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Inhoud:

Spelweek 10 jaar
Schitterende weersomstandigheden hebben er mede aan bijgedragen dat de spelweek 2015
onvergetelijk werd. In de huidige
vorm bestond de Spelweek te
Buinerveen dit jaar 10 jaar en dat
moest gevierd worden. Ook in
het programma dat zich afspeelde in en rondom de ijsbaan / visvijver van Buinerveen kwamen
onderdelen terug die in de eerste
edities ook georganiseerd waren.
Op speciaal verzoek kwam het te
water laten van bootjes terug. Dit
is in de beginjaren enkele malen
uitgevoerd en Ina Ottens zorgde
altijd voor een probleemloze
tewaterlating. Ook dit jaar stond
ze dus weer tot haar heupen in de
ijsbaan om de prachtigste exemplaren te water te laten. En mocht
een bootje niet goed waterbestendig zijn, dan werden ze verzameld op een surfplank zodat ze
toch mooi tot hun recht kwamen,

al varend in het water van die
ijsbaan.
Ook de brandweer van 2e Exloërmond was na al die jaren weer
van de partij met een prachtig
educatief programma voor de
jongste jeugd uit groep 1 t/m 4.
Ooit in 2006 waren ze ook aanwezig en werd Charlotte Hummel nog door het dorp gereden
nadat ze een onderdeel had
gewonnen. Nu was er geen rondrit maar mochten de jonge brandweermannen en -vrouwen spuiten met de brandweerspuit en
kregen ze op speelse wijze uitleg
wat ze moesten doen in geval van
brand of juist hoe ze brand moesten voorkomen. Een uur was te
kort voor de groep enthousiastelingen. Menig kind zal thuis zijn
of haar ouder nog gevraagd hebben waar de brandmelders hangen of dat hun knuffel niet te dicht
bij de lamp mocht staan.
Lees verder op pag 4
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
22 aug
5 sep
5 sep
12 sep
30 sep
24 okt
12 dec

Vissen
Rommelmarkt
Bingo
Vissen
Vrouwencafé
Bingo
Bingo

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

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

inleveren voor
inleveren voor

7 oktober 2015
2 december 2015

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

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

4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé
voor € 10,00

socialeteamsborgerodoorn.nl

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

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

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.
Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur
Vr-za-zo open va 15.00 uur
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Esperando party!
3 oktober: Esperando's live in
Dorpshuis Buinerveen.
Kaarten in de voorverkoop: € 5,Kaarten aan de deur: € 7,50
Kaarten zijn te bestellen bij:
Karin Loerakker
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
Tel. 06-10990024
Aanvang: 21:00
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Als bewijs van hun deelname
kreeg ieder kind een brandweerdiploma.
e
Speciaal voor de 10 editie was er
een heus Spelweek lied gemaakt.
Iedere dag werd geopend door
het samen zingen van dit lied en
ook tijdens andere activiteiten
werd het uit volle borst meegezongen. Een makkelijke meezinger en vermoedelijk blijft het
lied nog heel lang in menig hoofd
hangen.
Op de vraag aan het bestuur wat
wel het mooiste moment van de
Spelweek was, kwam volmondig
het antwoord: “Het terugvinden
van de grasmaaier van de ijsbaan.” Dit gebeurde nog tijdens
de voorbereiding van enkele spellen in het Moerasbos. De 1 week
eerder gestolen grasmaaier van
de ijsvereniging werd teruggevonden. Een emotioneel moment.
De ijsvereniging zorgt er altijd
voor dat de omgeving rondom de
ijsbaan annex visvijver er super
puik bij ligt en de diefstal een
week voor de start was wel even
extra slikken. Maar gelukkig is
de maaier terug.
Ook een moment wat indruk
maakte was alle hulp voor het
opzetten van de stormbaan om
half elf 's avonds. Na een geweldige bonte avond moest deze
baan nog opgezet worden voor

het vrijdag programma. Een
enorm karwij waar veel sterke
mannen bij nodig zijn. Meer dan
15 sterke mannen stonden klaar
om de stormbaan te plaatsen. Wat
een betrokkenheid en samenwerking. Top!
Omdat de spelweek 10 jaar bestond was er op de donderdag een
bonte avond waarbij deelnemers
maar ook vrijwilligers een act
konden doen. Onder het genot
van een drankje en een hapje kon
genoten worden van de vele
talenten die ons dorp rijk is. Ook
de vrije gift pot werd goed
gevonden en deze avond heeft
bijgedragen aan een klein
bodempje voor de begroting van
2016. Mooi was dat deze donderdag ook de leerkrachten van de 2
basisscholen op bezoek zijn
geweest. Dit werd van alle kanten heel erg gewaardeerd. Nu
hebben ook zij aan den lijve kunnen zien en horen wat de Spelweek in Buinerveen is en doet
voor de jeugd. En waarom de
kinderen op de eerste maandag
na de vakantie vaak nog moe in
de les beginnen. Tevens waren
oud vrijwilligers via facebook
uitgenodigd om ook langs te
komen en ook daar was goed
gehoor aan gegeven. Al met al
was het een geslaagde avond met
op het eind nog de prijsuitreiking
van de talentenshow. De derde

plaats ging naar de Buunerveense Dutchboys die zowel 'Boer
Harms' als 'Heb jij mien zwien
ook zien' ten tonele brachten.
Een prachtige act van de oudere
jeugd, in de persoon van Fred &
Ab Poelman, Evert Hoving,
Geert Boekholt en Henk Ottens
waarbij 2 van deze heren de eerste weken waarschijnlijk geen
straatjes zullen leggen. In een
varkenskostuum begaven zij
zich op handen en knieën tussen
het publiek; als jonge kerels de
hele tent op knieën door. Een
prestatie op zich. Tweede werd
Isa Ratering die de hele tent plat
kreeg zo klein als ze is. Tsjoe
Tsjoe Wa en de hele tent deed
mee. De hoofdprijs ging naar
Lotte van Rhee die prachtig uitgedost in een Frozen jurk met
Olaf op de arm het lied 'Laat het
gaan' live meezong met de
muziek.
Verder was er gedurende de week
van woensdag tot en met zaterdag natuurlijk weer een prachtig
sport- en spel programma georganiseerd voor alle kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Veel waterpret deze keer. Aandoenlijk was
wel het meisje wat uitgedost in
bikini met handdoek om de nek
kwam vragen waar toch het
zwembad was. Ze had begrepen
dat er gezwommen zou worden
maar kon het zwembad niet vin-
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Spokentocht
Ook in 2015 is er weer een spokentocht in Buinerveen
Ook dit jaar zullen er, geheel volgens de traditie, weer allerlei griezels te vinden zijn in het Meras
De tocht wordt georganiseerd door de activiteitencommissie en de schaatsvereniging.

De datum is zaterdag 7 november 2015
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 4 november bij:
Eline de Vrieze
Tel: 0652096749
Email: activiteiten.bveen@live.nl
Nadere informatie volgt in de volgende dorpskrant.
Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!

Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle deelnemers zeer
enthousiast. Foto's van vorig jaar en eerder zijn te vinden op
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/

De spokenteams van vorig jaar en het jaar daarvoor krijgen weer een brief.
Wij zijn nog op zoek naar een aantal (lopende) spoken.
Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans. Het mooiste is om als lopend spook in paren van twee
te spoken. Meld je aan bij Eline of via de email.
De spokenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur in het Dorpshuis. Ook
hier kunnen spoken zich nog aanmelden
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den. Deze vraag stellend met wel
de ijsbaan annex visvijver in het
vizier, maar niet wetende nog dat
juist die enorme plas water voor
zoveel pret kan zorgen. Mogelijk
dat de komende weken er in
plaats van karpers waterschoenen opgevist worden, want er
zijn er weer verscheidene onder
water verdwenen.
Het 112 spel op de donderdag
heeft voor nog wat consternatie
gezorgd want er zat een sirene in
het spel maar dat was even vergeten dus toen er steeds maar weer
een ambulance sirene voorbij
kwam werd menig oor gespitst
waar die toch zou stoppen. Totdat
ineens bedacht werd dat dat het
eigen spel was en er gelukkig
geen ambulance in de buurt was.
De jeugd van groep 5 t/m 8 had
diezelfde donderdag de grote
Buinerveense reddingsoperatie.
Levensecht lagen er zwaargewonden in het bos. Toen daarvan
enkele foto's op facebook gingen
circuleren was ook al gauw een
verhaal de wereld in geholpen
dat Kobus Uchtman zwaar
hoofdletsel had. Gelukkig geschminkt maar enige consternatie en
later veel lol was het gevolg. De
kinderen kregen de taak hun
gewonde op te sporen en te verplegen. Er waren 6 taken die ze
moesten voldoen. Het was bijzonder om te zien hoe zorgvuldig
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er wonden verbonden werden,
pilletjes werden gegeven en
pleisters werden geplakt. Benno
van der Aa werd ook heel voorzichtig met zachte hand en vakkundig verbonden. Tot slot gaf
zijn verpleger een ferme klap op
de verbonden wond met de
opmerking dat hij zich nu vast
wel weer stukken beter zou voelen.
Tijdens het spuitwatervoetbal
wilde Gea Weggemans even een
goeie aanwijzing geven welke
kant de kinderen op moesten
spuiten om de bal in het spel te
houden. Waar ze bedoelde dat ze
de bal in haar richting moesten
spuiten, zei ze letterlijk: 'Deze
kant op spuiten!”. Gevolg was
dus dat er 12 waterslangen op
haar gericht werden en ze letterlijk de volle laag kreeg. “Het
waren deze editie lieve en gehoorzame deelnemers“, werd
algemeen opgemerkt door het
bestuur en dat blijkt ook hier wel
weer.
De elk jaar terugkerende dropping voor de 12+ kinderen zou
bijna in het water vallen omdat
de georganiseerde kar niet op
kwam dagen. Gelukkig zijn in

het dorp enkele vervangers
gevonden en konden de lopers
met auto's vervoerd worden naar
het Valtherbos. Een flinke tippel
om terug in Buinerveen te komen
als je richting Emmen vertrekt.
De groepen van Gert Vlieghuis
en Marleen Peper zijn onder de
rook van Emmen uitgekomen en
kwamen dus ook als laatste groepen weer binnen. De eerste groep
was om half 3 al binnen. Slim de
auto nagekeken en zo de juiste
richting gepakt. Maar daar ben je
dan ook 16 jaar voor.
Traditiegetrouw mag vrijdagsavonds groep 7 en 8 blijven slapen. Dit jaar mocht groep 6 dat
ook, mits schriftelijk gevraagd
door de ouders. Een hele belevenis voor de jongsten. 3 films zijn
er bekeken, er is bij het kampvuur gechilld en amper geslapen.
Voor hen was er om 7 uur een
ontbijt en toen zij weer naar huis
mochten tegen 8 uur in de ochtend reden er vervolgens enkele
zombies op de fiets door het
dorp, smachtend naar hun eigen
bed. Direct daarna werd er een
top ontbijt geserveerd door Johan
Sterenborg en Gerdien Veldhoen
van B&B Buinerstee. Een B&B
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met 5 sterren dat tevens voor de
kinderen uit groep 1 t/m 4 een 5
sterren ontbijt op tafel zette, volledig door hen verzorgd. Gezond
door de fruitspiesjes, een gekozen formaat wat de kleinsten de
kans geeft ook meer te proeven
en er heel erg verleidelijk uitziend. Heerlijke verrassingsbroodjes, mini muffins, mini
krentenbolletjes en prachtig
gemaakte meerlaagse sandwiches met jam en chocopasta.
Een lust voor het oog en er is erg
goed gegeten door kinderen én
vrijwilligers.
De spelweek had ook dit jaar
absoluut niet door kunnen gaan
als niet zo veel sponsoren, vrijwilligers en deelnemers hun best
hadden gedaan. 117 kinderen
hebben kunnen genieten van
weer een onvergetelijke week.
Dit jaar was het wegvallen van de
gemeentelijke subsidie een extra
handicap maar extra giften en het
benefiet concert in juni hebben
dit jaar de gemaakte kosten kunnen dekken. Voor 2016 weer een
nieuwe uitdaging die zeker aangegaan wordt.
Het spelweek bestuur zoekt voor
2016 nog nieuwe bestuursleden.
Ben je de laatste week van de
schoolvakantie beschikbaar en
lijkt het je wat onderdeel te zijn

van deze fantastische happening
in Buinerveen? Meld je dan aan
bij het huidige bestuur of via de
facebook site Spelweek Buinerveen of via www.spelweekbuinerveen.nl
Foto's van de spelweek zijn de
vinden op facebook: spelweek
Buinerveen of op de site van de
fotograaf van de dorpskrant,
members.ziggo.
nl/geertbuinerveen
En mocht u de spelweek een
warm hart toe dragen en financieel willen steunen, dan kunt u
uw bijdrage over maken op het
rekeningnummer van Stichting
Dorpshuis NL74 RABO
0102825513 onder vermelding
van Spelweek Buinerveen. Of
zelfs contant langsbrengen is
mogelijk bij één van de bestuursleden, te weten:
Gea Weggemans, Hoofdkade 13,
Buinerveen
Geertje Boekholt, Hollandialaan
3a, Nieuw-Buinen
Mariet Hoving, hoek Zuiderdiep
/ Hollandialaan , Nieuw Buinen
Het bestuur van de spelweek wil
graag alle vrijwilligers en mensen die een bijdrage hebben
gedaan en/of materialen ter
beschikking hebben gesteld hartelijk danken!
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6e editie Lavendelfestival druk bezocht
Nieuwdiep – Prachtig bloeiende
lavendel, bijzondere stands en
natuurlijk die heerlijke Engelse
scones. Het Lavendelfestival op
Lavendelboerderij Ruitenborgh
in Nieuwediep was een traktatie
voor alle zintuigen! Met meer
dan 30 standhouders met onder
meer wellness, uiterlijke verzorging, culinair en meer kijkt de
organisatie van het Lavendelfestival terug op een geslaagde 6e
editie.

de volgende editie,” Aldus Van
Ruiten.
De variëteit aan kleuren en geuren op het festival is groot, meer
dan 50 soorten lavendel staan op
dit moment in bloei. En terwijl de
bezoekers gezellig langs de
bloeiende lavendel lopen, gaat
Theo voorop tijdens de uitgebreide rondleiding.

De eigenaren van de Ruitenborgh, Theo en Adri van Ruiten,
hadden deze dag zelf geen tijd
om uitgebreid te genieten van de
echte Engelse scones of van de
50 soorten bloeiende lavendel:
het was gezellig druk, met bijna
2000 bezoekers over de hele dag.
Kort voor de rondleiding door de
tuin heeft Theo van Ruiten toch
nog even tijd. “Ik ben erg tevreden, het is lekker druk en iedereen kan genieten van de prachtige tuin! We kijken nu al uit naar

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 212732
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Marion de Leeuw, notulist 211959
Ab Poelman, lid
212857
Jan van Noortwijk, lid
212298
Harm van Rhee, lid
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Kobus Uchtman, lid
212420
email van onze beheerder:
Henk Schutrups

gienus@rateringisolaties.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
kobusenanja@hetnet.nl
deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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SIMON BERENDS
Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

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

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

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 VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

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

De bibliotheek is gesloten op:
Dinsdagen 7, 14, 21, 28 juli en 4, 11 augustus (zomervakantie)
Dreumesuurtje Bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger:
Vrijdag 25 september is er weer
een dreumesuurtje in de bibliotheek van Nieuw Buinen.
Dreumesuurtjes zijn gezellige
uurtjes waarbij dreumesen en
hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
en hun ouders of oppas. Tijdens
de uurtjes wordt er voorgelezen,
liedjes gezongen, gespeeld en
geknutseld. Ook kunnen er tijdens de uurtjes boeken van de
bibliotheek worden geleend. Een
bibliotheekabonnement is tot 19
jaar gratis. Het dreumesuurtje
wordt van 9.30-10.30 uur gehouden in de MFA Noorderbreedte.
De toegang is gratis.
In Bibliotheek Borger vindt op
vrijdag 25 september, 30 oktober
en 27 november een dreumesuurtje plaats.
In Nieuw-Buinen vinden de volgende plaats op vrijdag 30 oktober en 20 november.

Drentse kinderen kiezen ‘De
waanzinnige boomhut’ als
beste boek
De Drentse Kinderjury heeft het
boek De waanzinnige boomhut
van 39 verdiepingen van het Australische schrijversduo Andy
Griffiths en Terry Denton uitgeroepen tot beste kinderboek van
2014.
De deelnemende leerlingen hebben hiermee een duidelijke winnaar gekozen: nummer 2 Ali’s
oorlog van Lydia Rood) bleef op
geruime afstand.
Biblionet Drenthe organiseert
ieder jaar De Drentse Kinderjury
op scholen en in bibliotheken in
Drenthe. Het doel is kinderen
van groep 7 en 8 eens op een andere manier naar boeken te laten
kijken en een vijf- tot tiental
goede boeken onder hun aandacht te brengen. Dit jaar lazen

ruim 3.000 kinderen mee.
De top 3 van de Drentse Kinderjury is als volgt:
1. Andy Griffiths en Terry Denton - De waanzinnige boomhut
van 39 verdiepingen
2. Lydia Rood - Ali’s oorlog
3. Jozua Douglas - De vreselijke
tweeling
Andy Griffiths is een van de populairste kinderboekenauteurs in
Australië. Hij schreef al meer
dan twintig boeken en van een
van zijn reeksen werd een animatiereeks gemaakt. Griffiths werkt
al jaren succesvol samen met
auteur en illustrator Terry Denton. Hun werk werd al meermaals bekroond.
Bibliotheek aan huis
Voor iedereen die wegens leeftijd, ziekte of een handicap niet
zelf naar de bibliotheek kan
komen, bestaat in een aantal
bibliotheken de mogelijkheid de
boeken e.d. thuis te laten bezorgen.
Een vrijwilliger komt dan bij je
thuis op bezoek. Je kunt aangeven welke boeken of andere
media je wilt lenen. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden
de nieuwe boeken, tijdschriften
e.d. bezorgen. Voor klanten van
de bibliotheek is deze service
gratis.
Wanneer je ook van deze dienst
gebruik wilt maken - of je kent
mensen die daarvoor misschien
in aanmerking komen - neem dan
contact op met de plaatselijke
bibliotheek en informeer naar de
mogelijkheden.
www.muziekweb.nl
Muziekwebluister is de muziekinformatiedienst voor bibliotheekbezoekers. Deze muziekdienst biedt u een schat aan informatie over albums, artiesten en
diverse genres. De nieuwste releases zijn er te vinden en ook zijn
er nieuwe muziekstijlen te ont-
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dekken. Daarnaast zijn alle cd's
compleet streaming te beluisteren! Kortom op een eenvoudige
en toegankelijke wijze kunt u in
de bibliotheek kennis maken met
verschillende soorten muziek.
Muziekwebluister is alleen
beschikbaar in de bibliotheek.
Thuis kunt u op www.muziekweb.nl naar 30 sec. fragmenten
luisteren en alle muziekinformatie terug vinden.
Analfabetisme en laaggeletterdheid
Analfabetisme is niet kunnen
lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is te veel moeite hebben
met lezen en schrijven om voldoende te kunnen functioneren in
het dagelijks leven. Iemand kan
dan bijvoorbeeld niet zelf een
treinkaartje kopen, bijsluiters
van medicijnen lezen, formulieren invullen of berichtjes sturen
met een smartphone.
Wie zijn de laaggeletterden?
In Nederland hebben ongeveer
1,1 miljoen mensen tussen 16 en
65 jaar problemen met lezen en
schrijven. Van deze groep is bijna
70% van Nederlandse afkomst.
Van deze groep mensen heeft de
helft een baan. De andere helft is
werkloos of inactief. Mensen die
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problemen hebben met lezen en
schrijven lopen meer risico werkloos te raken. Ongeveer 250.000
mensen in Nederland zijn analfabeet en kunnen dus helemaal niet
lezen of schrijven.
Laaggeletterdheid in kaart
Hoe ontwikkelt laaggeletterdheid zich in Nederland? Tegen
welke eisen lopen laaggeletterden aan, thuis en op het werk? In
de nieuwe publicatie Laaggeletterdheid in kaart (2014) laten
Marieke Buisman en Willem
Houtkoop de resultaten van Europees onderzoek zien naar het
niveau van kernvaardigheden
onder volwassenen.
'Tachtig procent van de werkende laaggeletterden vindt dat ze
geen verdere scholing nodig hebben. Zij ervaren zelf hun lage
taalniveau niet als belemmering,
terwijl het hun kansen op de
arbeidsmarkt aanzienlijk kan
beperken', aldus onderzoeker
Willem Houtkoop.
Overheid en laaggeletterdheid
De overheid vindt het belangrijk
dat zo veel mogelijk mensen volwaardig kunnen functioneren in
de samenleving. Daarom neemt
de overheid maatregelen die analfabetisme en laaggeletterdheid
tegengaan.

De Rijksoverheid subsidieert
ook diverse projecten om de kennis van taal en rekenen te verbeteren. Het Steunpunt taal en rekenen en de Stichting Lezen &
Schrijven voeren deze projecten
uit, samen met de gezamenlijke
openbare bibliotheken in Nederland, stichting ABC en Stichting
Expertisecentrum ETV.nl.
Voorbeelden van projecten:
Taal in de buurt, biedt taalonderwijs in de wijk aan.
Televisieprogramma Lees en
schrijf op regionale zenders.
De website Oefenen.nl: basisvaardigheden als taal en rekenen
oefenen.
Taal voor het Leven. Taalcoaches
geven in 6 regio’s trainingen aan
mensen die problemen hebben
met lezen en schrijven. Voor deze
proefprojecten stelt de Rijksoverheid jaarlijks € 5 miljoen
beschikbaar tot 2015.
Leeslicht.nl: voor boeken in
gemakkelijke taal.
Laaggeletterden kunnen voor
eenvoudige boeken ook terecht
bij de bibliotheken op het Makkelijk Lezen Plein.

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 2015
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2015
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

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

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas
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Nieuws CBS School 59
Feestelijke schoolavond
School 59 heeft talent! Dat was
het thema dit jaar van de gezellige schoolavond die ieder jaar
door de ouderraad georganiseerd
wordt. Een talentenjacht en een
gezellig spelletje bingo, dat
waren de ingrediënten die
ouders, kinderen en team een
geweldige avond hebben opgeleverd. Presentator Marlin kondigde alle artiesten aan en liet na hun
optreden de vakkundige jury (juf
Winkelman, juf Jacqueline en
Thijs van Ree) aan het woord.
Afscheid groep 8
Op de laatste dinsdag van het
schooljaar namen we afscheid
van groep 8. Dit jaar waren dat er
maar twee. Op dinsdag 30 juni
zijn Ana en Marit 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.
Vossenjacht
Op de laatste schooldag werd er
traditiegetrouw een vossenjacht
georganiseerd door de kinderen
van groep 8. Dit jaar waren ook
onze onderwijsassistente Karin,
overblijfkracht Annie, de moeder
van Ana en zelfs onze oudleerling Erben verkleed als vos.
De andere kinderen gingen in
groepjes onder leiding van een
ouder op zoek naar de vossen.
Terug bij school werden ze
getrakteerd op een lekker ijsje.
Het was een gezellige, zonnige
ochtend en een waardige afsluiting van het schooljaar.

Avondvierdaagse
Ook dit jaar deden we mee met de
avondvierdaagse in Stadskanaal.
Vol trots konden we onze nieuwe
schoolhesjes inwijden. Zo waren
we voor iedereen duidelijk herkenbaar. De ouderraad zorgde
ervoor dat we halverwege de
wandeling iets te drinken en iets
lekkers kregen. Voor alle kinderen was er uiteraard op de laatste
avond een prachtige medaille!

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

www.school59.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Hondsrug Drenthe Regio Voordeelkaart,
een extraatje voor toeristen
Vanaf vandaag ontvangen toeristen, bij hun verblijf in Aa en
Hunze en Borger-Odoorn, de
gratis Hondsrug Drenthe Regio
Voordeelkaart. Op vertoon van
deze kaart ontvangen zij aantrekkelijke voordelen bij de ruim 20
deelnemende bedrijven. Deze
bedrijven zijn te herkennen aan
het Regio Voordeelkaart baliebordje. Het gehele voordeel aanbod staat op www.hondsrugdrenthe.nl/voordeelkaart .
Janny Schaaphok, eigenaresse
van camping Roeloomskamp in
Schoonloo, heeft de eerste kaart
overhandigd aan één van haar
campinggasten. Verrast door dit
leuke extraatje namen haar gasten de kaart in ontvangst. Op de
bijbehorende flyer werd direct al
gekeken waar de kaart getoond
kan worden . De kaart wordt
deze week verspreid onder alle
overnachtingslocaties in beide
gemeenten.
Door de voordelen in een online

systeem aan te bieden is het voor
de deelnemende bedrijven mogelijk om hun aanbiedingen eenvoudig af te stemmen op het
soort toeristen dat op dat moment
in het gebied verblijft. Voor toeristen is het online systeem makkelijk onderweg op een tablet of
smartphone te raadplegen.
De Regio Voordeelkaart is een
initiatief van Hondsrug Drenthe
en wordt mede mogelijk gemaakt
door Rabobank Assen-Noord
Drenthe en Ontspannend van Aa
tot hunZe. Naast het bieden van
iets extra's aan de toeristen heeft
het voordeelsysteem ook tot doel
de bestedingen in beide gemeenten te vergroten. Jaarlijks overnachten ruim 2 miljoen mensen
in Aa en Hunze en BorgerOdoorn. Zowel voor de recreatiesector als voor de middenstand
een belangrijke (potentiële) klantengroep.

Rijopleidingen

FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur

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

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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BETER NA BIO – RESONANTIE
Kennismaking met
bio-resonantie
Geen nieuw verschijnsel dat “tijdens de verbouwing de verkoop
gewoon doorgaat”. Dat is in de
voorbije weken weer maar eens
gebleken ten huize van Yvonne
Bakker. Yvonne heeft – met een
beetje hulp van Jacob – in een
deel van de voormalige kapsalon
een passende en sfeervolle
behandelruimte voor bioresonantie gemaakt. Zie de foto's
van die ruimte en de entree daar
naar toe. En in lijn met de eerste
zin van dit korte bericht mag ik
doorgeven dat tussen het zagen,
timmeren en schilderen door tal
van mensen gebruik hebben
gemaakt – en nog maken – van de

Salubritas bio-resonantie kennismakingsbon. En onderwijl heeft
Yvonne ook nog een flyer ontworpen en laten drukken, op te
halen aan Hoofdkade 14 Buinerveen.
Martin Snapper

NAJAARSPROEVERIJ
Datum: vrijdag 25 september 2015
Locatie: Hoofdstraat 3, Buinerveen
Tijdstip: 20.00

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

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

EINDEJAARSPROEVERIJ
Datum: vrijdag 13 november 2015
Locatie: Hoofdstraat 3, Buinerveen
Tijdstip: 20.00

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

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

Kinderopvang

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

Nieuwsgierig?!

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Kom gerust even langs,
koffie, thee en limonade staan
klaar.

Groetjes Tjarda
Zuiderdiep 10
9521 AT Nieuw Buinen
Tel. 0599-212230
E-mail
kov.de.molletjes@gmail.com

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Nieuws OBS 75
Afscheid van leerlingen, juf
Rika en een zeer beroemd
auteur
In juli van het vorige schooljaar
namen we afscheid van zeven
kinderen uit groep 8, die letterlijk
door de juffen de school uit werden gegooid. Ook van onze fijne
juf Rika, die de laatste jaren
alleen nog als interne begeleidster werkzaam was, hebben we
afscheid genomen. Zij had het
met haar werk op drie scholen erg
druk en kan zich met het
afscheid, hoe moeilijk ook vanaf
alle kanten, nu goed richten op de
twee overige scholen.
Ooit zei Rika voor de gein: “áls ik
eens afscheid neem, dan wil ik
met 'trekker en korre' van het
plein worden opgehaald.” Hoewel ze dit zelf alweer bijna was
vergeten, was dit bij enkele
scherpe ouders altijd blijven
hangen. En zo geschiedde!
Gelukkig woont ze dichtbij en
komt ze nog regelmatig even
langs wippen. Wij bedanken
Rika voor haar fantastische inzet
en wensen haar heel veel succes
op de andere scholen.
Ook nemen we afscheid van een
vader die zeer betrokken bij de
school was en ook jarenlang
gezorgd heeft voor de prachtige
verhalen in deze krant. In alle
bescheidenheid plaatste hij nooit
zijn naam onder de creatieve
bijdrages, en ook nu laten we dus
de lezers in ongewis. We willen

hem langs deze weg (hij is een
trouwe dorpskrantlezer!) heel
hartelijk bedanken voor alle
inzet!
Een extra frisse start van het
schooljaar
Toen de kinderen in de laatste
week van de vakantie zich vermaakten tijdens de spelweek,
waarover we niks dan goede verhalen hebben gehoord, hebben de
juffen de klassen weer gereed
gemaakt. Dit jaar was deze voorbereiding extra fijn: we konden
de lokalen inrichten met splinternieuw meubilair voor de kinderen. De tafels en stoelen zijn dankbaar in gebruik genomen en de
kinderen doen nóg meer hun best
dan ze al deden om een goede
start te maken. Ons gebruikte
leerlingmeubilair is geschonken
aan een school in Kenya en scholen in Roemenië.
Niet alleen het meubilair is
nieuw; we hebben ook een nieuwe juf mogen verwelkomen: juf
Muriël is op onze school aangesteld als nieuwe interne begeleider en is al heel gemotiveerd
begonnen met haar taak.
Tot slot niet helemaal nieuw,
maar wel nieuw leven ingeblazen: onze bekende rommelmarkt
zal dit jaar voor het eerst weer
georganiseerd worden. De leden
van de zeer actieve activiteitencommissie (volgens onze vorige
schrijver de z.a.a.c, en die houden

we erin!) zijn al maanden bezig
met de organisatie. Het wordt een
gezellige middag met leuke
koopjes, veel lekkers en natuurlijk het Rad van Avontuur. Iedereen is welkom op zaterdagmiddag 5 september!
Uitdagende krukken aan de
instructietafel

Leerlingtafels in de bovenbouw

Groep-8-leerling 'uit het nest
geworpen' door alle juffen

Dorpskrant Buinerveen
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Cittaslow, lekkernijen uit de buurt
Bij het opkomen van de Cittaslow – beweging heeft ook de
waardering voor producten en
vangsten uit de eigen leefomgeving een belangrijke rol gespeeld. Dat gaat terug naar 1990.
In enkele Italiaanse gemeenten,
w.o. Orvieto en Positano, kwam
een reactie op het z.g. fast food
op gang. Zij wilden de opkomst
van die kant-en-klaar maaltijden
vredig te lijf gaan door te tamboereren op slow food, op regionale voortbrengselen en lekkernijen uit de eigen streek.
Dat leidde tot afspraken om de
plaatselijke en regionale hapjes,
drankjes, groenten en gebak
meer en meer in de belangstelling
te brengen. En ook door middel
van recepten door te geven van
wat voor smakelijke gerechten
gemaakt kunnen worden van
gewassen die om de hoek geteeld
worden. Slow food als reactie op
fast food en dat slow past perfect
bij het ontstaan van Cittaslow als
beweging. Iets dat opkomt in
Italie en verder wordt verbreid bij
kleinere gemeenten in Europa en
de andere werelddelen. Zo werd
in 2008 Midden-Delfland de eerste Nederlandse gemeente die het
etiket Cittaslow mocht voeren.

Eigenlijk ontstaat er zoiets als
een algemeen besef van / begrip
voor de traditionele keuken en
het bij voorkeur gebruiken van
de meest oorspronkelijke ingrediënten uit de eigen omgeving.
Voor wie in Borger-Odoorn op
zoek wil gaan naar typisch
streekgebonden eten en drinken,
die wordt in de supermarkt, slijterij, bakker, slager en biologische winkel op zijn of haar wenken bediend. Hier en daar zijn de
streekproducten zelfs in 'n afzonderlijk schap bijeengebracht.
Daar zie je weer pap van boekweitmeel, honing uit de buurt,
Drentse pompoensoep, kaaskoekjes met ui, krentjebrij,
sapjes en vele smaken jam van
locaal geplukte vruchten en
stroop voor bij Bartjes bruine
bonen. De slijter heeft de “boswandeling” in het assortiment,
de slager stopt heel veel kruidnagel in de rollade en de bakker
leeft zich uit op Drentse bol en
krentewegge.

gemaakt. Bloemen, scharreleieren, honing, pompoenen, diverse
soorten groenten en fruit. In onze
regio werken enkele biologische
boeren, er is een bedrijfje waar de
forel vers uit de vijver kan worden gehengeld en bij een melkveebedrijf wordt op kleine schaal
kaas gemaakt.
Martin Snapper

Voor diverse producten hoeft
men niet naar een winkel. Talloze
artikelen worden aan de weg
aangeboden, vrijwel altijd zaken
die achter de nabije boerderij of
woning worden opgekweekt of

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.

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Fietspad Buinerstraat
Het fietspad langs de Buinerstraat zal worden vernieuwd. Dat
betekent dat, vanaf het bord
Bebouwde kom Buinerveen
/oversteek Buinerveen tot afslag
naar N374 Borger-Stadskanaal/oversteek bij afslag, het
oude fietspad wordt vervangen
door een betonnen pad met een
breedte van 2.10 m.
Het fietspad is aanbesteed en
gaat na de bouwvak uitgevoerd
worden door de fa. Hoornstra.
Voordat dit van start gaat wordt
er een informatieavond gehouden.
Hoofdkade
De Hoofdkade zal bestraat worden met nieuwe grijze betonklinkers. De bestaande graskeien
van de parkeerplaats zullen dan
ook worden vernieuwd.
Ook dit project wordt na de bouwvak uitgevoerd door de fa.
Hoornstra. De stobben van de
gevelde bomen worden tevens
verwijderd.

Fietsoversteken:
Er zijn 2 fietsoversteken op de
Buinerstraat, die veiliger moeten
worden gemaakt.
Maandagavond 18 mei is er in
dorpshuis De Viersprong een
informatieavond voor de inwoners gehouden.
De fietsoversteek bij de afslag
naar de N374 heeft als voorkeur
het aanbrengen van pianostrepen
en een drempel, waarbij een
keuze voor materiaal en wegvakkleuring kan worden gemaakt.
Nadien zijn er gesprekken met de
gemeenteambtenaren geweest.
Van de inwoners die wonen aan
de Buinerstraat was niemand
aanwezig. En zij zullen het meest
ervaren wat bv. een drempel betekent. Er is dus op maandag 6 juli
een nog avond geweest, waarbij
Plaatselijk Belang, Gemeente en
Buinerstraatbewoners, samen
gezocht hebben naar een oplossing voor de fietsoversteek nabij
de komgrens van ons dorp.
Er zijn 3 zaken van belang:
geluid, trilling en snelheid.
We hebben gediscussieerd over

de mogelijkheden: drempels,
strepen, versmalling, slinger,
hekjes/bloembakken. De bewoners willen geen vermeerdering
van trillingen. Het trilt nu al in
hun huizen en bovendien is er al
sprake van scheurvorming.
Dus geen drempel!!
Het voorstel is als volgt:
Pianostrepen op het wegdek met
een lichte verhoging voor een
plateau. Eventueel kleur of blokken voor het aangeven van de
oversteek. Met daarbij hekjes of
bloembakken waar mee een
slinger wordt gemaakt.
Geen wegversmalling.
We hebben gesproken over het
geluid van afremmen en optrekken van verkeer in verband met
de slinger. Er is gevraagd aan de
gemeente om een tekening te
maken waarbij het voorstel duidelijk in beeld kan worden
gebracht. We hebben afgesproken dat de partijen dan weer bij
elkaar komen om het definitieve
besluit te nemen.

De infoavond gaat over de werkzaamheden van het fietspad en de
Hoofdkade. Uitleg over wat er
gaat gebeuren en welke omleidingen er zijn. Zodra er meer
bekend is (na de bouwvak) gaan
we jullie erbij betrekken.

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

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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SIVO: Groeten uit Buinerveen
SIVO presenteert ieder jaar in de 31e week haar Internationaal Folkloristisch Dansfestival in het Drentse dorp
Odoorn. SIVO wordt in het jaar 2015 voor de 31ste 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 14e keer, en ook dit jaar was geweldig.
Was het eerst de bedoeling dat we
Roemenie onder zouden brengen, door het aantal gasten en gastgezinnen leek het de organisatie
beter dat wij Turkije zouden herbergen. Buinen en NieuwBuinerveen hadden iets meer
capaciteit, met als gevolg dat we
een grotere groep kregen. In dit
geval Turkije. Een groep van in
totaal 38 personen. Deze groep
komt uit İzmir, een stad in het
westen van Turkije en de hoofdstad van de gelijknamige provincie İzmir. Hier werd in 2006 een
opleiding Turkse volksdansen,
volksmuziek, en het beoefenen
van traditionele ambachten voor
onderzoek en promotie
geïntroduceerd. De groep heet
Folk Dance Group 'IZFEM', en
op het programma staan dansen
uit zeven verschillende regio's.
Uitgevoerd tijdens bv. een huwelijksceremonie, de oogst of na de
terugkeer van zegevierende soldaten. Instrumenten zijn o.a. de
bass drum (Davul), die meestal
een duo vormt met de klarinet
(Zurna). Dit beroemde en
beruchte Ottomaanse instrument
kan een zeer ver dragend geluid
produceren.
Dinsdagavond arriveerden de
gasten, en werden wij in Odoorn
voorgesteld aan 2 Turkse meisjes. Sena Zade, 20 jaar en Gizem
Sen van 18 jaar. Ondanks dat
Engels een verplicht vak is op
school bakten ze er weinig van.
Een klein beetje Engels, aangevuld met wat hand- en voet gebaren en zo communiceerden we de
hele week. Omdat ze al enkele
dagen onderweg waren met de
bus, waren ze best wel moe. En al
zeiden ze eerst geen trek te hebben, thuis gekomen lustten ze

toch een bord macaroni. Daarna
douchen en eerst maar slapen.
Woensdag is de eerste dag van
SIVO, wat begint in de middag
met een grote opening en voorstelling van alle groepen. De
weersverwachting was waardeloos, dus benieuwd hoe dat opgelost wordt. Turkije zal optreden
in de galatent, wat betekent dat
we in elk geval droog zitten.
Woensdag morgen eerst maar
wakker worden, ontbijt en dan de
eerste excursie: Bezoek aan boerderij van fam. Pegge. Als een
echte 'open dag' hingen hier en
daar pamfletten met uitleg over
het product. Wat een koe zoal eet,
hoeveel en vervolgens hoeveel
melk daarmee geproduceerd
wordt. En dan ook nog in het
Turks. Want probeer maar eens
met handen en voeten uit te leggen hoe een koe gemolken
wordt! De melk en de koekjes
waren in elk geval een succes, de
lucht wat minder.
De opening van SIVO komt
steeds dichterbij, en het weer
lijkt niet beter te worden. De organisatie heeft besloten om een
'slecht weer programma' toe te
passen. Dit betekent dat alle buitenactiviteiten komen te vervallen, en alleen de galatent wordt
gebruikt. In plaats van dansronden over het hele terrein wordt
dan alleen in de galatent gedanst.
Hierdoor zit de tent propvol, is er
geen voorrang voor gastgezinnen, en moet je dus op tijd aanwezig zijn. Na de opening waarbij alle dansgroepen worden voorgesteld begint het gala. Turkije is
na de pauze aan de beurt, en
wordt gevolgd door Mexico.
Ondanks dat ze goed hun best
doen is er geen sprake van passie,

en gedrevenheid. Ik vond het een
beetje minder. Later bleek dat de
groep nog niet op elkaar ingespeeld is, elkaar nog niet allemaal kenden, en eigenlijk bij
elkaar gezet is. Jammer, maar
hier moeten we het toch mee
doen.
Donderdag SIVO-lympics, een
soort van 6-kamp waarbij sportiviteit en teamwork belangrijk
zijn. Alle deelnemende landen
spelen tegen elkaar, o.a. ringsteken vanuit kruiwagen, en hierdoor breekt het ijs tussen de diverse groepen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Gastgezinnen
mogen hierbij aanwezig zijn en
aanmoedigen behoort dan tot de
opties.
Deze spelmorgen duurt meestal
niet zo lang, zodat donderdagmiddag gebarbecued kan worden. Echter de weersverwachting
was nog steeds niet zo best, en
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daarom maar in de groep gegooid
of BBQ een goed idee is?? Uiteraard laten we ons door een beetje
regen en koude wind niet uit het
veld slaan. Donderdagmorgen
dus gebruikt om alles gereed te
maken voor een tuinfeest: tent
plaatsen, tafels neerzetten en
gras maaien. Dat laatste moest ik
zelf doen, de rest zijn altijd wel
vrijwilligers voor. En zoals het
altijd gaat: zodra je een tent neerzet tegen de regen, blijft het
droog. Het was zelfs mooi weer
en de rest van de week werd
alleen maar beter. De groep, die
na SIVO-lympics om 2 uur verwacht werd voor de BBQ kwam
pas om half vier, omdat een van
de gasten gezondheidsproblemen had en opgenomen werd in
het ziekenhuis. Hierdoor werd
alles vertraagd waaronder het
vertrek uit Odoorn. Begrijpelijk,
en ondanks dat dit de pret een
beetje bederft, hebben we toch
een goede middag gehad. De
barbecue deed z'n werk, het eten
was prima en gevarieerd, en het
weer was bijna geweldig. Om
half vier nog 4 grote zakken patat
laten bezorgen, en dat samen met
alle door gastouders meegebracht eten, ik denk niet dat
iemand tekort is gekomen. Nadat
de gasten met de bus weer naar
Odoorn zijn vertrokken nog even
met z'n allen opruimen, een bakje
koffie en dan zit de donderdag er
weer op. Wij zijn niet naar
Odoorn vertrokken om de Turken aan te moedigen. Dat kan de
hele week nog.
Vrijdag excursie naar??? Doordat een van de gasten met zijn
gezondheid in de war ligt, er worden allerlei onderzoeken gedaan
in het ziekenhuis, zijn de hosten
Rianne en Ellen hier nog al druk
mee. Geen georganiseerde
excursie dus. Wel is het mogelijk
om een cultureel iets te declareren tot € 10 per gast. Als je 38
gasten met gastgezinnen zonder
leiding probeert te organiseren,
zul je zien dat iedereen een eigen

mening heeft en verspreid over
Drenthe de excursie zelf invulling geeft. Wij gingen in elk
geval naar het Veenpark waar we
om 11 uur hadden afgesproken
met Romy Wubbels en Marjan
Poelman.
Na een omleiding waarbij meer
van Drenthe gezien werd dan
voorzien waren we allemaal iets
na 11 uur bij het Veenpark. Eerst
een rondrit in de trein, waar we
precies op tijd voor waren. Daarna een wandeling door het Veenpark waarbij bleek dat de Turkse
meisjes toch meer interesse toonden dan zij in eerste instantie
aangaven. Er werden dan ook
veel foto's gemaakt. Touwtje
springen en steltlopen moest
natuurlijk ook geprobeerd worden. Het maken van de klompen
was iets aparts, en hier werden
dan ook souvenirs gekocht.
Na wat drinken, of een ijsje op
tijd weer naar huis, eten maken,
de meisjes even rusten, eten en
dan weer met de bus naar
Odoorn voor een avond voorstellingen en dansen. Het weer
was inmiddels stukken beter en
er werd dan ook buiten gedanst.
Zaterdagmorgen uitslapen!! Wat
waren ze blij!! Eindelijk, het is
dan ook een hectische week.
Zaterdag wordt er zowel 's mid-

dags als 's avonds gedanst, en is
er geen tijd om tussentijds nog
even naar huis te gaan om te eten.
Dus rond half vijf zijn wij er met
een gevulde picknickmand, om
met z'n allen te eten op het SIVOterrein. En met z'n allen betekent
dus de hele groep en de gastgezinnen. Iedereen neemt wat
mee, altijd te veel en in deze ongedwongen sfeer kun je ook even
bij een ander kijken en proeven
wat de pot schaft. Heerlijk gegeten, de gasten ook en dan weer
een avond dansen. De gasten
dan, ik kijk toe. Tijdens de SIVOweek konden bezoekers via Facebook hun voorkeur bekend
maken welke groep het beste
was. De groepen met de meeste
stemmen zouden op zaterdagavond in de galatent optreden.
Turkije was niet goed genoeg, of
kreeg niet voldoende stemmen,
en danst op zaterdagavond een
gewone dansronde op een van de
buitenpodia. Ook in hele mooie
kleding, jurken met felle kleuren
en dromerig zonlicht maakte het
plaatje mooier dan in welke galatent dan ook. Aan het eind van de
avond treedt het wereldorkest
nog op, een samengesteld orkest
van de muzikanten van de deelnemende landen, die ongeoefend
een muziekstuk opvoeren. Een
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huzarenstukje zou je kunnen
zeggen, want om dit in goed
banen te leiden moet je als dirigent wel geoefend hebben. Door
dit latertje kwamen de meisjes
pas rond 2 uur thuis, even wat
drinken douchen en naar bed.
Zondag laatste dag.
Tijdens ontbijt uitwisseling van
souvenirs, we willen de meisjes
toch wat meegeven, ook al moest
ik 2 uur zoeken naar de schuimrubber klompen. Ze zijn bijna
nergens meer te vinden, die kerel
op de markt was er niet, en na 2
uur vond ik ze in Kopstukken.
Maar ik had ze! En ze waren er
blij mee, dus dat zat wel goed. En
ook nog stroopwafels voor
onderweg waar ze ook heel blij
mee waren. Ze zouden nog wel
onderweg zijn, via Amsterdam,
Brussel, Parijs en misschien nog
meer steden zouden ze in totaal
15 dagen van huis zijn. Maar
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waarom ze op zondagmiddag al
moeten vertrekken is niemand
echt duidelijk, er wordt dan ook
om de pot heen gedraaid over het
waarom. De groepsleider beslist.
Dat hier wat communicatiestoornis met SIVO aan vooraf ging is
wel duidelijk. In elk geval geen
eindfeest met de gasten, dan
maar zonder. Na het einddefilé
zijn de gasten met hun hebben en
houden vertrokken vanaf SIVOterrein. Met gemengde gevoelens, want zonder afscheidsfeest
is het toch anders. Een lach en
een traan, en na wat getreuzel
vertrok de bus. Uiteraard hebben
wij nog even gefeest: gebarbecued, gegeten, gedronken, met vuurkorven in de tuin en van het weer
genoten, tot bij Karl en Tjarda
rond middernacht het licht uitging.
Bram van Buuren

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Moe, moe, moe …
Op het moment dat ik dit artikel
schrijf is de laatste dag van de
zomervakantie aangebroken. Zes
weken lang hebben we kunnen
genieten van onze vakantiestructuur (lees: geen structuur …). We
hebben het land van een andere
kant bekeken, lekker veel geslapen en gedaan waar we zin in
hadden. En dat was heerlijk!
Maar, ook goed dat het nu weer
'gewoon' wordt. En dat er weer
een doel in de dag komt. Vol frisse moed zijn plannen gemaakt en
daar ga ik lekker mee aan het
werk. Nieuwe dingen doen, oude
dingen oppoetsen en verfraaien
… Daar krijg ik energie van!
Maar wat als je zelfs na een periode van uitrusten nog geen energie hebt? Wat als het iedere dag
weer een uitdaging is om op te
staan? Wat als je wel kunt janken
als je alleen al denkt aan weer een
dag werken en zorgen?
Deze klachten kunnen voortkomen uit heel verschillende oorzaken. En voor een goede aanpak
moet dan ook naar het totaalplaatje gekeken worden. Tóch is
dat totaalplaatje niet meteen
altijd even duidelijk en zijn er
wat onderzoeken nodig.
Zo zullen door een arts allereerst
een aantal lichamelijke aspecten
bekeken worden. Voorbeelden
daarvan zijn: hoe is de conditie
van het hart en de bloedvaten,
kunnen ze nog voldoende zuurstofrijk bloed rondpompen en
vervoeren ? Zijn de longen in
staat om voldoende zuurstof op
te nemen? Kunnen de darmen
hun werk goed doen en voldoende voedingsstoffen afgeven aan
de bloedbaan (vitamines en mineralen)? Is er misschien sprake

van bloedarmoede? Of van ziektes zoals Pfeiffer of Lyme?
Of ….
Als deze lichamelijke onderzoeken weinig duidelijk maken, dan
is vaak de conclusie dat het wel
'tussen de oren' zal zitten, en
wordt de behandeling verder
daarop gericht. Dat kan gedaan
worden met behulp van een antidepressivum (vaak een medicijn
dat de opname van serotonine in
het lichaam beïnvloedt). Een
andere optie is het volgen van
een mindfullness training of
psycho-therapeutische gesprekken aan te gaan.
En toch: klachten zijn voor een
klassiek homeopaat NOOIT
alleen maar lichamelijk of
psychisch. Lichaam en geest
werken altijd samen.
In een homeopathische benadering wordt altijd meteen gekeken
naar dat geheel: alle lichamelijke
en psychische aspecten worden
in kaart gebracht en meegenomen in de behandeling. Waar
nodig wordt gevraagd naar aanvullende onderzoeken op
medisch gebied.
Deze holistische manier van kijken heeft als groot voordeel dat
oorzaken en gevolgen in zijn
samenhang worden gezien én
aangepakt.
In het geval van extreme vermoeidheid (evenals bij andere
ziektes) kijken we dus naar álle
symptomen, leggen verbanden
en maken zo zichtbaar waar de
verstoringen liggen. Soms leidt
dat tot heel verrassende uitkomsten die al heel wat losmaken.
Thema's kunnen al heel lang een
rol spelen in een leven en soms
ook generaties overstijgen. Thema's die bij extreme vermoeidheid kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: overvraagd worden, geen

grenzen kunnen, willen of
mogen stellen, groot plichtsbesef, hoge verwachtingen die men
van zichzelf heeft en die aan anderen worden gesteld. En zo zijn er
wel meer te vinden. Door een
onverwachtse gebeurtenis kan
het dan ineens gebeuren dat het
lichaam aan de rem trekt: door
gevoelig te worden voor een
virus, of door écht compleet tot
stilstand te komen in een flinke
burn-out.
En ja, dat geheel kan heel goed
behandeld worden met behulp
van klassieke homeopathie.
Door te beginnen bij de bron.
Met een passend homeopathisch
middel, coachende gesprekken
en waar nodig supplementen. En
van daaruit wordt gewerkt aan
een lichaam en geest die samen
weer kunnen bewegen en stromen.
En het mooie is dat heel vaak
duidelijk wordt dat het lichaam
een heel wijs instrument is: het
brengt naar buiten wat er op een
heel ander niveau al speelt. In een
homeopathische behandeling
leer je te luisteren naar je lijf en
het op waarde te schatten. Dat is
heel wat waard, toch?
Meer weten? Bel of mail voor
meer informatie of een vrijblijvend gesprek naar Inspiraling
Praktijk voor heel-Zijn:
(info@inspiraling.nl of 06-21
524 729)

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 23

Access Bars® bij
Inspiraling

verouderde en niet meer bij je
passende ideeën over ziekte en
gezondheid, relaties of geld
mogen zo afvloeien.

Ontspannen en helen met Access
Bars? Dat kan nu ook bij Inspiraling Praktijk voor heel-Zijn!

Veel mensen ervaren een grote
ontspanning en, eindelijk, heel
veel rust in hun hoofd. Ook het
beter kunnen slapen wordt vaak
genoemd. Er is wel eens gezegd:
in het ergste geval zul je je voelen
alsof je zojuist een geweldige
massage hebt gehad. In het beste
geval kan je hele leven met totaal
gemak veranderen in iets groters.

Liggend op de behandeltafel of
in een ligstoel raak ik, heel licht,
32 punten en banen aan op je
hoofd, die verbonden zijn met
verschillende aspecten van je
leven. Door deze aanraking kan
de energie in die banen op en
rond je hoofd, weer gaan stromen.
De aanrakingspunten noemen
we "De Bars". Op de daarmee
verbonden energiebanen liggen
de elektromagnetische resten
opgeslagen van alle gedachten,
ervaringen, ideeën, emoties, overtuigingen en beslissingen die je
ooit, over wat dan ook, hebt
gehad. Door de zachte aanraking
kunnen de banen zich ontladen
en wordt de overbodige elektrische lading afgevoerd.
Daardoor ontstaat er ruimte om
opnieuw te kiezen: wat wil jíj nu
werkelijk denken en zijn?
De Access Bars bieden je de
mogelijkheid om los te laten wat
je niet langer nodig hebt: stress,
angsten en verlangens die je in
hun greep houden. Maar ook

Wees welkom om te ervaren wat
een Bars sessie voor jou kan
doen!
Tot en met 31 december 2015
kun je gebruik maken van een
kennismakingsaanbieding.
1e Bars-sessie: €10,00
2e Bars-sessie: €20,00
3e Bars-sessie: €40,00
Vanaf de 4e sessie geldt dan het
volle tarief van €60,00 voor een
sessie van een uur.
Voorwaarde voor deze aanbieding is dat de eerste sessie plaatsvindt in 2015.
Afspraak maken:
0599-851987
06 21 524 729,
e-mail:
info@inspiraling.nl.

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
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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

Straatbeeld vanaf Buinerstraat
in 1972,
vlak voor de demping van het
kanaal.
Je ziet de oude klapbrug en een
deel van de Zuiderstraat.

Egbert Boekholt en Fennechien Boekholt-Eising
Bewoners Hoofdstraat 7 Buinerveen,
postkantoorhouder destijds.

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

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
De laatste tijd hebben we binnen
onze vereniging geen tijd gehad
voor vakantie, want we hebben
het erg druk gehad. We hebben
op een veiling enkele unieke stukken aan kunnen kopen inzake
geschiedenis van Nieuw-Buinen.
Maar ook hebben we vele reizen
gemaakt om materiaal uit de periode van de glasindustrie op te
halen voor onze vereniging. Als
we nu binnen onze ruimte kijken
dan staat het wel erg vol en hebben vele dingen uit te zoeken en
te rubriceren. Nog een hele klus,
maar het geeft ons wel voldoening om te zien wat we hebben
weten binnen te halen. Enkele
bestuursleden, Albert en Hirzo
zijn erg druk geweest met zaken
uit te zoeken en contacten te leggen, wat dus ook zijn vruchten
heeft afgeworpen. Binnenkort
hoort u meer van ons want we
zijn met een bijzonder projekt
bezig en hebben een uniek stuk
weten binnen te halen.
Maar ook zijn we we natuurlijk
met andere zaken bezig die onze
vereniging bezig houden. Ons
bestuurlid Johan Caspers heeft
tijdens MusSail van 31-08 tot 209-2015, met zijn maquette van
het Dwarsdiep laten zien hoe de
Vervlogen Tijden van welleer er
vroeger uitzag.
Verder hebben we ook nog een
vraag aan de lezers of er ook
iemand is die ons meer kan vertellen over het oorlogsmonument
aan de Kerklaan in NieuwBuinen. We zijn namelijk met
een onderzoek bezig en zoeken
nog gegevens en of fotomateriaal. Wie kan ons helpen?
We hebben ook een groot schilderij van enkele meters groot
welke is gemaakt net na de oorlog en zoeken hier ook info over.
De namen van de slachtoffers
staan erop vermeld en is gemaakt
door schilder Koster. U kunt reageren naar een van de onder-

staande personen van ons
bestuur.
Het archief en verenigingsgebouw van onze vereniging laat
een beeld zien uit vervlogen tijden, waar u ook informatie kunt
vinden. Maar waar ook hulp kan
worden geboden bij het zoeken
naar gegevens of een plaats is
van ontmoeting. Kom gerust ook
eens langs aan de Parklaan 26 om
te kijken en te zien, vrij toegankelijk en ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00
uur, of na telefonisch contact op
een ander tijdstip. Ook kunt u
materiaal meenemen zoals foto's
deze worden ter plekke gescand
en kunt u ze zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www.histver-nbb.nl of via de
website van Buinerveen,
www.buinerveen.nu

Vraagfoto’s van de website

Kijkt u gerust en geef uw
mening, of eventueel aanvullingen. Ook worden er foto's op
geplaatst waarvan we op zoek
zijn naar de gegevens die erbij
horen om de foto zo compleet
maken.
Ook de nieuwe uitgave van ons
tijdschrift het 2e nummer van
2015 is in maart weer verschenen. Heeft u belangstelling voor
dit tijdschrift, voor 15 euro kunt u
lid worden en ontvangt u tevens 4
keer per jaar dit tijdschrift. Ook
los zijn ze te koop, maar kosten
dan 5 euro per stuk, dus voor u
voordeliger om lid te worden. En
voordeel hiervan is dat u er niet
achteraan hoeft, het komt namelijk bij u op de deurmat, bezorgt
door onze vrijwilligers.
Voor verdere info 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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Bestrijding overlast steenmarters:
Nieuwe Wet Natuurbescherming,
hom of kuit OF hom en kuit ?
Door de inzet van o.a. de dorpsbelangen Werkgroep Reductie
Overlast Steenmarters BorgerOdoorn is bij de politici weliswaar steeds meer begrip gekomen voor de financiële-, veiligheid-, gezondheid- en welzijnsschade die door steenmarters
lokaal wordt aangericht. Echter
van een echte doorbraak om juridisch toetsbaar effectief te kunnen ingrijpen, is er nog niet i.v.m.
de wettelijk beschermde status
evenals een schadecompensatie
voor allen die financiële faunaschade ervaren.
Vanaf de oprichting in februari
2013 is met gemeentelijke- en
provinciale politici in Drenthe
gecommuniceerd. Vanaf januari
2014 ook met Tweede Kamer
politici en het ministerie- en de
staatssecretaris van Economische Zaken waarbij dat vooral
bedoeld was om de nieuwe Wet
Natuurbescherming adequaat
aangepast te krijgen voor wat
betreft de bestrijding en beheersing van de steenmarterpopulatie
indien schade maar ook overlast
daartoe aanleiding geven.
Jl. Juni hadden de fractie woordvoerders van de Tweede Kamer
in de vaste commissie van Economische Zaken een doorslaggevend wetgevingsoverleg met
staatssecretaris Sharon Dijksma
over het wetsvoorstel Regels ter
bescherming van de natuur.
Direct voorafgaande hieraan
heeft de Werkgroep in een mail
aan de TK woordvoerders nog
een keer gepoogd hen bewust te
maken wat wij van hen verwachten en waarom.
De amendementen en moties op
het voorliggende wetsvoorstel
zijn in dat wetgevingsoverleg
door de leden van de commissie
EZ met de staatssecretaris inhoudelijk besproken en begin juli is

door de gehele Tweede Kamer in
een plenaire vergadering daarover gestemd.
Naar de feiten bezien hebben
eigenlijk slechts drie partijen
(VVD, CDA en PvdA) zich in
voornoemde wetgevingsoverleg
zichtbaar en / of actief bezig
gehouden met beschermde diersoorten die overmatig floreren en
daarbij overlast / schade veroorzaken. Dat is uiteraard teleurstellend.
Onverwachts komt het echter
ook weer niet. Er is nu eenmaal
een meerderheid binnen de huidige samenstelling van de Tweede Kamer, die dieren op het
gebied van dierenwelzijn te allen
tijde het voordeel van de twijfel
geeft en dat zelfs in geval van
buitenproportionele overlast /
schade door overpopulatie. Wat
ook een niet onbelangrijk is en
ongunstige rol speelt, is dat schadebestrijding bij de publieke
opinie, zeker in het westen en dat
in tegenstelling tot 'hotspots' op
het platte land, niet populair is.
En jammer genoeg richten partijen zich te vaak naar de gunst van
de kiezer richten.
Die houding wordt nog versterkt
door de aanwezigheid van partijen in de kamer, die bijna willen
verplichten de deuren open te
laten staan om de natuur en de
wilde dieren binnen te laten,
uiteraard is voorgaande gechasseerd. Desalniettemin is de
invloed daarvan niet te onderschatten op de beeldvorming in
het land.
Het mag dan ook bijna een wonder heten dat de VVD haar amendement (nummer 33348-46)
door de kamer heeft weten te
loodsen, die in 'gewone mensen
taal' het volgende bewerkstelligt:
Het regelt dat provincies en

gemeenten vrijstelling van
beschermingsverboden kunnen
verlenen voor alle vormen van
bestrijding van schade en overlast door dieren
De minister van Economische
Zaken maakt een landelijke vrijstellingslijst en de provincies een
provinciale vrijstellingslijst.
Het is een voorziening die
gemeenten ondersteunt in de
bestrijding van overlast in het
stedelijk gebied, met inachtneming van de Europese randvoorwaarden. Het biedt dus de ruimte
voor de bestrijding van overlast.
Wat het amendement op detailniveau voor de mogelijkheden van
een individuele particulier (niet
zijnde een grondeigenaar) precies betekent heeft de Werkgroep
nadere juridische hulp nodig en
wordt later op teruggekomen.
Noemenswaardig is ook de door
het CDA in dat wetgevingsoverleg aan staatsecretaris gestelde
mondelinge vraag die specifiek
gericht was op de steenmarterproblematiek en waarop staatssecretaris Sharon Dijksma antwoordde:
“ De heer Geurts vroeg ik er overtuigd van ben dat de bestrijding
van steenmarters door particulieren met deze wet goed geregeld
is. Ik acht het belangrijk dat het
wetsvoorstel de ruimte geeft om
maatregelen te nemen tegen dieren die overlast of schade veroorzaken. In het geval van de
steenmarter gaat het om veel
overlast. Het wetsvoorstel doet
dat door ruimte te geven aan de
provincies om maatwerk te leveren. De provincies worden dan
ook bevoegd tot het verlenen van
een schadevergoeding ingeval
van wildschade. Ik heb er vertrouwen in dat ze daarmee echt
verstandig zullen omgaan “
Tot slot:
Rekening houdende met andere
zaken die in de nieuwe wetgeving nadrukkelijk een plaats hebben gekregen en er zeker ook toe
doen als het gaat om bestrijding
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van overlast / schade door wilde
zoogdieren, zijn de sterk verbeterde zeggenschap van de provincie over de samenstelling van
faunabeheerseenheden / inhoud
van het faunabeheersplan inclusief monitoren, en waaraan de
provincie haar eigen invulling
mag geven. De Werkgroep moet
dan ook zijn knopen tellen en blij
zijn met de stappen die wel zijn
gezet. Echt tevreden kunnen we
uiteraard niet zijn. De Tweede
Kamer is met zomerreces gegaan
en de inschatting is dat er dit jaar
daar dan ook geen verbeteringen
meer zijn te bereiken.
De Werkgroep heeft uit de
gevoerde discussie in het wetgevingsoverleg tussen de staatssecretaris en de leden van de vaste
commissie EZ, begrepen en de
conclusie getrokken dat ze nu
allereerst bij de provincie (/
gemeente) de vinger aan de pols
moet leggen / houden en dan met
name bij de juiste pols: De provinciale staten waarbij de
beleidsmakers op het provinciehuis niet mogen worden vergeten.
Afsluitend:
De vraag of de nieuwe Wet
Natuurbescherming hom of kuit
OF hom en kuit is, voor wat
betreft het terugdringen van de
overlast van steenmarters in Borger-Odoorn, is nog niet te geven.
Vastberadenheid en geduld
waren en blijven de factoren voor
de uitgang naar succes !
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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.

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

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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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
gens de tuingids en hebben we in
het gezellige tuincafé koffie of
thee met een heerlijk stuk
eigengebakken kruidkoek
gehad. De banken en stoelen
waren voorzien van gebreide
kussenhoezen met allerlei patronen; niets was gelijk, wat wel
heel grappig en bijzonder was.

Avondbijeenkomsten:
We starten op woensdag 16 september met Carolina Verhoeven
die gaat vertellen over Culinaire
traktaties.
Op woensdag 21 oktober is het
de beurt aan het eendagsbestuur.
Woensdag 18 november is er een
lezing over Paddestoelen
en op woensdag 16 december
vindt de kerstavond plaats.
Tuinen:
We zijn 1 juni naar de tuin van de
“ Luie Tuinman” aan de Gijsselterweg in Ruinen geweest.
Aan de rand van de Gijsselterbossen ligt de tuin van de “Luie
Tuinman” die allesbehalve lui is.
De tuin is van Jan en Nicolette
Nauta, Hans Emmelkamp en
Fulco Pannekoek .
Op meer dan 1 ha. zijn 25 verschillende tuinen aangelegd, met
allemaal verschillende thema's,
zoals Zonnetuin, Beukenbosje,
Pasteltuin, Proeftuin, Vlindertuin, Jungletuin, Moestuin en zo
hebben ze aan alle tuinen een
naam gegeven naar de planten
die er in staan. Alle tuinen worden omgeven door hagen zodat je
in de tuin ernaast niet kon kijken.
We kregen een wandelgids mee,
en als je de pijlen volgde ,wat
keurig aangegeven stond, kon je
geen tuin missen. Overal staan
bankjes, stoelen, ook veel gekleurde stoelen, passend bij het
thema van de tuin. Halverwege
de tuin is er een rust moment vol-

Ook was er een leuke winkel bij
met veel leuke dingen voor de
tuin en er waren ook nog volop
stekken en eenjarige zomerplanten te koop. Het motto van deze
tuinmannen en vrouw is: We
werken met de natuur samen. Als
de zon schijnt wieden en als het
regent planten. Ongehoorzame
planten worden genegeerd en
planten die we aardig vinden
mogen blijven. Ze hopen op
regen als het droog is en op zon
als het regent. Maar daar hopen
wij ook allemaal op toch!! Zo
helpt de natuur een handje. Per 8
m2 tuin besteden ze slechts een
uur aan onderhoud per seizoen.
We zijn 29 juni naar de tuin van
mevr. ten Dam, Wevenakkersweg 1 te Gasselte geweest. In
2011 hebben we haar prachtige
tuin in Nieuw Schoonebeek

bezocht; ze gingen in dat jaar
met hun melkveehouderijbedrijf
naar Gasselte verhuizen.
Mevr. ten Dam heeft het voorelkaar gekregen, om aan de Wevenakkersweg in twee jaar tijd, van
een grasveld een geweldige
kleurrijke tuin te maken. Ze had
de planten die ze meegenomen
had van Nieuw Schoonebeek,
zolang bij de boerderij opgeslagen. Ze dacht dat vooral haar
rozen het erg moeilijk zouden
krijgen. Ze hadden nl. heel nat
gestaan, maar als rozen één wortel en één oog hebben, kunnen ze
nog overleven, vertelde ze. Er
waren dan ook werkelijk, prachtige rozen, in allerlei kleuren met
enorm veel dikke knoppen en
ook volop in bloei, prachtig. Ze
had ook heel veel hosta's, heel
mooi met allemaal verschillend
blad, met ook enorme grote bladeren en geen slakkenvraat!!!!
Mooie bijzondere blauwe en
witte campanula's en natuurlijk
Monarda's , van die plant hadden
de dames, die in 2011 mee
waren, allemaal een stek gekregen en die groeien nu bij iedereen goed. Ze had ook verschillende soorten Allium's in allerlei
maten en kleuren.
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De tuin is werkelijk een plaatje,
hoe zoiets in twee jaar zo kan
groeien, alles stond mooi dicht,
zodat onkruid ook geen kans
krijgt.
Volgende bezoeken:
Maandag 2 september – tuin- en
museumbezoek Schloss Clemenswerth in Sögel
Maandag 28 september – stekjesruilbeurs bij Roelien Haikens
Eten:
Naar De Schoapwas in Eext op
vrijdag 28 augustus 2015 om
18.00 uur.
Museumgroep:
Een museum wordt er op woensdag 28 oktober bezocht.
Provinciale Commissies:
Vrouwenstreken: woensdag 2
september 2015 om 14:00 uur en
donderdag 3 september 2015 om
09:30 uur in Noord Sleen.
Wandelen bij de afdeling Beilen
op donderdag 10 september 2015
om 09:30 uur.
Wandelen bij de afdeling Uffelte
op donderdag 8 oktober 2015 om
09:30 uur.
Kenniscentrum Handwerken en
Textiele Werkvormen op dinsdag
15 september 2015 om 09:30 uur
in De Voorhof in Westerbork
vindt een ONTMOETING- en
INSPIRATIEMORGEN plaats.
Commissie Wonen en Tuinen: op
woensdag 30 september 2015 om
09:30 uur in Grolloo. Er wordt
een Bloemstuk gemaakt met pompoenen door Wil Fransen.

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

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (48,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

De 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

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. 0599212232

Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.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

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Donderdag: 18.00 - 19.00 uur
groep 4 t/m 6
19.00 - 20.00 uur
groep 7/8 en VO
20.00 - 21.00 uur
dames
Zaterdag:
09.30 - 10.30 uur
groep 1 t/m 3

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

HIP- HOP KIDS
HIP- HOP Tieners
STREETDANCE
HIP- HOP MINI

De lessen worden gegeven door Laura Schipper
Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K.
Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 per jaar.
Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te betalen.
Hiervoor kunt u de machtiging tekenen.
De contributie wordt per kwartaal betaald.
Vandaar dat het opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan plaatsvinden.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http:// okknieuwbuinen.nl
Sv O.K.K.

Nieuws van
sv O.K.K.
De vakantie is weer voorbij en
wij hopen dat iedereen er van
heeft genoten.
Sv O.K.K. begint weer op 17
augustus en wij gaan er van uit
dat iedereen weer mee gaat sporten.
De lessen in Buinerveen worden
vanaf dit seizoen gegeven door

Laura Schipper.
Jeanine moet helaas stoppen met
lessen geven. Door haar studie
heeft ze hier geen mogelijkheid
meer voor. Ze vind het erg jammer en ze zal de meiden ook
zeker missen.
Volgend jaar, nu nog ver weg,
hebben wij weer een uitvoering
in de Splitting. In de volgende
krant leest u hier meer over en
ook welke datum.

Op onze facebook-pagina staat
regelmatig nieuwe informatie.
Mochten jullie hier nieuwtjes
voor hebben dan kan het
geplaatst worden.
Wil u iets weten of hebt u vragen
dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Verder voor iedereen die wil
gaan sporten: Kom eens bij ons
kijken en doe mee.
Sv.O.K.K.

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Dorpskrant Buinerveen
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Hogere machten,
bijgeloof of ……??

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

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.

Hebt U dat ook wel eens, je leest
iets of je hoort iets en dan denk je
er over na, het laat je niet los. Na
een paar dagen komt het weer
boven borrelen, ik wil dan graag
weten hoe het zit. Hoe dan ook, ik
ben altijd benieuwd naar het hoe en
waarom. Dan blijf ik zoeken naar
een verklaring. Een soort onderbouwing met bewijsmateriaal,
maar ik weet ook dat die er niet
altijd is.
Soms gebeuren er dingen waarvan
ik denk ; hoe kan dat – hoe is het
mogelijk. Ooit wel eens gehoord
van iemand die midden in de nacht
ziek en misselijk wordt en dan
blijkt de volgende dag dat op dat
zelfde tijdstip een goede kennis
dodelijk te zijn verongelukt.
Toeval, of is er toch nog….……...
Onlangs hoorde ik van een dominee een uitspraak, waarvan ik dacht
zou dat echt zo zijn? Nu kun je over
het geloof eindeloos discussiëren,
maar gelukkig zei hij zelf dat hij
voor een deel bewijs kon leveren,
maar dan denk ik, nou dat zal wel
zo zijn. Toeval, of zou er toch
nog……….
Onlangs kreeg ik weer zo'n gevoel
bij het lezen van onze dorpskrant .
De tekst was duidelijk; Johnny
is terug. Niemand wist waar die
was, hij was gewoon weg en dat al
voor langere tijd. Een berichtje met
foto in de dorpskrant en hij is weer
terug. Geweldig! Echt super!!!.
Niet dat ik me veel zorgen heb
gemaakt; maar toch, je hoort tegenwoordig zulke rare verhalen.
Heeft iemand gezien dat hij “wegging”. Dat was wel een verrassing,
want ik heb nooit gehoord dat het
hem hier niet beviel. En waar is hij
zolang geweest, is er in die tijd wel
goed voor hem gezorgd. En hoe
heeft hij de weg helemaal alleen
terug kunnen vinden. Is dit toeval;
of zou er toch nog………...............
Tot een ander maol, Jan Haikens.
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V.V. Buinerveen Dames 1
zoekt teamgenoten
u?
o
j
r
voo
s
t
e
I
Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training
bijwonen op
Dinsdag of Donderdag van
20.00 tot 21.30 uur.

Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2015 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
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2014-2015
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00

€11.50
€ 6.50

Data viswedstrijden zijn vastgesteld op:
12 sept

(13.00 - 16.00)

op gewicht

de overige data wordt er op lengte gevist.

Dorpskrant Buinerveen
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Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?
Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.
Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo,
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.
Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in!
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement
vanaf € 12,50 per jaar.
Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de
peuterspeelzaal.
Openingstijden:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur
woensdag van 8.30 tot 9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320
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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.

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

www.dehomoeopaath.nl
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Het voorwerp
Het is natuurlijk weer heel
gemakkelijk om de vakantieperiode de schuld te geven van het
beperkt aantal reacties op de
oproep van juni jl. over de buis
met de open vakverdeling. Enkele lezers hebben gereageerd en
die zaten met hun antwoorden
net niet helemaal goed. Althans
zij zeiden iets dat niet overeenkomt met wat de eigenaar van het
voorwerp erover heeft verteld.
Die eigenaar, dhr. Klaas Smid uit
Nieuw-Buinen, is van mening
dat het voorwerp is gebruikt als
monstertrekker; Bij bulktransporten van granen wil de koper
ervan overtuigd zijn dat hij voor
droge haver, gerst of rogge
betaalt. Om vast te stellen of dat
inderdaad het geval is, wordt de
opengewerkte buis op diverse
plaatsen in het graan gestoken en
al draaiende er weer uit gehaald.
De kwaliteitscontroleur kan dan
beoordelen – door zien, voelen
en ruiken – of de producten aan
de gestelde voorwaarden voldoen. Eenvoudig gezegd, de
koper wil droge granen, vocht is
uit den boze.
Het woord monstertrekker slaat
in eerste instantie op de opengewerkte buis. De tweede betekenis gaat over de kwaliteitscontroleur die het monster neemt en
beoordeelt: de monstertrekker.
Dat leidt naar de twee lezers die
elk een iets andere lezing gaven.
De een zei te weten dat er aardlagen mee beoordeeld konden worden. Door de buis, of een langere
versie dan hier getoond, in de
bodem te steken en vervolgens te
draaien, kan na het terughalen

ervan worden gezien of er verschillen aardlagen zijn. Een beetje bodemdeskundige kan dan
vertellen op welke diepten welke
grondsoorten te vinden zijn. De
tweede lezer die op ons juniartikel heeft gereageerd, heeft
een soortgelijke buis gezien bij
het keuren van kazen. Met een
overduidelijk kleinere monsterbuis kon de kaascontroleur een
klein stukje uit het binnenste van
de kaasbol of platte kaas wegnemen. Dan kan bijvoorbeeld
bezien worden of de rijping is
voltooid en of de lekkernij qua
smaak, geur en kleur de markt op
kan. Tot zover de beide reacties,
die niet (helemaal) overeenko-

men met de lezing van Klaas
Smid. Maar zeker wel creatief
meegedacht!
Dan de nieuwe uitnodiging. Het
voorwerp is aangeboden door de
familie Ensing uit Peize. Zie bijgaande foto's. Bij het beoordelen
van het getoonde voorwerp er
rekening mee houden dat het
circa 9 cm hoog is en een doorsnee heeft van circa 6 cm. Het
materiaal is porselein. Reacties
op deze nieuwe uitnodiging
graag naar de hoofdredacteur
(zie bladzijde 2 van deze dorpskrant) of naar
Martin Snapper
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De Gouden Provincies
Helpt u mee?
Mag ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Rina Lokhorst en ik
ben Coördinator Huishulpen
gem. Borger-Odoorn en Gem.
Stadskanaal voor Stichting De
Gouden Provincies.
Stichting De Gouden
Provincies is in samenwerking
met stichting Flexplan op zoek
naar
Schoonmaak Locaties
Wij hebben een unieke formule
waarmee u uw regio maatschappelijk kunt helpen aan een bedrag
van miniaal € 40.000,00 per jaar,
door uw schoonmaak uit te besteden aan De Gouden Provincies
voor € 15,85 per uur.
Hoe kan dat?
Bij een invulling van 250 uur aan
schoonmaakdiensten kunnen 1
coördinator en ca. 11 schoonmakers “wit” betaald worden. Dit is
het break-even point.
Alle uren (inkomsten) die daar
bovenop komen worden benut
binnen mijn regio.
Het streven is om zoveel klanten
te krijgen dat ik aan ca. 1000 uur
per week kom.
Dit geeft werkgelegenheid aan
nog meer schoonmaaksters, en
het daarmee verdiende geld
stroomt weer terug in de regio, in
mijn geval gemeente BorgerOdoorn en Gem. Stadskanaal.
U helpt zo de lokale gemeenschap en bovendien heeft u
inspraak in wat belangrijk is en
ondersteund dient te worden.
Stelt u zich eens voor wat dit bij u
in de buurt zou kunnen zijn; verenigingen, cultureel erfgoed, voedselbank, kinderboerderij, stimulering van werktrajecten, speeltuin, zwembad, schrijnende
gevallen etc.,.... U bepaalt samen
met de coördinator waarvoor het
geld besteedt zal gaan worden.
Iedereen kan gebruik maken van
onze schoonmaakdiensten,

Pagina 37
zowel particulieren als bedrijven, maar ook dorpshuizen, kerken en scholen. Meldt u dus aan!
Ik wil nog even met klem benadrukken dat wij geen commerciële instelling zijn, en dat wij als
Stichting het maatschappelijk
gebeuren hoog in het vaandel
hebben staan.
Meedoen begint hier
Neem contact met mij op tel. 0631027872 of met één van onze

medewerkers op kantoor tel. 050
851 3550. Ook kunt u zich aanmelden via de website
www.huis-hulp.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan ben ik natuurlijk altijd
bereidt om dit concept verder uit
te leggen.
Er zijn al 11 schoonmaaksters/makers geselecteerd,
en het zou mooi zijn als we met
deze mensen zo snel mogelijk
aan de slag kunnen

De Gouden Provincies
Een landelijke stichting die opkomt voor mens, dier en milieu.

THUISHULP NODIG?
Onze medewerkers doen dit vanuit
maatschappelijke sociale betrokkenheid.
Wij bieden u huishoudelijke hulp per uur vanaf
Alle huishoudelijke taken die door een
zorginstelling niet meer wordt gedaan doen wij!

€ 15.85

(050) 851 35 50
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.degoudenprovincies.nl / www.huis-hulp.nl
Met dank aan onze sponsor www.flexplan.nl kunnen wij deze diensten
het goedkoopst aanbieden!
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

Waarom is bewegen goed voor u?
·
Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
·
Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
·
Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door een hoge bloeddruk, ongezonde
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

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

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met
elkaar. Verder komen de leden van alle groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het
teken staan van sport, spel en plezier.
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.galm-borger-odoorn.nl of op die van
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Gerwin Prins
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Steunstee Nieuw-Buinen
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

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

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

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.

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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Spelweek Buinerveen 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Timmermans Traffic
Hoornstra
Rabobank Borger-Klenckeland
De Homeopaath H. Naaijer
Hofman Bloemen
Hofmans Notenbar
Scheveco
VOF Sloots
Wals schilder- en spachtelwerk
V.V. Buinerveen
KPG Shipping
Landbouw & Loonbedrijf Simon
Berends
Meijer Transport BV
Schipper Transport
Ratering Isolaties
B&B Buinerstee
Roelof Wanders
André Trip
Vlieghuis Installatietechniek
Hofstra Hulshof
De Snuffelschuur

Jeannet Elting Fotografie
LNS Nederland
LNS my-garden.nl
Wals Wandafwerking
Middeljans Sport en Reclame
Dorpshuis De Viersprong
Schaatsvereniging Buinerveen
De Posturaal
Pedicuresalon Andrea
Melkveebedrijf van der Aa
K.R. Sterenborg Transport
Boiten Techniek
Houtzagerij G. Meijer
Gerard Plat
Hospers Fourage
Geert Boekholt
Cubri
MCV Valthermond-Assen
Egbert Egberts Rijwielen
Chinees De Nieuwe Ster

