Dorpskrant Buinerveen
Augustus 2013

Spelweek 2013
Na een gedegen voorbereiding
door het spelweek bestuur kon
van 14 tot en met 17 augustus
weer een spelweek van formaat
aan de jeugd van Buinerveen
voorgeschoteld worden. Het
werd een week als nooit de voren
met o.a. een ijzersterk programma voor de jeugd ouder dan 12
jaar. Waar in de dorpen om Buinerveen heen de spelweek georganiseerd wordt voor de basisschooljeugd is vanaf het begin in
Buinerveen ook de oudere doelgroep niet vergeten. Waar eerst
de titels van de spelen nogal wat
vragen opriepen was enkele uitleg via facebook voldoende om
toch nog een breed deelnemersveld te krijgen in de 12+ groep.
Natuurlijk was er de dropping die
ieder jaar plaatsvindt. Dit jaar
aan de achterkant van het Nije
Hemelriek gedropt. Op deze
manier was er een route van ruim
16km voor de boeg. Mits je
natuurlijk niet richting Rolde
loopt…. Voor een enkeling was
de route te veel en de bezemwa-

gen staat ook midden in de nacht
paraat om de te zwaar vermoeiden mee te nemen. De eerste
groep was rond half 4 binnen, de
laatste na half 5. Dit jaar viel de
dropping wel extra zwaar omdat
die middag ook het onderdeel
Wampex op het programma
stond. Een gps tocht met onderweg verschillende sloten en kanalen waarin opdrachten uitgevoerd moesten worden. Heftig
maar erg leuk. Schotslopen op
het deel van het kanaal aan de
Buinerstraat, een klimnet in het
bos van Ratering, fierljeppen
over de waterschap sloot tegenover de Osdijk of de wijk voor
school oversteken op een surfplank. Een flinke behendigheidsrace die nogal wat uithoudingsvermogen vergde. En toen dus
die avond nog de dropping. Chapeau voor de deelnemers uit deze
groep. Headshot was zeker zo'n
succes. Bleek laser gamen te zijn
gecombineerd met een game
avond. Ook het spel Allo Allo
bleek in trek. Geheel volgens de
televisie serie een Engelse
parachutist naar een veilig oord
zien te smokkelen.
Lees verder op pag 16
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

22-25 aug

Boerenrock

tm 25 aug

Lofar

4 sep

Vrouwencafé

6 sep

Soosavond

7 sep

Bingo

14 sep

Viswedstrijd

14 sep

Avebebezoek

26 okt

Bingo

Nummer 5
Nummer 6

14 dec

Bingo (kerst)

Verschijning: eind van de betreffende maand

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2012 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.
inleveren voor
inleveren voor

2 oktober 2013
4 december 2013

brammes@hetnet.nl
JEUGDWERK activiteiten 2013 – 2014
Knutselen
Knutselen
Muziekavond
Knutselen
Bingo
Carnaval
Muziekavond
Knutselen
Eindfeest

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

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

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.

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
Incl. drinken en iets lekkers.
Muziekavond
Groep 3 t/m 8:
19.00 t/m 21.00 uur
Kosten 2 euro
Incl. drinken en iets lekker.
Bingo
Groep 3 t/m 5:
19.00 t/m 20.15 uur
Groep 6 t/m 8:
20.30 t/m 21.45 uur
Kosten 2 euro
Incl. drinken en iets lekkers.

woensdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
woensdag
woensdag

11 september
9 oktober
15 november
11 december
17 januari
22 februari
21 maart
16 april
25 juni

Carnaval
Groep 1 t/m 8:
14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 2 euro
Incl. 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
henkenelsderoo@ziggo.nl
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Agenda:

·
·
·
·
·

6 september
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november

Eerste soosavond
Gewone soosavond
Blind date
Gewone soosavond
Halloweenparty

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden:
15+ & volwassenen
Lijkt het je leuk om ons bestuur te komen versterken.
Mail dan naar: jeugdsoosbuinerveen@hotmail.com

Bridge club ‘t Aailaand
bestaat dit jaar 25 jaar. Dat gaan we natuurlijk vieren.
We spelen elke DINSDAGMIDDAG van 13.15 uur tot 16.45 uur in het
dorpshuis Nieuw Buinen. We zijn een niet al te grote groep en spelen in 2
groepen A. en B., het is altijd erg gezellig . We zijn op zoek naar nieuwe
leden, u kunt op dinsdagmiddag altijd langskomen. Als u liever eerst
inlichtingen wilt, kunt u Natuurlijk ook bij het bestuur terecht.
Secretariaat: M lutjes tel. 0599 616436.
of H. Hulzebos 0599 618604.
Als er voldoende belangstelling is, kunnen we ook een BRIDGECURSUS organiseren.
Meld U gerust aan, voor dit altijd weer boeiende spel.
Contactadres:
Ben van Doorn
Zuiderdiep 111
Nieuw Buinen.
Tel. 0599 212781
E- Mailadres benvandoorn@ziggo.nl

W e e t

u

h e t

n o g ?
Van 1990 tot 1995 zijn diverse
optochten geweest, waarvan
een paar foto’s beschikbaar
zijn. De redactie is op zoek
naar meer foto’s, maar ook
bijbehorende verhalen. Heeft
u een verhaal, foto’s of wilt u
een ervaring delen: Stuur
deze naar de redactie en
misschien wordt dit wel
geplaatst. Voor de koningsdag
in 2014 willen wij hier een
artikel aan wijden.
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Kerst 2013
Jawel, je leest het goed. Terwijl
buiten de zwaluwen hun tweede
leg grootbrengen, de spelweek in
volle gang is, ben ik met kerst
bezig.
Wie kent nog de volle zaal in Silo
met kerst? Waar het zondagschoolkerstfeest gevierd werd en
vanwege de grote belangstelling
zelfs twee vieringen achter
elkaar werden gepland? Een
kerstfeest waarin de inwoners
van Buinerveen en Nieuw Buinen tot de Mondenweg sfeer en
warmte met elkaar beleefden.
Wel of geen kerkganger, het
maakte niet uit. Kersteest voor
iedereen. De laatste jaren werd
het kerstverhaal verteld door
Jantje Poelman en hoewel een
bekend verhaal, iedereen hing
aan haar lippen. De kinderen
speelden een kerstmusical en

iedereen genoot van warme chocolademelk en kerstkransjes.
Zoals veel dingen, kwam ook aan
deze vieringen een eind. Silo
werd verkocht en met kerst
kwam geen alternatief in ons
dorp. Toch komt af en toe het
'oude' kerstfeest in ons dorp nog
ter sprake. Zo ook op het schoolplein bij school 75 en tijdens de
laatste vergadering van het DOP.
Uit deze gesprekken is spontaan
het idee ontstaan om dit jaar weer
een dorpskerstfeest te organiseren. Niet op 25 of 26 december,
maar op zaterdagavond 21
december in het Dorpshuis in
Buinerveen. Noteer deze datum
vast in de agenda.
We kwamen tot de conclusie dat
we over veel talent beschikken in
ons dorp. Muzikanten, zangers,
vertellers en ga zo maar door.
Wat zou het leuk zijn om met

Meraskabouter nieuws
Na een mooie lange vakantie
kunnen we dit nieuwe schooljaar
beginnen met onze groep peuters. De eerste week zal vooral
een hernieuwde kennismaking
zijn met de peuters na zo'n lange
vakantie.
In de tweede week zal de schoolfotograaf al langs komen, dit is
op woensdag 28 augustus.
Helaas is nu 100% zeker dat we
na de kerst niet meer zullen
bestaan als peuterspeelzaal in
Buinerveen. Desondanks zullen
we met de peuters het volledige
programma draaien en ook het
programma voor de VVE (Vooren Vroegschoolse Educatie) zal
zeker zijn aandacht krijgen. Gestart wordt met het onderwerk
Welkom zo na de vakantie. Voorlezen, kringgesprekjes en knutselen zullen hier deel van uit gaan
maken.
Ook de boekenuitleen gaat weer
van start. Elke week krijgt iedere
peuter een boekentas met daarin

een boekje om samen thuis te
lezen.
Verder zal ook dit jaar een ouderavond plaatsvinden. Mogelijk
met een thema Verkeer. Dit past
ook mooi in het VVE programma. Centraal staat een knuffel
genaamd Puk in dit programma.
Die gaat fietsen en op die manier
komt hij van alles tegen en
gebeurt er van alles wat in het
educatieve programma meegenomen kan worden.
Tevens zal ook de wijkverpleegkundige nog weer eens langs
komen voor vragen omtrent
opvoeding en andere zaken
betreffende de peuters.
Ondanks dat de sluiting voor de
deur staat gaan we er zeker een
goed en leerzaam en gezellig half
jaar van maken.
Mocht uw peuter 2 jaar en 3 maanden zijn of worden in deze periode, aarzel niet en geef hem of
haar altijd op. Er is nu plek bij
ons waar andere peuterspeelza-

elkaar een programma te maken,
om samen kerstfeest inhoud te
geven. Een beetje vroeger en veel
nu.
Bespeel je een instrument, kun je
zingen, dirigeren of heb je andere
talenten/materialen die je in wilt
en kunt zetten voor dit dorpskerstfeest, komt dan woensdagavond 11 september om 20.00
uur naar het Dorpshuis. (koffie,
thee etc. voor eigen rekening)
Ben je 11 september verhinderd,
maar wil je wel graag meedoen?
Mailen kan ook: nascimento@hetnet.nl Dan kunnen we
met elkaar bekijken hoe we dit
vorm en inhoud kunnen geven. Ik
heb er zin in, jullie ook?
Namens het DOP, Margriet Nascimento

len nog met wachtlijsten te kampen hebben. Kinderen reeds
geplaatst bij ons op de peuterspeelzaal krijgen voorrang ten
opzichte van andere wachtlijstkinderen elders.
De sluiting in december zullen
we zeker niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Helaas zal de kerstactie van de peuterspeelzaal geen
doorgang vinden en zullen we u
dus nu al moeten teleurstellen dat
we niet met heerlijke worsten en
suikerbroden bij u aan de deur
zullen komen. Desondanks willen we u nu al bedanken voor alle
steun die we de afgelopen jaren
hebben mogen ontvangen door
uw aankoop in onze kerstactie.
We gaan als peuterspeelzaal er
nog een leerzaam en prettig half
jaar van maken!
Het meraskabouterteam.
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Uitnodiging bezichtiging zuivering en vloeivelden van
AVEBE Gasselternijveen
Namens AVEBE wil ik u van
harte uitnodigen voor een
bezichtiging van de zuivering en
de vloeivelden van de locatie
Gasselternijveen. In de contacten
tussen Plaatselijk Belang en
AVEBE is naar voren gekomen
dat er interesse bestaat om te
weten wat er gebeurt achter de
hekken van AVEBE bij de zuivering aan de Tweederde weg en
aan het Noorderdiep in Nieuw
Buinen.
Op de locatie Gasselternijveen
wordt in de periode van eind
augustus tot medio maart jaarlijks circa één miljoen ton aardappelen verwerkt afkomstig van
onze telers in de noordelijke provincies. Uit de aardappelen
wordt aardappelzetmeel gewonnen en nevenproducten geproduceerd in de vorm van eiwit,
vezels en protamylasse. Producten die wereldwijd hun toegevoegde waarde geven aan tal van
voedings- en industriële toepassingen Het water dat gebruikt
wordt voor het reinigen en transporteren van de aardappelen
wordt op de zuivering gezuiverd
en als schoon water geloosd op
het oppervlaktewater. Een groot
deel van het water wordt hergebruikt waarbij
gestreefd wordt naar een zo laag
mogelijk watergebruik. De
grond, die aangevoerd wordt met
de aardappelen, wordt met water
afgescheiden, opgeslagen in bassins en na verloop van tijd op
duurzame wijze afgezet naar
externe werken.
Op zaterdagmorgen 14 september a.s wordt van 9.30- 12.00 uur
de mogelijkheid geboden om
zowel bij de zuivering als de
vloeivelden in Nieuw Buinen een
kijkje te nemen en een korte toelichting te krijgen op de huidige
situatie en toekomstige ontwik-

kelingen.
Belangstellenden kunnen zich
hiervoor aanmelden
via de mail (rusw@avebe.com)
of telefonisch
's ochtends via 0598- 667246.
Minimum leeftijd
voor deelname is 16 jaar.

Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging met nadere informatie over deze ochtend en de veiligheid op onze bedrijfsterreinen.
Willem Rus
Locatiemanager AVEBE
Gasselternijveen

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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Nieuws van jeugdwerk
Afsluiting en Opstarten bij
Jeugdwerk
Eindfeest
Omdat het schooljaar bijna ten
einde was, hadden we op woensdagmiddag 26 juni ons jaarlijkse
afsluiting met het Eindfeest.
Omdat de gemeente ons weer
subsidie heeft toegezegd, konden
we met de kinderen feesten in
Drouwenerzand. We proberen
met onze activiteiten de onkosten
zo laag mogelijk te houden,
zodat het voor iedereen mogelijk
is om met ons mee te doen.
Onmiddellijk na schooltijd verzamelden zich 52 kinderen op de
parkeerplaats van het voetbalveld in Buinerveen. Met voldoende ouders om de kinderen
naar plaats van bestemming te
vervoeren. Dat is met ons eindfeest de gewoonte. Iedereen
zorgt voor eigen vervoer. Hierdoor kunnen zich zelfs op het laatste moment nog kinderen aanmelden. Nadat het geld was
geïnd, de adressen en telefoonnummers doorgegeven, de naamkaartjes uitgedeeld, togen we op
weg naar het pretpark.
De kinderen van groep 4 t/m 8
mochten op eigen houtje door het
park. De jongere kinderen gingen onder begeleiding. Het weer
was ons goed gezind. Alle attracties bleven dus open. Dus iedereen kon volop genieten. Anja en
ik hadden ons op het terras tegenover de ingang/uitgang gebivakkeerd. Geen kind zou ongemerkt
het park uit kunnen lopen. Ook
werden enkele tassen e.d. bij ons
gestald. Af en toe zagen we kinderen langs komen, om iets te
eten of te drinken halen.
Om 4 uur werden de kinderen
door de ouders weer opgehaald.
Enkele kinderen mochten nog
iets langer blijven. De rest ging
moe en volgegeten in ijsjes, maar
voldaan huiswaarts. We kijken
terug op een hele geslaagde dag.

Nieuw seizoen
En dan staat er weer een heel
nieuw seizoen voor de deur, waarin we veel afwisselende activiteiten hebben. We hebben gedacht
aan de creatieve kinderen, maar
ook aan de muzikale kinderen
onder ons. Of aan degenen die
van spelletjes houden. We hebben echter de maand mei overgeslagen. Dit is namelijk een
maand waar veel andere activiteiten plaatsvinden. Te denken
valt aan schoolreisjes en avondvierdaagse. Hierdoor is het voor
ons erg lastig om iets, voor voldoende kinderen) te organiseren.
Voor in elke dorpskrant zijn de
activiteiten te vinden, zodat ze
alvast in de agenda gezet kunnen
worden. Natuurlijk worden de

kinderen door briefjes (die op
school worden uitgedeeld) op de
hoogte gehouden. Als jullie ook
via mail de uitnodigingen willen
krijgen, kunnen jullie dat doorgeven. Dit kan handig zijn,
omdat er wel eens een briefje op
onverklaarbare wijze verdwijnt.
Of dat het door ziekte te laat
wordt gekregen.
We hopen ook dit schooljaar op
veel vrijwilligers. Anja en ik runnen nu samen het Jeugdwerk. En
dat is prima te doen. Maar tijdens
onze activiteiten hebben we extra
handen nodig. Daarbij is iedereen van harte welkom.
Graag zien we jullie allemaal bij
onze activiteiten op de middagen
of avonden.
Namens het Jeugdwerk,
Els de Roo
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Je eigen dromen als bron van inspiratie

Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

Sinds de oudheid zijn dromen
van grote betekenis geweest voor
de mensheid. Zelfs vandaag zijn
ze voor sommige inheemse volkeren nog van invloed op de
besluitvorming. Het is alom
bekend dat dromen een bron van
inspiratie zijn voor kunstenaars,
componisten, schrijvers en zelfs
wetenschappers.
In mijn vak, psycholoog, zijn
dromen van belang om iemands
gedachtengang te begrijpen. Er
zijn vele manieren om met dromen te werken. Interpreteren van
dromen was vroeger een van
mijn favoriete werkzaamheden.
Gemiddeld brengen we 1/3 deel
van ons leven slapend door en
weer 1/3 daarvan dromend. In
onze cultuur negeren we doorgaans onze dromen. Wat als we
hier eens meer aandacht aan zouden gaan geven net als een aantal
inheemse culturen? Dromen is

vooral tijd waarin het ongehoorde deel van onszelf mag spreken.
Wat als we daar eens naar gaan
luisteren?
In plaats van dromen interpreteren wil ik ze nu meer inzetten als
basis voor creativiteit.
Deidre Barret, assistent professor psychologie van de Harvard
Medical School, heeft dit onderwerp intensief bestudeerd en
hierover gepubliceerd. Haar
werk maakt onderdeel uit van
mijn nieuwe workshop 'Gebruik dromen bij de creatieve
oplossing van vraagstukken'
Geïnteresseerd? Stuur dan een
mail naar
info@jornadainterior.nl
en je ontvangt meer informatie
over de komende workshops.
Messias Nascimento
www.vidacriativa.nl

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

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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Nieuws CBS School 59
Gezellige schoolavond
Op vrijdagavond 7 juni had de ouderraad een superleuk boerenfeest georganiseerd voor ouders, kinderen en teamleden. Op de boerderij van de familie
Hospers werden allerlei boerenspelletjes gedaan: kruiwagenrace, tractor
duwen, stropakken slepen, zaklopen en
nog veel meer. Ook was er een ranjakoe. Iedereen had natuurlijk zijn best
gedaan om er ook uit te zien als boer of
boerin. Het was een zeer geslaagde
avond.
Chef-koks
De laatste vrijdagmiddag van het afgelopen schooljaar werd een extra gezellige middag voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. De chef-koks mochten
namelijk allerlei hapjes, zoals kaassten-gels en eiersalade klaarmaken.
Aan het einde van de middag konden
we genieten van al het lekkers.

Afscheid groep 8
Op de laatste dinsdag van het schooljaar nemen we traditiegetrouw afscheid
van groep 8. Dit jaar namen zeven kinderen afscheid. Op dinsdag 2 juli zijn
Marc, Lilly, Gerjan, Annemiek, Emma,
Leon en Nikée in het zonnetje gezet. 's
Middags namen de kinderen en de
ouderraad afscheid op het open podium. Daarna gingen de kinderen met de
leerkrachten bowlen en eten.
's Avonds was er het officiële afscheid
met foto's, filmpjes, een toneelstukje en
natuurlijk de goede raad voor de
komende jaren.

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

www.school59.nl

Vossenjacht
Op de laatste schooldag werd er traditiegetrouw een vossenjacht georganiseerd door de kinderen van groep 8. 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.

Dorpskrant Buinerveen

Noorderstraat 33
9524PB Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com
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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
-Honing van eigen imkerij.
-Honingproducten.
-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.
-Apitherapie.
Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

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

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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Ecuador in Buinerveen
SIVO presenteert ieder jaar in de 31e week haar Internationaal Folkloristisch Dansfestival in het Drentse
dorp Odoorn. SIVO wordt in het jaar 2013 voor de 29ste keer georganiseerd.In Buinen, Buinerveen en
Nieuw-Buinen zijn dit jaar 18 gastgezinnen die gezamenlijk een van de dansgroepen onderbrengen. Wij zijn
er een van. Inmiddels voor de 11e keer, en ook dit jaar was geweldig.
Al enige weken is bekend welk
Donderdag
En hiervan moesten natuurlijk
land wij mogen herbergen, en wij
Omdat de groep woensdag in de
foto's gemaakt worden. Kwart
verheugen ons er op: Ecuador. In
avond pas arriveerde, is woensvoor een zijn we vertrokken,
Ecuador wordt Spaans gesprodag niet gedanst. Donderdag zien
door het warme weer was het
ken, en omdat in de verste omtrek
wij wat zij in hun mars hebben.
eigenlijk geen doen om daar in de
geen andere taal wordt gesproMet veel passie in de dans, druk
zon lekker rond te lopen. Inmidken is de verwachting dat alleen
aanwezig, en met veel kleur verdels waren gastgezinnen uit BuiSpaans gesproken wordt door de
tegenwoordigden zij Ecuador. Ze
nerveen en een gedeelte van
gasten. Woordenboeken gereed
doen mij bij sommige dansen aan
Nieuw-Buinen al op de hoogte
houden dus.
Peru denken: Panfluit, wollen
van een barbecue, die bij ons in
Normaal komen de gasten op
geweven poncho's en zwarte
de tuin zou plaatsvinden. Dit is
dinsdag aan, deze keer was dat
vlechten in de haren van de
inmiddels na enkele jaren een
anders: Ze komen uit België
dames. De 2 zusters dansten een
succes geweest te zijn, een beetje
waar zij gedanst hebben op een
stuk met een halfvolle fles op hun
gebruik geworden. En met dit
festival in Schoten, en zullen
hoofd, wat al een prestatie op
warme weer, bleek dit weer een
woensdag arriveren. De aankzich is. Na deze dans hebben we
succes. Iedereen neemt vlees
omsttijd was niet bekend, maar
nog wat gezien van de groepen
mee: hamburgers, worsten, hamhet zal na 6 uur 's avonds zijn.
uit Brazilië, en van Roemenie.
lappen, speklappen, en het bakUiteindelijk is de groep gearriBrazilië omdat we vaker gasten
ken kon niet snel genoeg gaan.
veerd rond 9 uur, en na een korte
uit dit mooie land hebben gehad,
Dan om 4 uur ook nog patat, en
briefing hebben wij onze gasten
en Roemenie omdat zij uit de
iedereen heeft zijn of haar buikje
om 10 uur voor het eerst ontmoet.
streek komen waar wij eerder
rond gegeten. Om zes uur was de
Wij mochten 2 meisjes van 15 en
met SIVO ook gasten vandaan
bus er, die de gasten naar Odoorn
17 onderbrengen, die ook nog
hadden.
rijdt. Dit jaar is een bus van Drenzussen bleken te zijn. Tot onze
the Tours geregeld, en deze was
verbazing spraken zij beide
Vrijdag
altijd stipt op tijd. Wij nog even
Engels, weliswaar niet vloeiend
Vrijdag is de dag van de excursie,
opruimen, en daarna ook naar
maar voldoende om te communina verschillende opties bekeken
Odoorn, om de dansers aan te
ceren. Diana Macarena, en Sofia
te hebben is Bourtange het
moedigen. Wederom was het
Monserrath, beide met de achtergeworden. Countrygolf was niet
weer geweldig. De temperatuur
naam Caiza Molina. Twee sponcultureel genoeg, dus zou het niet
was gelukkig ook wat aangenatane, giechelende meiden uit
gesubsidieerd worden. De
mer. Rond tien uur hadden wij
Ecuador.
weersverwachting was dat het
het wel gezien, en de bus vertrok
erg warm zou worden, en het
uit Odoorn rond half 12. Daarna
bleek dan ook veel te warm voor
hebben we gezellig met de meisdit evenement. Na koffie met
jes wat bijgepraat. Macarena wil
appelgebak, is speciaal voor ons
graag architect worden, en doet
een kanon afgeschoten, en enige
er ook alles voor. Met haar buiuitleg gegeven over het kanon in
tenschoolse activiteiten zoals
het algemeen. Over hoe het geladansen en extra Engelse les, en
den wordt, en wat er dan precies
daarbij ook nog huiswerk, kun je
gebeurt. Door de heftige knal
je afvragen waar zij de tijd vanhadden wij wel een idee wat dit
daan haalt. Het was eerst niet de
met de vijand zou doen, mits het
bedoeling dat zij naar Europa
schot raak was natuurlijk. Hierna
zouden gaan met de dansgroep,
zijn wij met Macarena en Monmaar op het laatste moment is
serrath nog even rond gaan
toch besloten dat zij meemochlopen. Langs de molen, de groteten. In eerste instantie waren zij
re kannonen, en de uitkijktorens.
te jong, maar vanwege de betrok-
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kenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel, konden zij veel
betekenen. De meeste leden van
de groep hadden inmiddels al
sponsors, en ook wat geld
gespaard voor de reis. Het was
voor Macerana en Monse te kort
dag om genoeg geld bij elkaar te
schrapen, dus heeft de hun vader
geld geleend voor de trip. Hij
wilde zijn dochters deze kans
niet laten missen. Geweldige
man!
Zaterdag
Zaterdag uitslapen of winkelen?
We hebben de vraag voorgelegd,
en omdat we maandag nog een
extra dag hebben, is gekozen
voor uitslapen. Dit hadden zij
ook wel nodig. Uitgerust hebben
we ontbeten, en hadden zij tijd
om daarna make-up te doen. In
Odoorn is niet veel tijd voor
make-up, en de kleding vergt ook
heel veel tijd. (Zal ik overigens
nooit begrijpen).
Na vertrek van de bus, voorbereidingen treffen voor de picknick
in Odoorn. Omdat zowel 's middags als 's avonds optreden zijn is
er geen tijd om naar huis te rijden
om te eten. De groep blijft in
Odoorn en de gastgezinnen zorgen voor het eten, waarna we met
z'n allen op een plek bij het festivalterrein gaan eten, de picknick.
Deze keer hebben wij pannenkoeken, slaatjes, hartige cakejes,
en de nodige drank. Als laatste
nog een toetje.
We hebben heerlijk gegeten, het
weer was geweldig, en nadat de
instrumenten zijn gehaald is er
ook nog gedanst. Geen spektakel, maar wel even allemaal met
de voetjes van de vloer. Wat een
sfeer. Zaterdagavond de avond
van de gala, waarbij opgetreden
wordt in de grote galatent, op een
verlicht podium. Hierbij wordt
net dat stukje extra verwacht, wat
de groep voor deze avond
bewaard heeft. Na een kostuumshow van de optredende groepen
van deze avond, een optreden
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optreden maar wel uniek, en dat
maakt het bijzonder.

van de 'Wild Goose Chase Cloggers' uit Amerika, en een Dance
Ensemble uit Oekraïne, is Ecuador aan de beurt. Zij openden de
dans met een Inca-achtige dans
waarbij de Zonnegod aanbeden
wordt, en vervolgden met diverse dansen waarbij alles gegeven
werd. Onze meisjes dansten met
flessen op het hoofd, en Monse
moest stiekem lachen toen ik
even zwaaide. Terugzwaaien
deed ze echter niet. Verder zou
China deze avond optreden met
kinderen van rond de 10 jaar,
maar dit zou gezien de leeftijd
een te grote belasting worden. In
plaats daarvan is gekozen voor
een muziekspektakel, van 16
landen de muzikanten, in totaal
32 die gezamenlijk een stuk spelen. Dit zijn 3 stukken geworden,
waarbij iemand het initiatief
nam, wat vervolgens werd meegespeeld door anderen. Denk
bijvoorbeeld aan een gitarist die
inzet, en door andere snaarspelers wordt bijgestaan. Als dan
ook de slaginstrumenten meedoen, begint het gauw een orkest
te worden. En dit met maar een
uurtje oefening. Geen geweldig

Zondag
De laatste dag, zondag, dag van
het einddefilé, en daarna eindfeest. Dit jaar weer bij fam. Darwinkel in Buinerveen. Om 10 uur
ontbijt met warme broodjes, en
om 12 uur vertrekken de gasten
naar Odoorn. Daarna voorbereidingen treffen voor het eindfeest.
Nog even slepen met tafels, van
Fa. Middeljans naar 2 deuren
verder, wat muziek voorbereiden, en de locatie is er klaar voor.
Er is mooi weer voorspeld, dus
een tent is niet nodig. 's Middags
werd er nog gedanst, daarna het
defilé waarbij Kim de meisjes
een roze roos heeft gegeven, als
blijk van waardering. Het eindwoord van de voorzitter hebben
wij gemist, als ook het oplaten
van ballonnen. Met crêpepapier
zijn de vlaggen van de deelnemende landen gemaakt, welke
met ballonen worden opgelaten
als symbolisch einde van SIVO.
Ondertussen waren wij al thuis,
en hebben het eten nog opgewarmd: nasi, gehaktballen in
satésaus, en diverse kokosmakronen. Doe daarbij nog het nodige drinkwerk, alles in de kruiwagen en hup, naar de overkant.
Daar verzamelden zich al meer
gastgezinnen, en al gauw was de
tafel gevuld met lekkernijen. Nu
nog wachten op de gasten en het
feest kan beginnen. Rond 7 uur
werden de gasten bij het Dorpshuis gedropt, niet wetende war
zij moesten zijn. Doordat we de
bus voorbij zagen rijden, en geen
gasten zagen zijn we toch maar
gaan kijken. Ze wisten echt niet
waar ze heen moesten! Na een
voorwoord waarbij veel dank
werd uitgesproken, kan het feest
beginnen. Eerst met de muziek
niet te hard, later kon de muziek
niet hard genoeg. Muziek uit
Ecuador, direct van laptops,
Ipads, telefoons, Ipods etc. Heer-
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lijk gegeten, gedronken, gepraat,
ervaringen uitgewisseld, tips
gegeven en ook gekregen. Rond
half tien gingen al wat mensen
naar huis, vooral gastgezinnen
met kleine kinderen. De gasten
mochten wel blijven en werden
dan later opgehaald. Rond half
12 was het plan. Toen het al donker werd, en iedereen zo'n beetje
genoeg had gegeten, moesten al
die calorieën natuurlijk verbrand
worden. Dansen dan maar, discostijl. Ook de macarena, lambada,
en diverse andere sensuele dansen zag ik voorbij komen. Iedereen heeft zich prima vermaakt.
Er vormden zich ook al stelletjes,
die vroegtijdig de party verlieten,
om daarna weer ineens te verschijnen. Er zouden nog wat
dames worden weggebracht,
maar de chauffeur was ineens
nergens te bekennen. Nu bleek
zij een rondleiding te geven aan
een van de gasten, dus dat mysterie was ook gauw opgelost. De
sensuele dansen gingen zo ver
door dat af en toe het licht
gedimd moest worden. Kleine
jongens worden groot, en zo zag
ik Berend, Jeffrey en Brian alledrie met een meisje dansen. En
zoenen, ik heb me dus maar even
voorgesteld aan het meisje van
Brian, ze heette Michelle, en leek
mij heel aardig.
Rond half 12 zouden resterende
gasten worden opgehaald, wat
maar goed was ook, alle bier was
op. Zelfs een liter Buinerveentje
was schoon leeg! Maandagmorgen zouden we nog bij Fam
Pegge genieten van een rondleiding, en een glas melk. En daarna
ruimen we de rommel wel op.
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Maandag
Normaal is maandag de dag van
vertrek, maar omdat de groep in
België nog een festival bezoekt,
gaan zij dinsdagmiddag pas weg.
Gelegenheid voor extra activiteiten dus. Om 11 uur is afgesproken met fam Pegge, iedereen die
het leuk lijkt kon naar de boerderij voor een rondleiding. Toen wij
uiteindelijk ontbeten hadden, de
meisjes waren toch een beetje
moe, vertrokken wij pas om 11
uur, en waren niet eens de laatsten. De automatische melkmachine maakte veel indruk, en
vooral dat alles automatisch ging
was zeer indrukwekkend. Dit wil
niet zeggen dat geen werk overblijft, want Harrie en Lenie
Pegge hebben er toch wel een
dagtaak aan om de boel draaiende te houden. Er wordt zelfs met
camera's gewaakt, die op afstand
via internet laten zien wat er gaande is. Ook kan op afstand ingelogd worden op de computer, en
storingen worden via de telefoon
gemeld. Na een glas koude chocomelk was de rondleiding ten
einde, nog even een groepsfoto
maken, en weer naar huis. Van de
andere meiden hadden Macarena
en Monse gehoord van een stijltang, die heel goedkoop zou zijn.
Bij de Action. Dus hebben we de
middag in Stadskanaal doorgebracht, en na een paar kledingwinkels gezien te hebben, hadden Inge en ik de indruk dat ze
eerst de stijltang wilden, en als er
nog geld overblijft misschien
nog wat anders. Dus eerst maar
naar de Action. En de Kijkshop,
en toen weer terug. Uiteindelijk
hadden ze een stijltang, een krul-

tang, een föhn en wel 10 flessen
parfum gekocht. Voor de familie.
's Avond zijn we naar de Poolshoogte geweest, hebben daar een
ijsje gegeten, en via boswachterij
Exloo weer terug. Uiteraard
foto's gemaakt, en ook op het
Hunebed in het bos.
Daarna hebben ze de koffers
alvast ingepakt, en na het wegen
ervan waren ze helemaal blij: ze
konden in België nog 3 kg kopen.
Al zitten de koffers echt vol.
Dinsdag is dan toch de dag van
vertrek gekomen, op tijd uit bed,
douchen en alles inpakken.
Ontbijt, en dan een controle of ze
niks vergeten zijn, wat maar goed
was ook, er lagen nog een hemdje
en een broekje. Om 12 uur was de
bus er, achter het Dorpshuis. Om
1 uur zou deze vertrekken, dus
nog ruimschoots de tijd afscheid
te nemen. Al kun je daar geen tijd
aan verbinden; voor de een veel
te kort, en de ander vindt het veel
te lang. Iedereen was geraakt
door deze hartelijke en vriendelijke mensen. Na een speech van
de leider van de groep, door Els
de Roo en door Geert Nijhof, alle
vertaald door Marjan Poelman, is
de bus met de dansgroep vertrokken om in België op te treden op
het Wereld dans festival Edegem.
Muchos gracias!!
Bram van Buuren
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Extra handen nodig in Nieuw Buinen en Buinerveen!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en
veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk
van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela
Zaat van het Nationaal MS
Fonds.
In november wordt de MS Collecte met zo'n 6 collectanten in
Nieuw Buinen en Buinerveen
georganiseerd. “Wij zij dolblij
met dit aantal collectanten! Maar
om bij iedere voordeur aan te
bellen, zijn er zeker 24 collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat,
coördinator bij het MS Fonds.”
Pamela is sinds 2006 actief voor
het Nationaal MS Fonds en is
landelijk verantwoordelijk voor
de organisatie van de MS Collec

te. “Als iemand de diagnose MS
krijgt, ben je in het begin vooral
bang. Veel mensen denken nog
dat je dan altijd in een rolstoel
komt. De meest voorkomende
vorm van MS is “relapsing remitting”, dat betekent dat er wel periodes zijn waarin je minder kunt,
maar dat dat ook weer verbetert.”
Pamela is blij met de landelijke
inzet van zo'n 11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan
de MS Collecte. “De oorzaak van
MS is nog steeds onduidelijk.
Geld voor voorlichting, ondersteuning van mensen met MS en
onderzoek is zo ontzettend
belangrijk.”
Extra handen gezocht: “Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in
Nieuw Buinen en Buinerveen.

Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl
of via 010-5919839
Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van
18-23 november.

FRITUURVET

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

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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Beachparty
De activiteitencommissie heeft,
aan het begin van dit jaar, zich
afgevraagd wat te doen als
zomeractiviteit. Uiteindelijk
kwam men op het idee om een
paalvechtwedstrijd te houden,
gevolgd door 's avonds een
beachparty en wel op 29 juni.
Verwacht werd natuurlijk dat het
schitterend weer zou zijn op die
dag.
Gehoopt werd op veel aanmeldingen voor het paalvechten. Een
complete zeskamp werd niet
aangedurfd, daar de laatste zeskamp weinig deelnemers trok.
Helaas was de aanmelding voor
het paalvechten zo laag (maar
één of twee mensen hebben zich
gemeld) op de woensdag vóór dit
evenement dat de commissie het
paalvechten helaas niet door
moest laten gaan.
De reden voor deze slechte aanmelding zou de niet te beste
weersverwachting voor de zaterdag kunnen zijn, maar het is
natuurlijk ook mogelijk dat de
commissie gewoon iets bedacht
heeft waar niemand warm voor
liep.
De commissie zou daarom graag
horen of iemand andere ideeën
heeft voor een zomeractiviteit in
het komende jaar en vraagt u uw
voorstellen door te geven op:
activiteiten.bveen@live.nl

weer blijft altijd een op iets langere termijn niet te voorspellen
factor.
Gedurende de loop van de avond
kwam de stemming er steeds
meer in. Dat blijkt wel uit de hier
onderstaande foto's. Ook kunt u
zien dat het limbodansen zeker
niet werd gemeden.

Gelukkig werd de beachparty
wel een succes, hoewel hier de
slechte weersvoorspelling de
noodzaak was van enige aanpassing. De bedoeling was om vrijwel de hele parkeerplaats achter
het dorpshuis om te toveren in
een strand door deze helemaal
van zand te voorzien. Door de
verwachte lage temperatuur is er
echter een klein overdekt strandje gemaakt en is de achterzaal
van het dorpshuis bij het strand
getrokken. Bij elkaar was dat
toch best gezellig, vooral ook
door de leuke aankleding.
Het bleek dan ook wel dat sommige gasten er vanaf het begin
veel zin in hadden.
De commissie had gehoopt op
wat meer strandkleding, maar dat
zat er gezien de temperatuur
helaas niet in. Tja, Buinerveen
bevindt zich nu eenmaal niet in
de tropen en het Nederlandse

Het was een leuk feest dat mogelijk ooit een herhaling verdient
en waarvan gezegd kan worden
dat diegenen die er niet bij waren
iets gemist hebben.
Namens de
activiteitencommissie,
Jan van Noortwijk
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Participeren in wind- of zonne-energie ?
Winddelen of toch maar zonnepanelen ?
Met enige regelmaat verschijnen
er advertenties van de windmolenlobby over winddelen. Je
koopt dan aandelen of obligaties
in een windturbine. Het wordt
verkocht als participeren en als
een goed alternatief voor mensen
die geen geschikt dak hebben
voor zonnepanelen. Het voordeel
wordt door de windmolenlobby
hoog van de toren geblazen. In de
Volkskrant is al eens voorgerekend dat het rendement van winddelen uitkomt op 4,2%. Daar
staan volgens het artikel wel de
nodige risico's tegenover. Mijn
advies is dan ook kort maar
krachtig: “begin er niet aan”.

De realisatie van een grote installatie van zonnepanelen, en 1120
zonnepanelen op de Euroborg is
een hele grote installatie, kost per
Wattpiek opgesteld vermogen
ongeveer 1 euro. Een zonnepaneel van 250 Wp compleet
geïnstalleerd op de Euroborg
kost dus 250 euro. Je betaalt als
investeerder dus om te beginnen
al 300 euro te veel. Als de stichting die 300 euro 24 jaar wegzet
tegen een gemiddeld rendement
van 4% dan hebben de initiatiefnemers al meer verdiend dan ze
aan rendement uitbetalen (4%
van 300 euro is immers meer dan
2,5% van 550 euro).

Zelfs als u zonnepanelen neerlegt
op een dak op het noorden met
een dakhelling van 40 graden
(wat ik overigens niemand aanraad) dan nog haalt u, ondanks de
tussen de EU en China afgesproken prijsverhoging van zonnepanelen en het wegvallen van de
subsidie op zonnepanelen, een
rendement van 5,2% zonder enig
risico.

Wie worden hier beter van ? U
raadt het al: de initiatiefnemers
en de energieleverancier! En de
mensen die een zonnepaneel
aanschaffen dan? Zij ontvangen
de eerste paar jaar weliswaar
meer rendement dan ze nu via de
bank aan rente zouden ontvangen, over de hele looptijd van 24
jaar worden ze er geen cent wijzer van. Zodra de marktrente
begint te stijgen neemt de waarde
van obligatie af en zal tussentijdse verkoop ook niet baten. Ook
hier is mijn advies dus “niet aan
beginnen”.

Stichting 1miljoenwatt of zonnepanelen samen met je buurman ?
In het 1miljoenwattproject wordt
aan mensen gevraagd te investeren in één of meerdere zonnepanelen in een collectief zonneenergie project. Het eerste project waarin geïnvesteerd kan
worden is het plaatsen van zonnepanelen op het stadion van FC
Groningen (de Euroborg). Voor
een zonnepaneel betaal je als
deelnemer € 550. Je ontvangt,
volgens Hans Nijland algemeen
directeur van de Euroborg, jaarlijks een rendement van tussen de
2 en 3% op je bankrekening, 24
jaar lang. Aan het einde van die
looptijd ontvang je (in principe)
het aanschafbedrag terug.

Alternatief voor mensen zonder geschikt dak
Wat kun je dan wel doen als je
geen geschikt dak hebt? Zoek
een buurman met een geschikt
dak! Spreek af dat je samen
investeert in de installatie van
zonnepanelen op zijn dak en deel
de opbrengst waarbij de buurman
die de zonnepanelen heeft liggen
wat meer krijgt dan degene die
alleen het geld inbrengt. Bij een
gunstig dak op het zuiden is het
rendement op investering van
zo'n installatie 10 tot 11%.
Wil je als flatbewoner genoegen
nemen met wat minder rendement (~8%), plaats dan zonnepanelen op het gezamenlijke dak
en verdeel de stroom met een
stroomverdeler zodat via saldering een zo groot mogelijke
opbrengst wordt gerealiseerd.
Ook voor huurders zonder eigen
dak is dit een goede oplossing.
Belangstelling? Neem contact op
met Stichting Duurzame Energieprovincie via
www.energieprovincie.nl

Pagina 16

Vervolg van pag 1

De kastelein René en de 2 serveersters ontbraken niet in dit
spel.
Voor de jongere jeugd stond dit
jaar veel in het teken van de piraten. De donderdag is van oudsher
redelijk doordrenkt van een thema. Het nieuwe onderdeel piraten vreetfeest was een waar succes. Waar voorgaande jaren elke
donderdagmiddag pannenkoeken werden gebakken was nu in
de tent een waar buffet aan ingrediënten voorbereid. Per tafel een
stuk of 6 kids tussen de 4 en 7 jaar
die dan een deel van het buffet
mochten maken. Schatkistjes
(blokje pudding met lange vingers eromheen en overige versiering), piratenbootjes (cake met
banketbakkersroom en blauwe
slagroom als water met haaien en
schelpen voorzien van een zelf
gekleurde vlag), kanonskogeltjes
(kleine gehaktballetjes), botten
en schedels (hapjes gevuld bladerdeeg in die vorm), verrekijkers (kroketjes) en een salade als
basis voor de schatkaart. Er is een
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uur flink gewerkt door de kinderen om vervolgens rond kwart
voor twaalf aan te kunnen schuiven aan een waar piraten buffet.
Natuurlijk mocht een speurtocht
naar de schat niet ontbreken die
dag en ook een spel met Kapitein
Roodbaard werd gespeeld. Voor
groep 4 was er nog een toegift, ze
mochten na het buffet nog even
over de enorme strormbaan die
achterop de ijsbaan opgesteld
was voor de oudere kinderen.
Een voorproefje voor volgend
jaar als deze groep kinderen weer
de jongste zijn in de oudere
groep. Menig kind kijkt hier al
naar uit. Onverwachts voor de
kleintjes was dit jaar het professionele poppentheater Inkipinki.
Zeer de moeite waard en zelfs
voor de aanwezige ouders nog
erg lachwekkend.
Voor de oudere groep basisschooljeugd was de grote improvisatie show wel de grote verrassing. Waar sommige kinderen
nerveus waren en wakker hadden
gelegen dat ze zelf moesten
optreden voor de hele groep,
bleek het tegendeel waarheid.
Een goed voorbereide quizachtige avond met als hoofdact
wel het onderdeel ' ranking de
bestuursleden'. Hilarisch hoe
sommigen werden neergezet.
Rommy Wubbels met het meeste
geld, Hilda Jongsma het strengst,
Tjerk Habing de grootste bier-

liefhebber, Rieke Grooten die het
liefst zou zijn, Lonneke Visser
als wegpiraat en Mariet Hoving
die de letter W kan poepen (?!).
Kobus Uchtman en Gea Weggemans hadden van alles wel wat,
de olie in het bestuur dus. Verder
werd tijdens deze show o.a. nog
het spel met de grote letters
gespeeld waarmee de deelnemers een letter om hebben hangen en dan snel samen een bepaald
woord moeten vormen en het
koptelefoonspel . Beide van origine uit het tv-spelprogramma
Jongens tegen de Meisjes. Ook
voor deze groep bevatte de week
veel waterspektakel en verdere
spelelementen in en rond de ijsbaan en in het bos.
Ook de versie van 2013 heeft
weer veel lovende reacties opgeleverd. Dit jaar werd meegedaan
door 118 kinderen. De opgaves
kwamen echter verschrikkelijk
laat op gang. Voor de bouwvak
waren nog maar een dikke 70
kinderen aangemeld. Spannend
is het elk jaar of er voldoende
kinderen mee gaan doen. Gelukkig kwamen er na de officiële
sluiting nog enkele aanmeldingen bij en kon de 118 gehaald worden. Zonder de 80 (!) vrijwilligers die meegeholpen hebben
had Buinerveen niet weer zo'n
geweldige spelweek neer kunnen
zetten. Geweldig is ook dat sommige vrijwilligers spontaan
langs komen, zonder zich van te
voren aangemeld te hebben of ze
nog iets voor de spelweek kunnen doen. En altijd zijn er wel
klusjes die gedaan moeten worden.
Gedurende de hele week is het
spelweekbestuur bij de ijsbaan
aanwezig. Goeie catering is dan
natuurlijk erg belangrijk om het
allemaal vol te houden. Geesje
Timmermans heeft de groep
steeds van voldoende brandstof
voorzien om elke dag weer verder te kunnen. Om zich dan
natuurlijk ook bij de groeiende
groep Buinerveen bastards te
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kunnen voegen. Een vaste groep
hang 'ouderen' die bij de koffiekan naast de grote tent elke dag
gezellig de sfeer kwamen proeven en kwamen meebeleven en
natuurlijk indien gewenst hand
en span diensten verleenden. Op
deze manier is de spelweek niet
alleen voor de jeugd een succes,
maar zeker ook voor de oudere
hangjongere.
De week wordt traditioneel
zaterdagochtend afgesloten met
een gezamenlijk ontbijt voor de
droppinglopers en de oudere
basisschooljeugd die heeft
mogen overnachten. Daarnaast is
er nog een programma voor de
kleinere kids die dan op een
wagen door Buinerveen en
Nieuw-Buinen tot de Mondenweg rijden, voorafgegaan door
een groep versierde fietsen en
een auto met muziek. Elk jaar is
het weer ontroerend hoe dit leeft
in het dorp en hoeveel mensen er
langs de kant staan om de kar na
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te zwaaien. Bijzonder dit jaar
was wel dat er zelfs een Buinervener in onderbroek aan de straat
stond. Zelf de dropping gelopen,
net wakker, maar zeker ook dit
deel niet willen missen. Dus toen
de muziek de bocht door kwam
stond deze persoon in een mum
van tijd te zwaaien aan de straat,
echter nog in zijn onderbroek.
Deze hele week is onmogelijk te
realiseren zonder een betrokken
bestuur, geweldige kinderen en
zeker niet te vergeten geweldige
vrijwilligers en talrijke sponsoren die al dan niet in natura er
voor zorgden dat ook deze spelweek doorgang kon vinden.
Het bestuur had een gezamelijke
what's app groep gemaakt en de
topper van berichtjes was 104
stuks op een dag. Veel voorkomende berichten waren ' waar is
het karretje?', ' waar is Rommy?'
en ' eten is klaar'.
Elders in de dorpskrant nog de
gehele sponsorlijst van deze spelweek. Zonder hen was er niet
zo'n budget geweest en kon er
niet zo veel georganiseerd worden.
Spelweek 2013 gaat de boeken is
als een zeer saamhorige week,
waarin prestatie niet belangrijk is
maar samenspel en lol de hoofdmoot zijn.
Bij Gea Weggemans aan de
Hoofdkade 13 kunnen eventueel
nog verloren en teruggevonden
voorwerpen afgehaald worden.
Het bestuur gaat nu eerst 4 maanden in ruste om bij te komen van
weer een zeer drukke voorbereiding en een zware maar o zo voldane week. Hopelijk wordt deze
winter weer een goeie basis
gelegd voor een spelweek 2014
met hopelijk weer zeker zo veel
deelnemers, enthousiaste vrijwilligers en vrijgevige sponsoren. Alle bijdragen zijn op een
goeie plek terecht gekomen en in
de eerste schoolweek zal er zeker
nog heel vaak over gesproken
worden.
Marjan Poelman

De spelweek Buinerveen 2013
is mede mogelijk gemaakt
door:
Kinderopvang Allio
Timmermans Traffic
Hoornstra
Wim Sanders
Rabobank Borger-Klenckeland
Kapsalon Stefanie
Alberts Bestratingen
De Homeopaath H. Naaijer
Heerlijk en eerlijk paddestoelen
Hofman Bloemen
Hofman Notenbar
Onrust Drouwenermond
Scheveco
VOF Sloots
Wals schilder- en spachtelwerk
Chinees De Nieuwe Ster
V.V. Buinerveen
KPG Shipping
Landbouw & Loonbedrijf
Simon Berends
Meijer Transport BV
Ratering Isolaties
Meubelhuis De Groot
B&B Buinerstee
Schildersgroep Noord BV
Vlieghuis Installatietechniek
Egbert Egberts Rijwielen
Siepel Antiek
Gastenverblijf de Hilde
Jeannet Elting & Fotografie
LNS Noord Nederland
Wals Wandafwerking
Mibuwijnen Mark Middeljans
Middeljans Sport en Reclame
Parkcamping De Paardetange
Rikus Elting
Dorpshuis De Viersprong
Bouwbedrijf Wubbels
Sita
Gerard Plat
Auto Actief Trip
Martin Kremer
Van Loon
Ventas
ch brandbeveiliging
Roelof Wanders
Roelof en Geesje Timmermans
André Trip
Schaatsvereniging Buinerveen
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Tuinclub
Donderdag 4 juli hebben 12
dames kwekerij Jacobs in Vriescheloo bezichtigd. De tuin is
6000m2 groot. Aanvankelijk
begonnen in 2001 als een plantjeshobby en inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige kwekerij van vaste planten en siergrassen, waarin alle planten zelf
worden gekweekt. Als houder
van de “Nederlandse Planten
Collectie Helenium” hebben ze
140 soorten. Er is een schaduwtuin met oude bomen en een tuin
voor zonaanbidders, met een
prachtige zeer grote natuurvijver
met verschillende waterlelies,
met her en der veel bankjes, om
van de schoonheid van deze tuin
te genieten. Rodgersia's zijn schaduwplanten met grote leerachtige bladeren, waarvan 40 soorten
aanwezig zijn. In de tuin voor de
zonaanbidders, zagen we ook
ontelbare, prachtige bloeiende
planten. In de totale tuin staan
wel 2500 soorten, dus te veel om
op te noemen. De Kwekerij zou
geen kwekerij zijn als ze niets te
koop hadden. Ze hebben 600
plantjes in de verkoop, keurig
voorzien van kaartjes, met de

bloeitijd, hoe groot ze worden
etc. Het is een prachtige tuin in
landelijk Oost Groningen, het
bezichtigen waard!
Iedere woensdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur open t/m
het eerste weekend van oktober.
www.kwekerijjacobs.nl

Maandag 8 juli 2013 zijn we met
17 dames naar de tuin van Piet en
Loes den Haan geweest. Het is
een grote, keurig verzorgde bloementuin, met nog een hele grote
groentetuin, daarnaast nog een
ruimte met veel stekken van de
planten uit hun tuin voor de verkoop. Elke dag staat een tafel vol
grote stekken aan de weg en deze
zijn niet duur! Prachtige rozen,
een hele mooie, volop in bloei
staande klimroos “Bantry Bay,
roze van kleur, een bed rode
rozen Duft Zauber en een prachtige Abricost Queen, een abrikooskleurige dus. Heel veel kleuren Monarda's en Witte Toorts,
deze wordt niet zo hoog als de
Gele Toorts, op onze website
staan mooie foto's van deze tuin.
Langs een oprijlaan staat prachtig bloeiende en heerlijk geurende Lavendel, ook Alliums waren
er volop, klein, groot en een wel

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

extra grote, de Chrystophy. Ook
is er een groot gazon, met een
experiment om klaprozen te laten
groeien en bloeien, wat nog niet
gelukt was, vertelde Piet den
Haan. Achter in de tuin vind je de
grote groentetuin met boerenkool planten, bieten, sla etc. etc.,
allemaal keurig in het gelid en
daarbij dus een grote hoek met de
prachtigste stekken. Overal
waren zithoeken, waar we ook
gebruik van maakten en waar we
onder het genot van koffie of thee
met heerlijke cake erbij van deze
mooie tuin genoten. Wij willen
Piet en Loes den Haan hartelijk
bedanken dat wij hun prachtige,
rustgevende tuin mochten
bezichtigen.
Maandag 26 augustus naar Ria's
Tuin in Valthe, vertrek vanaf het
dorpshuis om 13.30 uur.
Maandag 14 oktober stekjes en
zaden ruilen bij Roelien Haikens
om 14.00 uur.

Dorpskrant Buinerveen
Eetclub
Op woensdagmiddag 4 september om 15 uur vindt er een High
Tea plaats bij Gerdien Veldhoen,
Noorderstraat 2.
Vrijdagavond 4 oktober gaan we
naar El Zorro in Buinen; aanwezig om 18 uur. Opgave bij Geesje
Middeljans.
Museumgroep
Op 12 september gaan we naar
Fietsen
Donderdag 22 augustus gaan we
fietsen in onze eigen omgeving.
Vertrek is om 13 uur bij dorpshuis De Viersprong.
Avondbijeenkomsten
Onze volgende bijeenkomst is op
woensdagavond 18 september;
Jan Weits gaat met ons een quiz
doen over drentse dorpen.
Op woensdag 2 oktober wordt de
film “De stille kracht van de
Drentse natuur” vertoond.
Op woensdag 16 oktober is het
de beurt aan een eendagbestuur
om de avond te vullen.
Op woensdag 13 november gaan
we samen met J. Mensinga de
natuur in 3D bekijken.

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

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

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

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

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Speelvoorziening/
Voetbalkooi
De voetbalkooi is geplaatst op 19
juli 2013 door de fa. Koops
Metaal samen met vrijwilligers.
Van tevoren zijn de tegels gelegd
door Anton Alberts Bestratingen.
Ook het pad naast de kooi is
opnieuw bestraat. Naast de kooi
wordt de grond uitgevlakt en
graszaad gezaaid. Tevens zijn 2
bankjes en een afvalbak geplaatst. Het beheer en onderhoud
is in handen van de voetbalvereniging Buinerveen, waarbij zelfs
een logboek moet worden bijgehouden.
Zaterdag 14 september Openstelling Vloeivelden AVEBE.
Speciaal voor inwoners van ons
werkgebied van 9.30 – 12.00 uur
op locatie aan de Noordelijke
2/3e weg.
AVEBE, opgericht in 1919, was
eerst een marketing- en verkooporganisatie voor meerdere zelfstandige Nederlandse aardappelzetmeelcoöperatieven. De term
AVEBE is een afkorting van Aardappelmeel Verkoop Bureau.
AVEBE is een innoverend
bedrijf dat oplossingen maakt en
verkoopt op zetmeelbasis voor
voedings-, papier-, bouw-, textiel-, kleefstoffen- en diervoedingsindustrieën.
Plaatselijk Belang is er in
geslaagd om samen met AVEBE
een dag te organiseren om een
kijkje te nemen op de vloeivelden en nadere uitleg te krijgen
over het proces van de waterzuivering. Aan het Noorder- en Zuiderdiep ligt ongeveer een 50 ha
groot gebied, waar het afvalwater van de fabriek in Gasselternijveen wordt gezuiverd.
Aanmelding graag via de mail
(rusw@avebe.com) of telefonisch 's ochtends via
0598- 667246. Minimum leeftijd
voor deelname is 16 jaar.

Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging met nadere informatie over deze ochtend en de veiligheid op onze bedrijfsterreinen.
Nieuwbouwplan Zuidonder
We hebben veel positieve reacties ontvangen, maar het heeft
kennelijk meer tijd nodig dan
gedacht. Het is over de vakanties
heen getild en wij komen er zo
spoedig mogelijk op terug.
Bruggetje naar 't Meras
Na overleg met omwonenden en
gemeente is besloten tot aanleg
van een wandelpad bij OBS 75
langs de kleuterspeelplaats richting 't Meras, dat door een bruggetje toegankelijk zal worden
gemaakt. Hiervoor zal een extra

hekwerk worden geplaatst. Op
deze manier ontstaat een extra
ingang naar ons bos 't Meras.
Een plan van aanpak is door de
werkgroep gemaakt en naar de
gemeente gestuurd. Dit ligt nu
als voorstel bij het college. Nu
pas blijkt dat er een aanvraag
voor een omgevingsvergunning,
bestaande uit verschillende soorten tekeningen, nodig is, waardoor er vertraging is opgetreden
in de uitvoering.
De werkgroep DOP bestaat uit:
Wim Bruil, Jan Haikens, Jan van
Noortwijk, Dennis Middeljans,
Margriet Nascimento, Ina
Habing en Herbert Lubbers.

Dorpskrant Buinerveen
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Cursus Drentse Taol
en Cultuur in
Buinerveen

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

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

Weet u niet wat het betekent als u
een 'sik an touw hebt' of een 'beste
poep in de stevel' en zou u dat graag
willen weten? Of wilt u meer weten
van brinkdorpen en wegdorpen of
van de verschillen tussen ZandDrents en de taal van de veenkolonies? Volg dan in Buinerveen de
leerzame en gezellige Drenthecursus van het Huus van de Taol!
De belangstelling voor de cultuur
en historie van de eigen omgeving
groeit nog steeds. Streektaal is een
onderdeel van de cultuur van onze
provincie en daarvoor geldt hetzelfde. Het Huus van de Taol is een provinciale instelling die zich in Drenthe inzet voor de Drentse taal met
behulp van zeven werknemers en
meer dan 200 vrijwilligers, waaronder de gemeentelijke en plaatselijke
vertegenwoordigers, de zogeheten
taolschulte en keurnoten.
Het Huus van de Taol geeft Drentse
boeken uit, schrijft artikelen over de
Drentse taal in het Dagblad van het
Noorden, presenteerde het streektaalprogramma Jasbuus vol Drents
op TV Drenthe, en organiseert ook
cursussen over de Drentse taal en
cultuur.
Als u zin heeft in een ontdekkingstocht door taal en cultuur van Drenthe, en Buinerveen en omgeving,
dan kunt u contact opnemen met Ina
H a b i n g v i a m a i l i n a h abing@ziggo.nl of 0599-212353

Dorpskrant Buinerveen
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AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen of kroketten 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.

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen vanaf 3 sept. 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

Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur
Vr-za-zo open va 15.00 uur

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
Wim Bruil
212949
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
212298
Harm van Rhee
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak
211810

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
De opslagruimte op zolder
Tot nu toe is er al veel gedaan om
van een deel van de zolder een
goede opslagruimte te maken
voor de verenigingen die daar
hun spullen willen opbergen.
Zowel de Fa. Wubbels als veel
vrijwilligers hebben hieraan hard
gewerkt. Ook de elektra is door
een vrijwilliger geïnstalleerd.
Echter, de daar getimmerde
kamertjes zijn op dit moment (14
augustus) niet helemaal af,
omdat een deel van de betimmering nog ontbreekt. Deze week
zal met het aftimmeren begonnen
worden zodat op zeer korte termijn dit deel van de zolder als
opbergruimte in gebruik kan
worden genomen.
Andere reparaties e.d. aan het
dorpshuis.
Een oud gebouw als het dorpshuis heeft steeds veel onderhoud
nodig, ook al omdat het intensief
gebruikt wordt.
Daarom hier eens een lijstje van
allerlei zaken die (moeten) worden gedaan om het gebouw goed
en leefbaar te houden:
Ÿ Het raam in de kleine zaal dat
kapot was, is vervangen. Nu
blijkt er ook een raam in de achterzaal kapot (lek) te zijn. Ook dit
zal zo snel mogelijk worden vervangen.
Ÿ In de vakantie wordt ook de
voorraadkast onderhanden genomen en binnenkort zal de achterzaal worden gesaust.
Ÿ Voordat dit gebeurd zal eerst
de leiding naar de AED worden
verlegd, zodat deze niet meer zo
duidelijk zichtbaar is.
Ÿ Verder zal er een deurstop
geplaatst worden bij de achterdeur, zodat deze niet meer tegen
de muur kan slaan.
Ÿ Daar de deur in het herentoilet
kapot is wordt hiervoor een nieuwe besteld.
Ÿ Alle lampjes van de nooduitgangen zijn gecontroleerd en

voor zover nodig, gerepareerd.
Ÿ Aan de gemeente Borger
Odoorn is gevraagd om een paar
bloembakken voor op het nieuw
bestrate terras aan de zijkant van
het dorpshuis. Helaas bleek dat
de gemeente niet meer hierover
beschikte. We zullen eens zien of
wij dit soort bakken zelf kunnen
plaatsen.
Feestweekend.
Helaas ging het paalvechten niet
door vanwege het te weinig aantal aanmeldingen.
De beachparty was leuk en gezellig met ongeveer 60 aanwezigen.
Ook de beheerders waren tevreden, zeker ook ten opzichte van
de leden van de activiteitencommissie, die veel werk hebben
verricht en de parkeerplaats goed
schoon hebben achtergelaten.
Een wat uitgebreider stukje hierover staat elders in de dorpskrant.

Activiteitencomissie.
In de samenstelling van deze
commissie is een verandering
gekomen.
Jorn Sterenborg heeft de commissie verlaten daar hij naar
Canada is vertrokken (of gaat
vertrekken).
Lisanne Keur is als lid tot de commissie toegetreden. Wij zijn heel
blij dat zij de opengevallen plaats
heeft willen innemen.

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

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek
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Rubriek uit het verleden

Hierboven op de foto ( rond 1935) staan afgebeeld van links naar rechts Harm Middeljans, Hendrik Sanders,
Thomas Popken, Jan Timmermans, Harm Timmermans, Harm Sanders en Nanno Kamst. De foto laat ons
een feestelijke beeld zien van versierde ruiters, vermoedelijk een schoolfeest, verdere gegevens ontbreken.
De foto hieronder is gemaakt achter school 75 met ook enkele feestgangers.

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
We hebben nog een vakantiestop
tot en met 27 augustus en dan
beginnen we weer met onze werkzaamheden in ons archief op elke
dinsdagmiddag van 13.30-16.00
uur. Maar u kunt natuurlijk ook
altijd even bellen voor een
afspraak op een andere dag of tijd
dan kunnen we dit wel regelen
binnen ons team om aanwezig te
zijn. Voor de vakantie hebben we
nog veel dingen afgerond en in
orde gemaakt om het te kunnen
laten zien aan belangstellenden.
Zo is ook de maquette van onze
bestuurleden Johan en Lena Caspers van het Dwarsdiep grotendeels klaar op misschien enkele
kleine puntjes na. Het is mooi
geworden en laat ons een beeld
zien van weleer zoals het Dwarsdiep er destijds uitzag. Vele huizen, winkels en cafe's zijn verdwenen en of verbouwd en geven

thans een hele andere kijk op het
Dwarsdiep. De moeite waard om
dit eens te bekijken. Ook hebben
we het meeste van de krantenartikelen over Nieuw-Buinen en
Buinerveen weggewerkt in ons
archief en heeft het een plaatsje
gekregen om in te zien en op te
zoeken. Door enkele leden is dit
grondig uitgezocht en gerubriceerd.
Ook wordt er druk gewerkt aan
onze website van onze Vereniging door een van onze leden die
zich hier voor inzet en al een
mooi beeld geeft van hoe het er
uit gaat zien. In de volgende uitgave van de Dorpskrant hopen
wij hier meer over bekend te kunnen maken en ook de naam van
onze website. Dan kunt u ook
eens zien hoe het er uit komt te
zien en eventueel informatie op
te kunnen vragen.

Zo heeft u weer een beeld waar
we zoal mee bezig zijn, maar
heeft u nog vragen dan kunt u
altijd met een van onze bestuurleden contact opnemen.
Mocht u nog lid willen worden
van onze Vereniging de kosten
zijn 14 euro per jaar en daarvoor
krijgt u ook 4 maal per jaar ons
Verenigingblad het Turfschip en
de Zwerfsteen welke we gezamenlijk uitgeven met de St.
Harm Tiesing uit Borger.
Met vriendelijke groet,
Jacco Pranger ( secr)
Voor meer info
Reind Middel, tel. 0599-617219
Jan Haikens, tel. 0599-212628
Jacco Pranger, tel 0599-621767
of 06-21831002,
pranger@nieuwbuinen.com

Oproep
Roelof en Hilda zijn in september 60 jaar getrouwd. Beide
leven nog steeds mee met Buinerveen en omgeving, en ook
hebben ze aangegeven graag in
contact te willen komen met
bekenden die hun van vroeger
kennen.
Ze willen heel graag corresponderen en hebben hun adres gegeven wat ik hierbij doorgeef.
Alvast gefeliciteerd!

Roelof en Hilda Middeljans
Grote Beer 149
1562 VS
Krommenie
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Agenda Dorpshuis Nieuw-Buinen
Cultureel Programma 2013 -2014

Muziek en Theater op zaterdagavond en zondagmiddag
Het Cultureel Programma voor het seizoen 2013/2014 is gereed. Er is een zeer gevarieerd aanbod van live muziek en theater voor
u samengesteld. Nieuw is dat wij nu ook op de zondagmiddag culturele activiteiten organiseren. Om teleurstellingen te voorkomen
is het mogelijk om via onze website kaarten voor een bepaalde voorstelling te bestellen. Dit kunt u doen door in het linkermenu op
'Reserveren' te klikken. Wij houden uw plaats tot een kwartier vóór aanvang van de voorstelling gereserveerd.

Op de zaterdagavond
Zaterdag 14 september, aanvang 21:00 uur, entree € 6,50 BLUESHEAT OPZWEPEND, RAUW EN AUTHENTIEK.
Zaterdag 5 oktober, aanvang 21:00 uur, entree gratis EIGHTIES REUNION FESTIVAL Festival met jaren tachtig bands
Zaterdag 2 november, aanvang 20:00 uur, entree € 8,- MONTANA Montana is een spontane, zeer dansbare countryband. Zaterdag
7 december, aanvang 20:00 uur, entree € 6,- GIEN IDEE Wilt u lachen, gieren of brullen? Drents amusement.
Zaterdag 11 januari, aanvang 21:00 uur,entree € 5,- (zaal in Skihutsfeer) APRÈS SKI PARTY Kom naar de Nieuw-Buiner Alpen
Zaterdag 1 februari, aanvang 20:00 uur, entree gratis WÄNKFEST Voor de stevige rockliefhebber
Zaterdag 8 februari, aanvang 21:00 uur, entree € 7,50 LITTLE BOOGIE BOY BLUESBAND Happy Blues
Zaterdag 1 maart, aanvang 20:00 uur, entree € 6,50 No,...You Don't Één van de beste Traditional Country Bands van Europa
Zaterdag 12 april, aanvang 21:00 uur, entree € 6,- (op veler verzoek weer geboekt) STONE FREE Flower Power en Woodstock

Op de zondagmiddag (alle optredens entree incl. 1 kop koffie/thee € 5,-)
Zondag 1 september, aanvang 15:30 uur, HOWSA GOIN! Ierse- en Folkmuziek.
Zondag 13 oktober, aanvang 15:30 uur, THE OLD TIME SKIFFLERS Skiffle muziek wordt beïnvloed door Ierse muziek,
country, folk en blues.
Zondag 17 november, aanvang 15:30 uur, BIG FISH Jazz is a lifestyle: jazzy/soulpop met Angelique van Os en Willem van der
Tuuk
Zondag 22 december, aanvang 15:30 uur, (zaal in Kerstsfeer) MUSICA É Popkoor met muziek van Adele tot Queen.
Zondag 19 januari, aanvang 15:30 uur, MARION MATERS Marion Maters zingt "muziek van toen”
Zondag 16 februari, aanvang 15:30 uur, BOB en ADRIAN Gronings-, Iers- en American folkprogramma met luisterliedjes. Het
duo Bob en Adrian zijn bekent van de stroatklinkers.
Zondag 16 maart, aanvang 15:30 uur, KLAAS SPEKKEN Streektaalzanger, liedjes in het Gronings.
Zondag 27 april, aanvang 15:30 uur, SIX6 De band brengt 'Muziek met een herinnering'.
Akoestisch met nummers uit de jaren 60 en 70.
Voor meer info: WWW.DORPSHUISNIEUWBUINEN.NL

Agenda Dorpshuis Nieuw-Buinen
Vanaf september starten wij ook met opleidingen en workshops. Een gedeelte van het programma ligt reeds vast. De komende tijd
zal het programma verder worden uitgebreid. Voor actuele informatie houd onze website in de gaten.
· maandag 9 september, aanvang 19:30: Vitaliteitsprogrogramma "Leren voor je gezondheid" met mogelijkheid voor
een totale bodyscan.
· woensdag 11 september, 19:30 uur: Workshop Bloemschikken (Dineke Luring)
· woensdag 18 september, 19:30 uur: Fotografiecursus (Mark Lukens)
· zaterdag 21 september, aanvang 10:00 uur: Hobbybeurs
· woensdag 25 september, 19:30 uur: Fotografiecursus (Mark Lukens)
· woensdag 2 oktober, 19:30 uur: Fotografiecursus (Mark Lukens)
· woensdag 9 oktober, 19:30 uur: Workshop Bloemschikken (Dineke Luring)
· woensdag 9 oktober, 19:30 uur: Fotografiecursus (Mark Lukens)
· zaterdag 12 oktober, aanvang 09:30 uur: Klaverjastoernooi
· woensdag 16 oktober: Middagactiviteiten ivm Lustrumfeest Dorpsbelangen voor jongeren t/m 12 jaar
· vrijdag 18 oktober: Feestavond voor jongeren 13 t/m 16 jaar ivm lustrumfeest Dorpsbelangen
· zaterdag 19 oktober: Lustrumfeest Dorpsbelangen, aanvang 20:30 uur
· vrijdag 25 oktober: Wijnproeverij Mibuwijnen, aanvang volgt
· woensdag 6 november, 19:30 uur: Workshop Bloemschikken (Dineke Luring)
· woensdag 4 december, 19:30 uur: Workshop Bloemschikken (Dineke Luring)
· zaterdag 22 februari, aanvang 09:30 uur: Klaverjastoernooi
· zaterdag 15 maart, 09:30 - 11:30 uur: Workshop Bonbons maken (Janneke Boer)
Meer info op www.dorpshuisnieuwbuinen.nl
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"Boerenrockfestival
van en voor
de Veenkoloniën"
Drouwenermond
Als de R bijna in de maand
komt ontstaat er onrust in de
botten van de anders zo nuchtere kolonisten. Het is bijna
weer het laatste weekend van
augustus en dan vallen schoffels neer, worden aardappelrooiers en combines verlaten
en is er nog een ding belangrijk: "Het Boerenrockfestival
in Drouwenermond"
Samen Leven, samen delen en
samen feesten zijn kreten die van
toepassing zijn op het festival.
"Je mag er best trots op zijn dat
zo iets wordt georganiseerd in de
regio" zegt bestuurslid Roelof
Timmermans "Een festival door
en met vrijwilligers, waar vind je
dat nog? Het geeft maar aan dat je
samen heel veel kunt bereiken en
dat is ook wel een beetje het
motto, niets is onmogelijk"
"Wat we merken en horen, ook
veel via social media, is dat er
toch een groot enthousiasme is
en dat mensen ook graag willen
helpen en dat juichen we toe"
Dit jaar gaat het Boerenrockfestival back to the roots. Na overleg
met vrijwilligers sponsoren en
publiek is besloten om een
Boerenrockfestival te organiseren zoals het in eerste instantie
bedoeld is. "Bestuurslid René
Boiten pakt de statuten erbij "Het
bevorderen van het gebruik van
de Drentse taal in het algemeen
en in het bijzonder het ten gehore
brengen van Drentstalige vocale
muziek" .Dit is door de organisatie vrij vertaald in muziek in het
dialect en donders veel vermaak.
Het Boerenrockfestival is voor
het hele gezin, 4 dagen muziek

cross en camping. Wil je het hele
festival beleven en nooit meer
naar huis dan reserveer je alvast
een campingplaats. "rent a tent"
voor €25 kun je een tent huren op
de camping.
Donderdag 22 augustus Tiroleravond met Orginal Zillertal
Sound, aanvang 20:00 uur en de
toegang is helemaal gratis.
Vrijdagavond 19:00 uur Trekkertrek en live muziek van de
Esperando's, van Gotlos en Mooi
Wark. Toegang trekkertrek is
gratis en kaarten voor de feesttent kosten €15. Zaterdag en
zondag is het vanaf 12:00 uur
crossen, combineraces, autocross, motorcross, brommercross, rodeo, Raedthuys klimaatcup, leutjesklasse en "het carnaval op wielen" de Gekkenhuisklasse. Crosskaarten kosten €6.
Verder is er een stormbaan van
25 meter, een bungy-jump
trampoline, op de vertical bike
kun je 12 meter de lucht in fietsen
en er is een demo met 4x4
terreinauto's. Zaterdagavond
staan vanaf 20:00 uur de

Høksons, Dolly en zien Tarrels
en Boökkers dut Normaal en is
de entree €15. Wil je het hele
weekend heen dan kun je een
passé-partout kopen €25.
Zondag staat als extra de Junior
Riding Experience op het
programma, vanaf 6 jaar kunnen
de kleinsten onder ons hun eerste
cross ervaring opdoen onder
deskundige begeleiding.
De organisatie gaat verder op de
ingeslagen , groene weg. "Duurzaamheid vinden we belangrijk"
aldus René Boiten "we gebruiken de schoonste brandstof om
stroom op te wekken, we scheiden afval, we hebben speciale
asbakken en een afvalteam en
nog veel meer" . Dit jaar wordt er
voor het eerst met E-mx motoren, volledig elektrisch, gestreden om de Raedthuys klimaat
cup. Het wordt weer een groot
spektakel het laatste weekend
van Augustus.
Voor voorverkoopadressen en
meer informatie check
www.boerenrockfestival.nl
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

Bewegen op muziek (BOM-lessen)
o.l.v. Jeanine Memelink zijn op
Maandag
Vrijdag

18.00 - 19.00 u
19.00 - 20.00 u
16.00 - 16.45 u

groep 4 t/m 6
groep 7/8 en VO
groep 1 tm 3

Algemene
informatie
============
Je mag twee keer meedoen, daarna kun je lid worden.
Als nieuw lid betaal je € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden is een verzekering afgesloten.
De contributie word betaald via
automatische incasso per kwartaal.
Opzegging kan alleen per kwartaal en schriftelijk of per telefoon bij de
penningmeester. De vakanties vallen samen met de schoolvakanties. De
contributie wordt tijdens de vakanties doorbetaald. Wij hebben er zin in
en naar wij hopen jullie ook, zodat wij misschien in de toekomst kunnen
uitbreiden door meer en andere lessen te geven.
Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kun je altijd contact met ons
opnemen.
S.v. O.K.K. geeft meer lessen en op twee locaties in
Nieuw Buinen.

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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In De Splitting (Noorderdiep 123a te Nieuw Buinen) geven wij:
Maandag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Ouder- en peutergym
09.15-10.00 uur
Jongens/meisjes 8 en 9 jaar
Turn groep 2
16.00-17.00 uur
Jongens/meisjes 10 +
Turn groep 3
17.00-18.00 uur
Dinsdag
Jongens/meisjes vanaf 4 jaar
Turnen kleuters
15.45-16.30 uur
Jongens/meisjes 6 en 7 jaar
Turn groep 1
16.30-17.30 uur
Donderdag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Ouder- en peutergym
9.00-09.45 uur
In 't Aailand(ingang bij parkeerplaats oude bibliotheek) geven wij:
Maandag
Dames
Pilates
09.00-10.00 uur
Meisjes/Jongens 5 tot 8 jaar
Bewegen op Muziek
16.30-17.30 uur
Tieners 14 jaar en ouder
Streetdance 3
18.30-19.30 uur
Dames
Aerobics/steps/callan.
19.30-20.30 uur
Dinsdag
Dames
Zumba
09.00-10.00 uur
Kids 8 t/m 10 jaar
streetdance 1
18.00-19.00 uur
Dames
Keep fit
19.00-20.00 uur
Dames
Zumba
20.00-21.00 uur
Woensdag
Jongens van 6 +
Hip Hop
17.00-18.00 uur
Tieners 11 t/m 13 jaar
Streetdance 2
18.30-19.30 uur
Donderdag
Alle leeftijden
Zumba
19.30-20.30 uur

€ 6,25 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€7,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 8,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 7.00 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.

Misschien dat er iets bij zit wat je leuk vind, kom dan maar eens kijken en meedoen.
Het bestuur van s.v O.K.K.

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

www.dehomoeopaath.nl
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Schaats / visnieuws

De schaatsvereniging
Buinerveen e.o. organiseert
evenals andere jaren een aantal

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2012 / 2013
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Vissen:
Gezinslidmaatschap
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen eo
voor het seizoen 2013 zijn van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
18.00 uur te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
(Ingang Holandialaan)

viswedstrijden
en wel op:
Zaterdag 14 sep.
13.00 uur - 16.00 uur
Het inleggeld is vastgesteld op:
Volwassenen
€ 2.50
Jeugd t/m 12 jaar € 1.00

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
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Info & kaartverkoop
VIAWWW.PEERGROUP.NL
overige verkooppunten

Tourist Info Punt Exloo
Tourist Info Punt Borger
Speeldata
try - outs

do 25 t/m zo 28 juli; do 1 augustus
première

vr 2 augustus
voorstellingen

do 22 t/m zo 25 augustus
aanvang

20.30 uur
Locatie
Lofar-basis, Exloërweg 13, Buinen
Toegangsprijzen
-

Normaal € 22,50 (try-outs € 15,00)
t/m 18 jr/CJP/studentenkaart € 15,00
(try-outs € 10,00)
adviesleeftijd

vanaf 12 jaar goed te volgen, voor jonger
dan 12 is er genoeg te beleven

Cast & Crew
Sjoerd Wagenaar, Vincent Bijlo, Mariska
Reijmerink, Dirk Bruinsma, Marin de Boer, Anne
Caesar van Wieren, Maaike van der Linden, André
Pronk, Nico Wijnberg, Kalle Heesen, Joeri van
Heijningen, Marie van Linschoten, e.a.

www.peergroup.nl

Door één keer per jaar een
paar uur te collecteren in
je eigen buurt, help je mee
dierenleed te bestrijden.
Je bepaalt zelf hoeveel tijd je
eraan wilt of kunt besteden.
De opbrengst van de collecte
wordt lokaal besteed en komt
dus direct ten goede aan
dieren in nood in jouw regio.
De collecte is dit jaar van
zondag 29 september t/m
zaterdag 5 oktober 2013.
www.dierenbescherming.nl/ collecte

Ja, ik help mee als collectant.
Voorletters
Achternaam

m/v

Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail

Knip bovenstaande bon uit en stuur hem op naar: Dierenbescherming, Antwoordnr. 2105, 2508 VD Den Haag. Postzegel is niet nodig, mag wel.
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Lekker bewegen voor de 55+
Galmvereniging Borger-Odoorn
Wilt u lekker bewegen in
groepsverband met plezier voor
je eigen gezondheid en nieuwe
sociale contacten? Meldt u zich
dan aan bij onze vereniging.
Kijk maar eens op onze website
www.galm-borger-odoorn.nl.
Hierop staat nog meer informatie.

Onze vereniging geeft, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in de
gemeente Borger –Odoorn mensen van 55 en ouder de mogelijkheid hun conditie te verbeteren. Onder deskundige leiding
wordt aandacht besteed aan

spierversterkende oefeningen
zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten.
Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en avond. De lessen worden gegeven van september t/m
mei.
(33 lessen a 2,10 per les).
De eerste 2 lessen zijn gratis.

Galm is de afkorting voor Groninger Actief Leefmodel.
Vele mensen bewegen te weinig.
Ongeveer 12 jaar geleden is daarom door de “Werkgroep Bewegingsweten-schappen” aan de
Universiteit te Groningen de
sportstimulerings-strategie
”Galm” voor de 55+ ontwikkeld.

In de volgende plaatsen kunt u bij één van onze 8 groepen terecht:

Plaats
Buinen
Nieuw Buinen
Borger

Sporthal/gymzaal
de Woerd
de Splitting
spelzaal de Koel

gymnastiekzaal

wanneer
woensdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

tijdstip
10.00 - 11.00
10.30 - 11.30
19.00 - 20.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
13.15 - 14.15

Klijndijk
Valthermond
2e Exloermond

t Brughuus
Hunsowhal

woensdag
dinsdag

14.45 - 15.45
09.30 -10.30

Info groep
0599-287321
0599-212622
0599-235376
0591-513097
0599-238908
0591-532555
0591-514896
0599-661942
0591-513097

A.Sloots
Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783
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Het Voorwerp
Ondanks de vakantieperiode en
daarmee de vele lezers die even
“niet thuis” geven, is het in de
Dorpskrant van juni jl. getoonde
voorwerp her en der toch diepgaand besproken. Bij die discussies kwam telkens sowieso naar
voren dat het ronde voorwerp
met steelhouder en perforaties
niet compleet op de foto is gezet.
Jan Geerts van het bekende
warenhuis in Exloo (ja, ja, onze
Dorpskrant reikt ver !) geeft bij
het doorgeven van zijn oplossing
aan dat hij het netje mist. Dat
klopt, aan de ronde beugel wordt
een net of een waterdoorlaatbare
jutezak bevestigd. Met de gaatjes
in de beugel kan het net of de zak
als het ware vastgenaaid worden.
Ben van Lom uit Nieuw-Buinen
mist daarnaast de hijsbeugel oftewel de steel waarmee je het voorwerp kunt hanteren en kunt sturen. Sommige bezoekers aan het
museum van de Historische Vereniging kwamen er niet uit, anderen wisten het bij benadering
correct te benoemen, de ware
kenners noemden zelfs de regionaal gebruikte naam / namen.
Zie de foto waarin het voorwerp
is voorzien van zak en steel. Het
is een baggerbeugel. Wordt ook
wel baggerdreg of baggelbeugel
genoemd. Let op, met een l van
lat, zie onze Van Dale. In onze
regio gebruikt men ook het
begrip laaiker of laaikbeugel.
Maar kort door de bocht gezegd,
het gaat om baggeren, dat staat
voor het ophalen van slijk uit
sloten, grachten, vijvers en veenplassen. Ook te gebruiken voor
het van onder water ophalen van
materialen die nog nuttig
gebruikt kunnen worden zoals
grind, turf en zand. In de visserij
wordt dit principe toegepast door
een zogenaamde drijvende beug,
dat is een vangnet dat door twee
evenwijdig varende vissersboten
wordt voortgesleept. Het woord

beug is hier afgeleid van het
woord beugel.
Vervolgens, zijn er nog rare reacties binnengekomen ? Neen. Wél
antwoorden die de correcte naam
baggerbeugel raken, zoals slotenreiniger, “ding” om de vijver
schoon te maken, moddervanger
en onderwaterschoffel. Fantastisch al die positieve reacties,
met als heuse koplopers Jan
Geerts uit Exloo en Ben van Lom
uit Nieuw-Buinen.
Tenslotte. Een nieuwe oproep.
Kijk goed naar de “uitdaging” op
de foto('s). Voor dit voorwerp
hebben we weer de medewerking gekregen van Yvonne Bak-

ker uit Buinerveen. In het kader
van haar antropologische studie
moet zij zich ook met “vreemde”
voorwerpen bezighouden. Dit is
er één van. Reageren graag. Kan
naar de hoofdredacteur (zie bladzijde 2) of naar
Martin Snapper

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:

14.00 - 17.00 uur

Dreumesuurtje
Vrijdag 30 augustus is er
opnieuw een dreumesuurtje in
Bibliotheek Borger van 9.3010.30 uur.
Vrijdag 20 september vindt dit
dreumesuurtje plaats in bibliotheek Nieuw Buinen.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 ontwikkeling van het jonge kind.
Tijdens het dreumesuurtje wordt
er samen gelezen, gespeeld,
gezongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis

Abonnementen
In de Drentse bibliotheken zijn
de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement 2013
0 t/m 18 jaar
Onbeperkt lenen, maximaal 10
reserveringen tegelijk (gratis)
19 jaar en ouder:
Basis-abonnement125 leenstrippen per jaar, maximaal 10 reserveringen tegelijk (€ 47,00 p j )

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

Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren +
dubbele uitleentermijn + inleverattendering per e-mail
€ 59,50
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
€10,00
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet
verlengbaar (alleen op vertoon
ander geldig bibliotheekabonnement) € 5,00
Een Cadeau-abonnement
Geef een bibliotheekabonnement
cadeau aan een in de provincie
Drenthe woonachtige vriend,
vriendin of familielid.
Lenen en terugbrengen bij álle
bibliotheken in Drenthe
Het abonnement is geldig bij alle
bibliotheken en bibliobussen in
Drenthe. Je kunt dus lenen en
terugbrengen bij elke (mobiele)
vestiging binnen de provincie.
Gratis internet
Bibliotheekleden kunnen gratis
gebruik maken van internet op de
computers in de bibliotheek. In
een aantal bibliotheken is ook
voor bezoekers gratis draadloos
internet beschikbaar. Informeer
in je bibliotheek naar de mogelijkheden.
Reserveren

In de catalogus van de bibliotheek 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 verschillende manieren:
1.Thuis via internet
Zoek 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.
2.In de catalogus van de bibliotheek
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.
3.Aan de servicebalie in de
bibliotheek
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 worden een week voor je bewaard,
daarna worden ze weer teruggeplaatst in de collectie.
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@online.nl
home.online.nl/geerthilbolling
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

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

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

Rijopleidingen

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

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

......................................................................................

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

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

Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

