3, 
9641 AD Veendam
Om 09.00 uur ontvangst met kof-
fie/thee. We starten om 09.30 uur 
en de dag wordt om ca. 16.00 uur 
afgesloten

Programma: Een bezoek aan 
spruitjeskweker Kroon in Bor-
gercompagnie en een rit met de 
STAR van Stadskanaal naar 
Veendam of andersom. De com-
missie zoekt nog naar een derde 
onderwerp. Laat u verrassen!
Cursus Oekraïns borduren
maandag 26 september 2016 
13:30
De Voorhof in Westerbork
dinsdag 27 september 2016 
09:30 
De Voorhof in Westerbork
dinsdag 27 september 2016 
13:30 in Boerhoorn in Rolde
maandag 3 oktober 2016 13:30 in 
Dorpshuis de Valsberg'n in 
Uffelte
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Sportnieuws

O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Wilma Hendriks 0599 619137     ewhendriks@hotmail.com
Penningmeester: Janny Smit 0599 617923     smit53@hetnet.nl
Secretaresse: Rina Olthof 0599 618511     

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:

 Rian van der AA  geeft  les aan Hip-Hop mini.
Tineke Hulshof en Kim Smid geven les aan Hip- Hop kids en tieners.

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. 

rintintinshake@hotmail.com

Donderdag:
Groep 5, 6, 7, 8 Hip-Hop kids 18.00-19.00 uur € 26.00/kw.
Voortgezet Onderwijs Hip-Hop tieners 19.00-20.00 uur € 26.00/kw.
Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4 Hip-Hop mini 16.00- 17.00 uur € 26.00/kw.

Nieuwe leden betalen eenmalig 
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te 
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het 
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan plaatsvinden.

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

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!

Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!

Bert  0646188435        Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

mailto:rintintinshake@hotmail.com
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Schaats / visnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2016
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2016 zijn te verkrijgen bij: 

A. Trip 
Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen

A.Habing 
Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen

Data viswedstrijden 2016

24 sep 13.00 – 16.00  (op gewicht)

Nieuws
Voor dit visseizoen restten ons 
nog de 2 wedstrijden en wel op  
3 en 24 september. De laatste 
gaat op gewicht. We kunnen 
gelukkig ook stellen dat de 
deelname aan deze wedstrijden 
gemiddeld genomen gelijk 
gebleven is aan het voorgaande 
jaar, zo'n 13 – 15 deelnemers 
per keer. Dat is natuurlijk heel 
mooi, maar er is nog genoeg 
plek langs de oever, dus 
wanneer je een hengeltje uit wil 
slaan, kun je prima 
aanschuiven.
Verder heeft André begin juli de 

walkant weer mooi kort gewiekt 
en ligt het er weer netjes bij. 
Maar voor de rest was het 
grasmaaien een drama. Door de 
vele regen was en bleef het erg 
nat rondom de visvijver. 
Desondanks heeft Arnold het er 
toch steeds weer af kunnen 
maaien, maar leuk was het niet. 
Gelukkig is het voor de 
spelweek weer tip top in orde 
gekomen en kon het terrein en 
de kantine weer door iedereen 
gebruikt worden.
Nu de R weer in  de maand is 
hebben we iedere eerste dinsdag 

van de maand weer een 
vergadering. Daarin zullen we 
zien wat  de komende (winter) 
periode ons gaat brengen en 
kunnen we alvast wat 
voorbereidingen treffen voor 
allerlei activiteiten die er weer 
op de planning staan.

Tot zover eerst dit berichtje.
Bestuur Schaatsvereniging 
Buinerveen e/o

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

A.Sloots
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14 teams hadden zich ingeschre-
ven voor dit toernooi. Zo'n toer-
nooi is voor 90% afhankelijk van 
het weer. De KNMI had voor 
deze dag code geel afgegeven, 
d.w.z. zware regenbuien met 
windstoten, maar de weergoden 
waren ons goed gezind. Met stra-
lend weer en weinig wind was dit 
ideaal volleybalweer. 
Nadat de poules waren afge-
werkt, bleven er 6 teams over 
voor de finale ronde. Hierin ble-
ken het “Springer team” (de win-
naars van vorig jaar) en de 
“Buurtjes”de sterkste te zijn. In 
de finale waren de “Buurtjes”de 
sterkste en mocht aanvoerder 
Johan Steerenberg uit handen 
van Jans Hatzman de wisselbe-
ker mee naar huis nemen.
Al met al kan men terugkijken op 
een super verlopen toernooi en 
langs deze weg wil ik hierbij alle 
vrijwilligers bedanken voor deze 
super dag en ik zou zeggen op 
naar juni 2017.

Geert Boekholt

De Buurtjes winnaar van het 
Stratenvolleybaltoernooi 2016

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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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

Activiteiten VV Buinerveen

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 
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Waarom is bewegen goed voor u?
· Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
· Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
· Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door

Sporten kan ook bij u in de buurt.
GALM is de afkorting voor “Groninger Actief Leven Model”. De Universiteit te Groningen heeft deze 
aanpak voor senioren ontwikkeld.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in 
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie 
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Er zijn 
lesmogelijkheden voor overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a 
€ 2,40 per les).

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element

. Verder komen de leden van alle  groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het 
teken staan van sport, spel en plezier.

Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.galm-borger-odoorn.nl  op die van  
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl

 een hoge bloeddruk, ongezonde 
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

 is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met 
elkaar

of

 

Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn
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Dr. Bach heeft de 38 bloesemre-
medies onderverdeeld in 
7 hoofdgroepen:

♥ Onzekerheid
♥ Eenzaamheid
♥ Onvoldoende in het hier en nu zijn
♥ Overgevoelig voor invloeden en ideeën van anderen
♥ Moedeloosheid en wanhoop
♥ Overbezorgdheid voor anderen
 
De Bach-bloesems mogen naast 
de reguliere medicijnen worden 
gebruikt. Ze vervangen de medi-
cijnen niet!

Voor meer informatie kun je mij 
bellen, mailen of de website be-
zoeken:
Bloemenkracht
Praktijk voor Bach-bloesem remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430
silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

De Bach-bloesems bestaan uit 
38 tincturen, gemaakt van 
planten, struiken en bomen.

Dr. Edward Bach (1886-1936) 
was een arts, homeopaat en 
bacterioloog, en hij zocht naar 
een zuivere manier van 
genezen.

In zijn loopbaan als arts kwam 
dr. Bach er al snel achter dat als 
je alleen een kwaal behandelt, 
je niet altijd het beoogde 
resultaat behaalt. Als de persoon 
zich zorgen blijft maken om 
iets, dan staat dit de genezing in 
de weg. Door te zorgen dat je 
op je emotionele vlak ook goed 
in je vel zit, wordt de genezing 
bevorderd. Hierbij kunnen de 
Bach-bloesems je ondersteunen.
De Bach-bloesems werken op 
een positieve manier op je 
gemoedstoestand. Ze werken op 
de emotionele gesteldheid van 
een persoon, en niet op de 
ziekte of symptomen van een 
ziekte.

Bach bloesems

Workshop; kennis maken met de BACH-bloesems

Tijdens de workshop krijg je uitleg over de achtergrond en filosofie van dr. Bach.
Wat zijn de Bach-bloesems, hoe gebruik ik ze, wat kunnen de Bach-bloesems voor ons betekenen bij angst, 
stress, te grote werkdruk enz.
Je mag je eigen remediemix maken en deze meenemen!
Iedere eerste woensdag van de maand
(uitgezonderd schoolvakanties)
Aanvang 9.30 uur
De kosten zijn € 10.00.
Opgeven of meer informatie; 
Tel.    06 48275430.
Locatie;  Zuiderdiep 93
               9521AC Nieuw Buinen.

Wil je liever een andere datum/tijdstip neem dan contact op.

silvia@bloemenkracht.eu

mailto:silvia@bloemenkracht.eu
http://www.bloemenkracht.eu
mailto:silvia@bloemenkracht.eu
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Het  voorwerp
Zelfs spullen die je tussen het 
oud ijzer aantreft, kan zorgen 
voor hoofdbrekens. In feite afge-
schreven, verworden tot een weg-
werpartikel en afgedankt voor 
verdere inzet. De eerlijkheid in 
mij gebiedt me te melden dat ik 
het metalen uitschuifbare voor-
werp niet kon “thuisbrengen” en 
ook niet kon voorzien van een 
naam. Heel veel verder dan het 
uit- en aanschuiven zat er niet in. 
En zo te zien in de beide foto's 
(Dorpskrant juni 2016, bladzijde 
40) moet het voorwerp ook iets 
kunnen omvatten of klemmen.
Maar onder de lezers zitten 
“techneuten” die wél met enig 
gezag en kennis van zaken over 
dit voorwerp hebben gesproken. 
Bijvoorbeeld Geert Boekholt 
vertelt (op 11 juli jl.) dat het een 
verstelbare moersleutel is en zegt 
erbij dat zo'n ding ook wel Engel-
se sleutel wordt genoemd. Een 
paar dagen later (15 juli jl.) 
schrijft ook Albert Snippe dat het 
een verstelbare moersleutel is, 
die ook wel Franse sleutel wordt 
genoemd én die als voorloper 
van de latere Bahco kan worden 
aangemerkt. En weer een paar 
dagen daarna laat Ben van Lom 
weten dat het een Engelse moer-
sleutel is en dat die –in verbete-
rende zin- heeft geleid tot de hui-
dige Bahco.

Voor de vakantieperiode geen 
gek resultaat, dat toch nog drie 
lezers van de Dorpskrant Buiner-
veen de sleutel voor de oplossing 
hebben gevonden. Van e-mails, 
telefoontjes of “over-de-heg-
gesprekjes” met minder correcte 
voorwerpnamen was dit keer 
geen sprake. Toch een vakantie-
periode-effect?
De nieuwe hersenkraker. Een 
voorwerp dat bij een verjaardag-
feestje ter sprake werd gebracht 
door de bezitter ervan, Gé Hoog-
erwerf uit Buinerveen. Het voor-
werp (zie foto) van circa 15 x 15 
cm komt uit Gambia (Afrikaans 
land grenzend aan Senegal, Gui-
nee-Bissau en de Atlantische 

Oceaan, hoofdstad Banjul, 1,9 
miljoen inwoners) en heeft een 
bijzondere betekenis waarover 
men in dat land niet al te openlijk 
en vrijmoedig wil praten. De 
redactie van de Dorpskrant Bui-
nerveen kijkt uit naar uw reac-
ties. Naam of gebruik van voor-
werp mag ook doorgegeven wor-
den aan

 Martin Snapper  
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Afdeling Borger-Odoorn i.o.

Vleermuizen excursie Woensdagavond 07 september 2016
Excursie Stormbos Zondagmiddag 23 oktober 2016

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

IVN Borger-Odoorn, programma 2016

 

Het IVN is een landelijke organi-
satie die mensen op een leuke en 
boeiende manier wil betrekken 
bij de natuur en het milieu in de 
directe leefomgeving. Om dit 
ook in onze omgeving met zijn 
gevarieerde landschap met bos, 
heide, zand en veen te bewerk-
stellingen hebben wij onlangs de 
afdeling Borger- Odoorn opge-
richt. Door middel van cursus-
sen, lezingen, wandelingen en 
natuurwerkdagen streven wij 
ernaar zo veel mogelijk mensen 
te laten zien dat onze omgeving 
veel aan landschap en natuur-
schoon te bieden heeft en dat het 
de moeite waard is om dit in 
stand houden. 
Kinderen zijn hierbij een belang-
rijke doelgroep, want zij zijn de 
natuur beschermers van morgen. 
Aangezien het IVN ook werkt 
aan een duurzame samenleving 
willen wij helpen de kwaliteit 
van onze leefomgeving te bewa-
ken en te versterken.   De ver-
schillende werkgroepen maken 
van onze jonge afdeling een 
levendig geheel. 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een 
afspraak tijdens kantooruren bellen naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 

088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

Locaties in de regio zijn 
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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Maak je sterk 
tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte. 
Ieder jaar gaan er weer duizen-
den collectanten met een collec-
tebus langs de deur om geld in te 
zamelen voor mensen met Mul-
tiple Sclerose (MS). Over de ziek-
te MS is nog veel onbekend. Zo 
weten we nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe we het 
kunnen genezen.
De collecte is een van de belang-
rijkste bronnen van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en 
zijn volkomen afhankelijk van 
donaties en giften. Door de col-
lecte kunnen we ons werk blijven 
doen en investeren in innovatie-
ve onderzoeken om MS te gene-
zen.Wil jij je ook sterk maken 
tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we 
op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje 
collecteren kost maar 2 uur van je 
tijd. Hou je van regelen en orga-
niseren en heb je ongeveer 10 uur 
over, dan kun je al aan de slag als 
collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscol-
lecte.nl voor meer informatie en 
meld je snel aan. Samen maken 
we ons sterk tegen MS!

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
  en onderhoud
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren
Bjarne Drent

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent Gerwin Prins 0900-8844 
Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen 06-46362683 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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Bloemboetiek Hofman
Timmermans Trafic
Hoornstra Infrabouw
Rabobank Borger-Klenckenland
Hofman Notenbar
Scheveco
Vof Sloots
KPG Shipping
Meijer Transport BV
Ratering Isolaties
B&B Buinerstee
Vlieghuis Installatietechniek
Egbert Egberts Rijwielen
Hofstra Hulshof
De Snuffelschuur
Jeannet Elting Fotografie
Dorpshuis De Viersprong
Schaatsvereniging Buinerveen

Club van 20:
Gienus en Rika Ratering
Xander en Marijke Bardewee
Grobo Agroservice
Jans, Wolter, Tinus en Willem
Roelof en Geesje Timmermans
Sonja's Nailfashion & Body Care
Arnold en Ina Habing
Harry, Monique, Arianne & Sander
Dirk Smink
Sjoerd v/d Vlist 

Agrarische Dienstverlening

SPONSOREN SPELWEEK 
BUINERVEEN

Pedicuresalon Andrea
Melkveebedrijf van der AA

Sterenborg Transport
Stropiewafel
Jan Luikens
Gerard Plat

Geert en Tineke Boekholt
DeRo

Yorick Sanders Loonwerk
Voetbalvereniging Buinerveen

Ondernemersver. Nieuw-Buinen
A. Meijer Transport

F. Meijer Brandhout Handel
Schipper Transport

Middeljans Sport en Reklame
Fam. Elting

Henk Ratering Isolaties


