Dorpskrant Buinerveen
Augustus 2017

Juf Karin van OBS 75 getrouwd
Juf Karin, voordat ze trouwde
nog Haandrikman geheten, is 14
juli 2017 in het huwelijksbootje
gestapt met Martijn Drager. 1
dag per week les van juf Karin, of
4 dagen les van juf Karin; beide
goed voor een uitnodiging. Voor
de kinderen van groep 5 t/m 8
werd het een heuglijke, onvergetelijke middag. Het komt niet zo
vaak voor dat een juf gaat trouwen en als je dan ook nog eens
uitgenodigd wordt om op deze
belangrijke dag erbij te zijn is het
dubbel pret.
De ruim 40 kinderen gingen met
de huifkar van Dorpsbelangen
Odoorn voortgetrokken door een
tractor naar Gasterij De Wiemel
te Gasselte. Daar werd het
jawoord gegeven en was er taart
en iets te drinken voor de kinderen.
Voordat de grote dag daar was,
hadden de kinderen zich al voorbereid op het huwelijk en hun rol.
Een zelfgemaakt lied werd ingestudeerd en ter plekke ten gehore
gebracht en ze hebben voor juf

iets speciaals geknutseld. En dat
alles was nog best lastig uit te
voeren zonder dat juf Karin, die
alle dagen op school aanwezig is,
er iets van meekreeg.
Toen het ja-woord gegeven werd
waren de kinderen ademloos stil.
De ambtenaar merkte op dat ze
nog nooit zo'n rustige groep kinderen meegemaakt had. Heel
bijzonder want onderweg moet
langs de gehele route het wel
duidelijk geweest zijn dat er een
hoop uitbundige kinderen voorbij kwamen.
Jeannet Elting was uitgenodigd
om de dag vast te leggen en Willy
Hilbolling heeft namens Geert de
foto's op school gemaakt tijdens
vertrek van de kinderen.
Als herinnering kregen de kinderen allemaal een mooie foto van
het bruidspaar te midden van de
vrolijke kinderen.
De redactie van de Dorpskrant
wenst het jonge bruidspaar heel
veel geluk.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

24 juni

Viswedstrijd

15 juli

Viswedstrijd

30 aug

Spelweek 2017

9 sep

Viswedstrijd

9 sep

Bingo

20 sep

Vrouwencafe

23 sep

Show your talent

23 sep

Viswedstrijd

10 nov

Vrouwenbingo

16 dec

Kerstbingo

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2017 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 4

inleveren voor

16 augustus 2017

Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor

4 oktober 2017
6 december 2017

Verschijning: eind van de betreffende maand

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

Organiseert

Zaterdag 9 september

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
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

Bingo
Aanvang: 20:00
Locatie: Dorpshuis Buinerveen
Kosten: € 10,
HOOFDPRIJS: Senseo Koffiezetapparaat

Dorpskrant Buinerveen
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Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 23 september 2017 wordt er weer een 'Show your talent' georganiseerd. Zie jij jezelf al op het
podium staan? Grijp dan nu je kans. Jong en oud mogen meedoen. Je mag playbacken, zingen, toneel
spelen, een instrument bespelen of iets laten zien wat een ander niet kan. Vanaf nu kunnen kinderen, tieners
en volwassenen zich weer opgeven via het deelnameformulier of via de mail bij Jannet Boven (zie
mailadres hieronder). Na de zomervakantie zullen we nog een reminder rond laten gaan op de scholen en in
de dorpkrant.
Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om ook mee te helpen met de voorbereiding, het opbouwen en de verzorging van de avond
laat het dan even weten, wij kunnen alle hulp namelijk goed gebruiken!
Heb je interesse, meld je dan aan bij:
jannet.boven@gmail.com
Alle hulp is welkom!!!!
Om de kosten de kunnen dekken rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf. Zorg dus voor
kleingeld op zak! Alleen met uw bijdrage kunnen we de kosten dekken en zorgen voor een leuke avond
voor bezoekers en deelnemer.
De organisatie
Gert Jan Weggemans
Jannet Boven

Deelnameformulier Show your Talent!
23 september 2017, Dorpshuis de Viersprong!
Naam;
Leeftijd;
1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................
E-mailadres contactpersoon;................................................................
Telefoonnummer contactpersoon;........................................................
Artiest/band;
Lied;
Act (play-back, zang, dans, anders);
............................................................................................................
............................................................................................................
Algemeen;
1. Maximaal 1 act per deelnemer per categorie.
2. De organisatie bepaald onder welke categorie een act wordt ingedeeld (bij gemengde leeftijd
samenstelling bijvoorbeeld).
3. Bij onduidelijkheid kan de organisatie geraadpleegd worden.
4. Indeling categorieën; t/m 10 jaar // 10 t/m 15 jaar // 16 jaar en ouder
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Spokentocht
Spokentocht
Spokentocht
Spokentocht
Spokentocht

Op zaterdag 28 oktober wordt de spokentocht van Buinerveen weer gehouden.
De spoken, de schaatsvereniging en de activiteitencommissie doen weer hun uiterste best om
een super griezelige tocht op poten te zetten.
We verwachten weer vele attracties en griezelige lopende spoken door het gehele Meras.
Komt allen en laat dit evenement niet aan je voorbij gaan.
Dat het griezelig en leuk is blijkt een beetje uit onderstaande foto's.

De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om ongeveer 23.00 uur.
Er kunnen 25 groepen meedoen en iedere groep kan maximaal 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 25 oktober bij:
Laura Schipper
Tel: 06-30710781
Email: acbuinerveen@hotmail.com
Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!

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

Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans. Het mooiste is om als lopend
spook in paren van twee te spoken.
Meldt je aan bij Laura of via de email.
De spokenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober om 20.00 uur
in het Dorpshuis. Ook hier kunnen spoken zich nog aanmelden
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Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Kinderdisco
Vrijdag 7 juli is er voor het eerst
sinds een aantal jaren weer een
Kinderdisco georganiseerd. Een
avond waar DJ Robin de muziek
verzorgde en waar zo'n 20 kinderen mooi gekleed naartoe kwamen.
Een gezellige avond met een
hapje en een drankje. Er werd
gedanst en ook de stoelendans
kon niet ontbreken. Een zeer
geslaagde avond met de jongste
jeugd van Buinerveen.
De activiteiten Commissie

THEEWINKEL STADSKANAAL
EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Oogsten en herstellen
Dat her-opbouwen van onze
Wie op het platteland woont
krachten vraagt het één en ander
heeft het alweer gemerkt. De
van het lijf, en daarbij kunnen we
eerste voorbereidingen voor de
in de donkere maanden geen
oogst zijn in volle gang. Bingebruik maken van de krachten
nenkort denderen de volle
van het zonlicht. Vitamine D, een
wagens met aardappelen en suibelangrijke vitamine voor onze
kerbieten weer richting de fabriestofwisseling is niet meer in overken en liggen de velden er weer
vloed beschikbaar. Weet u het
leeg bij. Moeder Aarde kan even
nog? De 'R' in de maand betekenbijkomen van het harde werken,
de bij mij thuis vroeger leveren in stilte en alle rust werken aan
traan en multi-vitamine. Hoe
de heropbouw van haar krachten.
was dat bij u?
Ook de rest van de natuur trekt
Nog steeds kan ons lichaam wel
zich langzaam weer in zichzelf
wat extra ondersteuning gebruiterug. De groeikracht van het
ken in de donkere maanden.
voorjaar en de vroege zomer
Gelukkig zijn groenten en fruit
heeft plaatsgemaakt voor de fase
tegenwoordig het hele jaar door
van rijping van de nazomer en
goed verkrijgbaar waardoor we
vroege herfst. Uitbundig bloeigeen tekorten hoeven op te
ende bloemen en planten maken
lopen. Toch, om gezond te eten is
plaats voor vruchten en de eerste
het verstandig om te kiezen voor
verkleurende bladeren van het
groenten die passen bij het 'hier
najaar. Dit is de periode waarin
en nu', bij de plek waar we wonen
we kunnen oogsten wat we zaaien de tijd van het jaar. Die bevatden, als de slakken ons tenminste
ten op het juiste moment de juiste
niet voor waren … Met een beetvoedingsstoffen voor de juiste
je geluk kan er nog een tijd gegeplek. Een optimaal resultaat,
ten worden van de bewaarde
zogezegd. En, ook best handig
vruchten en de groenten uit de
om te weten, de groenten van het
tuin. Zo kan er een beetje zomer'hier en nu' zijn vaak het meest
licht meegenomen worden naar
betaalbaar om biologisch en eerde donkere tijd van het najaar en
lijk te eten. Zo weinig mogelijk
de winter.
belastende stoffen om zoveel
Ook de mens, die natuurlijk
mogelijk smaak en energie te
gewoon deel is van de natuur,
kunnen leveren.
merkt dat het buiten zijn steeds
Naast het lichaam merkt ook de
een beetje korter wordt nu het
geest dat het licht langzaam weer
steeds vroeger donker is. We zijn
plaats maakt voor het donker.
het ons niet altijd zo bewust,
Dat gevoel kan zó sterk zijn dat
maar ook wij gaan daarmee een
de winter ervaren wordt als een
periode in waarin we gaan teren
groot schrikbeeld, vol donkere
op wat de zomer ons bracht. Ons
dagen en gedachten. Het is dan
werk en ons leven verplaatst zich
verstandig om in ieder geval te
van buiten naar binnen, net als de
proberen iedere dag minstens een
aarde dat doet. Iedereen trekt
half uur buiten te bewegen. Het
zich langzamerhand in zijn huis
lichaam maakt onder invloed van
terug: er gaat een kaarsje aan, het
buitenlucht en licht stoffen aan
huis wordt weer gezellig
die een iets positievere kijk op de
gemaakt.
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wereld kunnen geven. Het peil
van serotonine wordt zo op een
iets hoger niveau gebracht. Toch
is meer serotonine niet voor iedere depressie dé oplossing. Er kunnen ook andere problemen met
de hersenstofwisseling meespelen. De balans tussen de verschillende stoffen die in de hersenen
een rol spelen is een heel fijngevoelig iets en allerlei factoren
spelen mee. Bepaalde voedingsstoffen kunnen bijvoorbeeld
tegenwerken of juist ondersteunen. Ook een homeopathisch
middel kan lichaam en geest nét
dat zetje geven waardoor een
nieuw evenwicht tot stand komt
en het leven er heel wat minder
somber uitziet. Oók in de donkere maanden van het jaar.
Wilt u meer weten? Aarzel niet
om te bellen of mailen met Inspiraling Praktijk voor heel-Zijn
06 21 524 729
of
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

Pagina 8

Dorpskrant Buinerveen

!

rig?
e
i
g
s
w
Nieu
Jubileumpuzzel

Inmiddels zijn al enkele inzendingen binnen, en deze waren alle goed. De puzzel is dus goed te maken. Uit
de inzendingen zal in december een winnaar gekozen worden.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 0622474828
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

gienus@rateringbv.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Oplossing
fotoraadsel
Foto-1
Waar is dit? En wat staat hier
op?
Silo Hollandia van Avebe. Er
staat een mast op voor mobiele
telefonie.
Foto-2
Waar staat dit bord?
Dit is het naambord van Simon
Berends aan het fietspad in
Nieuw-Buinen.
Foto-3
Waar staat dit huis?
Dit huis staat in Buinerveen aan
de Hoofdstraat nr 15.
Foto-4
Waar staat dit bord?
Op de kruising Mondenweg /
Zuiderdiep.
Foto-5
Waar was dit en wanneer?
Renovatie Noorderstraat omgeving nr 18. Datum 14 oktober
2008.
Foto-6
Wat stelt dit voor? Waar en wanneer was het?
Trektocht binnenkomst in Buinerveen op de Osdijk op 2
augustus 2006.
Foto-7
Wat stelt dit voor?
De Pannakooi in Buinerveen
Foto-8
Wat was dit? En wanneer?
Caribische markt op 17-062006
Foto-9
Tijdens welke gelegenheid was
dit? Wat stelt het voor en wanneer was het?
De rommelmarkt van school 75
en het is de grabbelrok en het
was op 24 september 2011
Foto-10
Wat stelt dit voor?
Ringsteken tijdens de
feestweek zeskamp op 6 juni
2004

6

7

8
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Deze zomer weer een nieuwe!!
woensdag 30 augustus
t/m
zaterdag 2 september
Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.

De spelweek vindt ook dit jaar
weer plaats op het ijsbaan
terrein in Buinerveen
Deelnameformulieren +
bijdrage kunnen ingeleverd
worden bij:
(kan ook in de brievenbus
gedeponeerd worden)
Jacob Hospers
Lindenlaan 7
Nieuw - Buinen

Dorpskrant Buinerveen
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Spelweek Nieuws!
Aanmelden
Aanmelden voor de spelweek
2017 kan nog steeds!!
LET OP!! Meld je nog snel aan
voor 1 juli en
betaal maar € 12,50.
Aanmelden na 1 juli is € 15,00
Alleen meelopen met de
dropping kan ook, mits je 16
jaar of ouder bent.
De kosten hiervan zijn € 7,50.

Wil jij je aanmelden als
vrijwilliger, of heb je nog
vragen?! Laat het ons weten, of
stuur een mailtje naar:
spelweekbuinerveen@gmail.com

Het spelweekbestuur: Jacob,
Laura, Monique, Inge en Janet

Club van 20
Ook de club van 20 is dit jaar weer
te vinden in het dorpshuis
Buinerveen.
Wil jij de spelweek een warm hart
toedragen? Schrijf je dan in op de
lijst bij het Dorpshuis !
Voor maar € 20,- maak jij het
bestuur en alle kinderen in
Buinerveen en omstreken helemaal
blij!!

Wij hebben er zin in, jullie ook?!

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
GEZOCHT!!

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

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

Wij zijn opzoek naar grote effen
T-shirts voor het maken van
indianenjurken. Maten ongeveer
vanaf L.
Ook zijn wij op zoek naar oude
kussens die op onze
zelfgemaakte loungebanken
kunnen liggen.
Tot slot zijn wij ook nog op
zoek naar wasmachine
trommels (complete oude
wasmachine mag ook) voor het
maken van veilige vuurkorven.
Mocht u ons kunnen helpen met
één of meerdere bovenstaande
dingen.
Laat het ons dan zo snel
mogelijk weten via een
berichtje op facebook, bij één
van onze bestuursleden of via
onze mail:
spelweekbuinerveen@gmail.com

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

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
Tuinbezoeken:
Tuinbezoek
“de Groene Weelde”
Op maandag 12 juni bezochten
10 dames de tuin van Elly en Lammert Groen, “de Groene Weelde”
in Drouwenermond. De naam is
een combinatie van de achternaam van de familie en de weelderigheid van de honderden soorten planten. De familie woont er
sinds 1985, maar de tuin is pas
vorig jaar opengesteld voor
publiek. Na de thee/koffie en
koek, krijgen we een rondleiding
door de tuin.
De tuin is sfeervol, natuurlijk en
romantisch, met diverse borders
op kleur, vijvers en slingerpaadjes. Vooral Elly maar ook Lammert vertellen honderd uit over
de verschillende planten en wijzen ons op bijzonderheden. Er is
een grote variatie in planten. Elly
is steeds op zoek naar iets
nieuws, plantjes verzamelen die
bijzonder zijn en die bijna niemand anders heeft. Om geen last
te hebben van slakken staan de
hosta's in potten op tafels evenals
de dahlia's om te voorkomen dat
larven aan de bollen gaan knagen. We waren erg onder de
indruk van de tuin en de kennis
van de eigenaars.

"Zachtfruitbedrijf"Sturing
Bezoek
“ZACHTFRUITBEDRIJF” Sturing in Hooghalen
op maandag 19 juni 2017.
Op deze hete dag vertrekken 10
dames naar Zachtfruitbedrijf
Sturing voor een presentatie,

rondleiding en een proeverij. Het
is een leerwerkcentrum met reintegratietrajecten. Ook Syrische
asielzoekers, met een status, kunnen daar 2 dagen per week werken. Dit jaar telen ze alleen aardbeien en asperges. Volgend jaar
weer frambozen en bessen. Er is
dit jaar veel schade door vorst.
De fam. Sturing is 40 jaar geleden begonnen met kalveren en
varkens. Ook nog droogbloemen. Johnny, 18 jaar in dienst,
vertelt over het bedrijf. De asperges steken ze om de dag. Ze werken alleen met doeken over de
asperges voor zowel de koude
periodes als nu voor de warmte/zon. Elke week gaan er kilo's
asperges naar v.d. Valk in Spier.
De aspergeplant gaat 10 jaar
mee. De aspergekever kunnen ze
bestrijden. We zien het sorteren
van de asperges van kwaliteit
AAA naar asperges voor de soep.
De aardbeien worden tegenwoordig op cocos gezet i.p.v.
veengrond. Cocos neemt meer
vocht op. Als plant gebruikten ze
voorheen “de Elsanta”, 4 planten
per pot. Nu “de Harmony”, 1
plant per pot! De 40.000 planten
worden ingekocht à 0,50 /plant.
De “witte vlieg” wordt met een
soort plakmiddel bestreden. De
suzuki vlieg kan in het najaar in
het zachtfruit zitten. Het fruit
wordt daarom “iets rauwig”
geplukt. Ze hebben een systeem
dat de voeding en vocht voor
aardbeien regelt. Na de rondleiding is er een proeverij van
appelsap, aardbeiensiroop,
Drentse trots met boerenjongens
(leek op advocaat) en aardbeienlikeur. In de boerderijwinkel is
van alles te koop. O.a. natuurlijk
asperges (ook geschild) en aardbeien, div. nieuwe aardappelen.
Tuinbezoek “De Straude”
Maandag 3 juli zijn we met 11
dames op tuinbezoek bij Henk de

Jonge en Tineke Hoekstra in
Vlagtwedde geweest. De tuin,
3300 m² groot heeft de naam “De
Straude”, Gronings voor laaggelegen groenland. De opa van
Henk was de eigenaar van het
perceel, dat ligt aan een steenslag
pad aan de rand van Vlagtwedde.
Henk vertelt dat zij de tuin de
afgelopen twintig jaar hebben
opengesteld voor publiek, maar
dat zij ermee stoppen op 1 augustus. Het is mooi geweest, het
onderhoud vraagt erg veel tijd en
we willen onze vrije tijd anders
gaan invullen. We mogen vrij
rondlopen en als er vragen zijn, is
hij in de buurt om die te beantwoorden. De tuin is aangelegd in
strakke vormen, omgeven door
hagen. De borders staan vol met
planten op soort en kleur. Ook
hier worden we weer verrast
door, voor de meesten van ons,
onbekende planten en struiken.
O.a. oma's oorbellen, origanum
(marjolein) en een paarse monarda. Op de foto's, gemaakt door
Thea en Aly, zie je de grote verscheidenheid aan planten. Henk
heeft een voorkeur voor bloemen
in de kleuren geel, oranje en wit
en Tineke voor bloemen in de
kleuren blauw, paars en rood.
Verder is er een groot gazon met
fruitbomen, een vijver omringd
door grassen, een moestuin en
een kas. In een kippenhok lopen
kippen en een haan van het ras
Noord Hollandse blauwe. In
plaats van entree wordt er een

Dorpskrant Buinerveen
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vrijwillige bijdrage gevraagd
voor de “MAMA'S”, een project
in Zuid Afrika voor kansarme
kinderen voor voeding en scholing.
Het vierde en laatste tuinbezoek:
maandag 4 september 2017
14.00 uur: Tuinbezoek "Beeldentuin Zwaganaga”, Exloo
Organisatie door Aly Bouwes en
Dia Kroon.
Fietstocht:
Op woensdag 12 juli stond een
fietstocht met een High Tea bij
Lucy's Inn te Eesergroen
gepland. Helaas regende het op
deze middag en zijn we met de
auto naar Eesergroen gereden. 16
dames genoten van een heerlijke
High Tea.
Provinciale Commissies:
Kenniscentrum Handwerken
en Textiele Werkvormen:
De morgen van de 3e dinsdag van
september (19 sept.) is traditioneel de Ontmoeting – Inspiratiemorgen van het Kenniscentrum
Handwerken en Textiele Werkvormen. Met veel vrouwen in de
zaal hopen we op een inspirerende ochtend, tevens de start van
het handwerkseizoen. Bestemd
voor alle leden van Vrouwen van
Nu. Met nieuwtjes over de
workshops en de expositie. Het
thema voor het komende seizoen
is: Vrijdag de 13de.
Commissie Cultuur Drenthe:
De commissie Cultuur nodigt u
uit voor een excursie op: dinsdagmiddag 17 oktober 2017
Een bezoek aan het Museum
Helmantel “De Weem” en de
schilderijen van Henk Helmantel. Abt Emopad 2
9922 PJ Westeremden
We gaan op eigen gelegenheid en
worden om 14.00 uur verwacht.
Na koffie en gebak volgt een
rondleiding van ± 2 tot 2½ uur
door Babs en Henk Helmantel.
Na afloop van de rondleiding is
er nog een hapje en een drankje.

Aanmelden vóór 1 oktober bij:
Alberta Bartelds. Bij voorkeur
per e-mail:
alberta.bartelds@planet.nl
Wandelen:
Lammy Veldman coördineert de
provinciale wandelingen met
elke keer een afstand van 8 of 12
km ; e-mail:
janenlammy@kpnmail.nl
Wandelen bij de afdeling Nijeveen op donderdag 14 september

om 9.45 uur. Dorpshuis De
Schalle.
Wandelen bij afdeling NieuwBalinge op donderdag 5 oktober
om 9.45 uur. Zalencentrum « De
Heugte »
Vrouwenstreken:
Lijkt het je leuk om met andere
vrouwen iets te ondernemen op
het gebied van tekenen en schilderen, bezoek dan onze workshops. Gretha Remerij en Jessica
Wassenaar hebben in oktober
2008 de provinciale schildersclub opgericht. We gaan regelmatig een uitdaging aan en schilderen met verschillende materialen. Aan het eind van de workshop gaan de cursisten met een
tevreden gevoel naar huis met
een eigen gemaakt "kunstwerk"
niet wetende zoveel talent te hebben.
maandag 2 oktober - Vrouwenstreken - “Schoenen schilderen
op doek”. (pumps, sportschoenen, kinderschoentjes), vanaf
een eigen foto of zelf meegebrachte exemplaren.
contactpersoon:
Geertje Schonewille
Email: info@gschonewille.nl

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 (50,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden
plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen. We beginnen 's
avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom
en kan vrijblijvend 2 keer
komen kijken. Informatie is
ook te verkrijgen bij Ria
Boelsma, tel. 0599-622121 of
Geesje Middeljans, tel. 0599212232
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Nieuws CBS School 59
Dansvoorstelling
Het afgelopen schooljaar hebben
de kinderen danslessen gehad
van Mieke Landman. Om elkaar
en de ouders te laten zien welke
dansen ze allemaal van Mieke
geleerd hebben was er een voorstelling op het kleuterplein. Ook
volgend schooljaar krijgen de
kinderen weer danslessen.
Gezellige schoolavond
De ouderraad had voor de gezellige schoolavond het plein in
zomerse sferen gebracht. Al
limbo dansend kwamen de
bezoekers het plein op. Er was
van alles te proeven en er kon ook
nog een gokje gewaagd worden
aan het rad van avontuur. Voor de
kinderen waren er diverse spelletjes en natuurlijk een grabbelton.
Ouders, kinderen en team hebben zich deze avond uitstekend
vermaakt!
Afscheid groep 8
We hadden dit jaar wel een heel
bijzonder afscheid van groep 8.
Slechts één leerling gaat volgend
jaar naar het voortgezet onderwijs. Voor ons en voor Gerben
was het dus een speciale dag.
Traditiegetrouw was er 's middags een open podium. De kinderen van groep 1 t/m 7 namen op
eigen wijze afscheid van Gerben.
Verder was er een lied van alle
juffen en een sketch van de juffen
van de bovenbouw. Ook de
ouderraad liet van zich horen.
Aan het eind van de middag gingen we met alle kinderen van de
bovenbouw bowlen in Odoorn en
daarna waren we uitgenodigd bij
de familie Abelen voor een fantastische barbecue. We wensen
Gerben veel succes op zijn nieuwe school in Gieten.

Dorpskrant Buinerveen
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Laatste schooldag
Traditiegetrouw hebben we het
schooljaar afgesloten met een
vossenjacht. De kinderen van
groep 1 t/m 6 gingen in groepjes
onder leiding van ouders op zoek
naar de vossen, die zich in de
straten rond de school ophielden.
Onderweg kregen de kinderen
wat te drinken. Toen de kinderen
weer terug waren bij school hebben ze nog een groepstekening
op het schoolplein gemaakt en
kregen ze een ijsje. Het was een
geslaagde laatste schooldag.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
CBS School 59,
bezoekt u dan onze website:

www.school59.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:
donderdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.00 – 17.00
18.00 - 20.00
dinsdag:
14.00 - 17.00
woensdag:
14.00 - 17.00
donderdag: 08.30 – 11.00
14.00 – 17.00

Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
14.00 - 17.00 uur
Tel:
Borger:
088 012 8300
Nieuw-Buinen:
088-0128375
Week van de alfabetisering:
Op donderdag 7 september wordt
in Nieuw Buinen een Huiskamerverhalen route georganiseerd
in samenwerking met het Sociaal
Team. U kunt deelnemen aan
deze route van 15.30 tot 17.30 of
van 18.30 tot 20.30 uur. De taalroute is een wandeling langs verschillende huizen/ plekken, rondom de Bibliotheek, waar mensen
binnen mogen lopen om te luisteren naar een voorlees-verhaal of
vertelling. De afsluiting zal
plaatsvinden in de bibliotheek
met een kopje koffie of drankje.
Hier kan even nagepraat worden
en kunt u informatie krijgen over
de nieuwe ontwikkelingen in het
Taalhuis.

Dreumesuurtje in Bibliotheek
Nieuw Buinen op 29 september
Op vrijdag 29 september van
9.30 tot 10.30 wordt er een dreumesuurtje gehouden in Bibliotheek Nieuw Buinen. Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje,
waarbij dreumesen (van anderhalf tot vier jaar) en hun ouders of
oppas elkaar ontmoeten. De activiteiten bestaan uit: een klein
verhaaltje uit een boek voorlezen, liedjes met beweging, kringspelletjes en knutselen. Tijdens

het dreumesuurtje kan er ook een
prentenboek geleend worden.
Deelname is gratis.
Er wordt voorgelezen uit: 'We
hebben er een geitje bij' van Marjet Huiberts.

Tablet Café start weer op maandag 2 oktober in de Bibliotheek
Op maandag 2 oktober van
14.00-15.30 uur, kunt u terecht in
de Bibliotheek met vragen over
uw tablet. Een ervaren docent
van de STOA is aanwezig om u
leuke en handige tips te geven.
Neem uw eigen tablet mee!
Heeft u zelf (nog) geen tablet,
maar wilt u het eens uitproberen;
er is altijd een tablet beschikbaar
in de Bibliotheek.
Kinderboekweek 2017 van 4 tot
15 oktober
In deze periode organiseert
Bibliotheek Nieuw Buinen rondom het Kinderboekenweek
thema 'Gruwelijk eng' een aantal
activiteiten, t.w. een quiz voor de
basisschoolleerlingen en een
spelmiddag in samenwerking
met de sportcoach. Nadere informatie volgt via flyers, op facebook en op onze website.

Dorpskrant Buinerveen
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe.
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.
Abonnementen
Tarieven 2017
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2017
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

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

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf januari 2017. In principe zal er elke tweede week van
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Kosten:
Jaarabonnement:

Voor 2 stuks speelgoed
17.50
Voor 4 stuks speelgoed
25.00
(uitleentijd 3 weken)
Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen,
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320
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Uit de oude doos:
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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.

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Kinderopvang

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

Bloemenkracht

Nieuwsgierig?!

Praktijk voor Bach-bloesem remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430

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

silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

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

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.

NIEUW: persoonlijke boodschappenservice
De Gouden Moer
heeft u:
-moeite met boodschappen doen?
-boodschappen van diverse winkels nodig zoals de
apotheek, Aldi en de Lidl?
te weinig tijd om zelf boodchappen te doen?
Wellicht kan de Gouden Moer u hierbij van dienst
zijn. Voor meer informatie kunt u bellen met :
0599 211949 of 0629258567
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

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

Dorpskrant Buinerveen
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WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB
De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:
? Het tijdstip en de duur van wanneer de
? Bij wie u uw hulp inkoopt.
hulpverlener bij u komt.
? Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp. ? De regie over de zorg en dus over uw leven.

PGB INFORMATIE - UITLEG EN ADVIES
GRATIS EN VRIJBLIJVEND - WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

Senas

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

b.g.g.:?06?-?174?43031

www.senas-zorg.nl

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!
Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!
Bert 0646188435
Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

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.

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

info@senas-zorg.nl
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Nieuws OBS 75
Afscheid van groep 8
Traditiegetrouw nemen we jaarlijks uitgebreid afscheid van de
kinderen van groep 8. Omdat
onze activiteitencommissie vanwege alle hulp nog steeds goed
'boert', kan dit gepaard gaan met
een schoolreisje, gekozen door
de kinderen zelf. Ook dit jaar
bleek Schloss Dankern populair
als bestemming. De kinderen
hebben de hele dag samen met
juf Karin en begeleiders genoten
in het zwembad.
's Avonds werd deze dag op
school afgesloten met een informeel samenzijn met de kinderen
en hun familieleden. Juf Karin
had voor elk kind een mooi
woordje en had zelfs voor alle
kinderen een persoonlijk cadeautje gekocht. Verder werden de
kinderen verrast met een USBstick en een prachtige fotocollage, verzorgd door Jeannet Elting.
Daarna hadden de kinderen ook
voor de juffen een verrassing in
petto. We waren allen sprakeloos
van dit fantastisch lieve gebaar
en gaan er na de vakantie veel
gebruik van maken en bij een
slok heerlijke koffie zeker aan
jullie denken!
De finale van de avond dreigde
vanwege een enorme bui letterlijk in het water te vallen, maar
kon met wat hulp gelukkig tóch
doorgaan: kinderen werden door
hun juffen letterlijk de school
uitgesmeten. Dit gebeurde weer
onder grote hilariteit en met veel
camera's in de aanslag.
In deze dorpskrant nemen we
opnieuw, iets zachtzinniger, nog
even afscheid. Rachelle, Tobias,
Teun, Lisa, Sam, Loreena,
Ruben, Linde, Niels, Patrick,
Jasmijn en Iris: bedankt voor alle
fijne jaren die we met jullie hebben mogen werken en heel veel
succes gewenst op het vervolgonderwijs! We zien jullie vast
binnenkort nog eens terug.

Een persoonlijk woordje en presentje voor Patrick

Eééén…… twééé……. Dag Teun!”

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.

Foto's: J. Elting
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Vossenjacht op afsluiting
schooljaar
Ook dit jaar was er voor de kinderen een vossenjacht georganiseerd. We kunnen ons gelukkig
prijzen met zo'n mooie omgeving en een bos achter school.
Ook waren we blij met de hulp en
de creatieve geesten van de kinderen van groep 7. Zij hebben
geassisteerd en meegedacht met
het uitzetten van de routes. Ook
hebben ze voor de jongere kinderen spelletjes bedacht. Samen
met enkele leerkrachten waren
zij verkleed te vinden in het dorp.
Dankzij hulp van ouders, maar
ook andere vrijwilligers uit het
dorp, konden de kinderen in kleine groepjes genieten van alle
verrassingen onderweg.
Het was een zeer geslaagde ochtend, hoewel enkele jonge kinderen zich toch iets anders hadden
voorgesteld bij een vossenjacht.
“Is het nu al afgelopen? Maar we
hebben geen één vos gevonden!”
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
OBS School 75,
bezoekt u dan onze website:

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Komt allen - Komt allen - Komt allen
OBS 75 Buinerveen/Nieuw Buinen organiseert
zaterdag 30 september 2017 van 12:00 tot 15:00 uur een

op het schoolplein
Op de volgende data komen wij bij u langs om de spullen op te
halen:
- vrijdag 30 juni 2017 vanaf 18:30 uur
- vrijdag 29 september 2017 om 18:30 uur
Wij nemen niet mee: spullen of kleren die kapot zijn, wit- en bruin
goed, matrassen en grote meubelstukken.
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Puzzel antwoorden:
Antwoorden in de puzzel zoek
de 10 verschillen.
1. In het verkeersbord staat
achter Stadskanaal geen
kilometerafstand meer.
2. In de vlag van het
dorpshuis staat nu 25.
3. In de lantaarnpaal rechts
van het dorpshuis mist
een stukje.
4. Voorste schoorsteen in
het huis van Wilvo nu
van Middeljans is
weggehaald.
5. Er staat links van de
Noorderstraat nu ook
een bord parkeerplaats.
6. In het dorpshuis is in de
linker boven raam een
raampaneel weggehaald,
waardoor er nu maar 2
raampanelen over zijn.
7. In de witte rechtermuur
is het middelste kleine
raampje weggehaald.
8. In het ANWB bord is de
plaatsnaam Exloo nu
met een O.
9. In de vrachtauto voor
het huis van Wilvo staat
nu een logo. Dit is
hetzelfde logo wat ook
aan het dorpshuis hangt.
10. Er is een zwart kunstof
paaltje naast de weg
weggehaald

GEZOCHT:
Bezorger voor de dorpskrant.
Voor het Zuiderdiep zijn we op zoek naar een bezorger M/V
6x per jaar door weer en wind, uiteraard in je eigen tijd. Goed voor je
maatschappelijke stage, of om er gewoon even uit te zijn.
Reageren naar:
dorpskrant@buinerveen.nu

Dorpskrant Buinerveen
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Spokentocht
Aanmelden als deelnemer of als spook?
Laura: 06-30710781
E-mail: acbuinerveen@hotmail.com
Groepen van maximaal 6 personen
€ 4,- per deelnemer

Deelnemers t/m 12 jaar onder begeleiding van een
volwassene

Deelname kost € 4,= p.p. Graag bij opgave betalen.
Contact of per bank: Nl34 RABO 0140046879 tav Stichting Dorpshuis Buinerveen

Zaterdag 28 oktober 2017 Vanaf 19.00u

Pagina 26

Dorpskrant Buinerveen

R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Deze beide foto's zijn vermoedelijk van een schoolfeest van school 75, namen zijn niet bekend.
Wie herkend er personen, graag reactie naar Jacco Pranger,06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com

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

Dorpskrant Buinerveen
Bladerend in het archief
van Plaatselijk Belang kwam
deze foto tevoorschijn.
Eerst heeft de
peuterspeelzaal nog in de
achterzaal gezeten, waarna
de deel is opgeknapt.
September 1994 was de
opening van de nieuwe plek
die met behulp van ouders
is gerealiseerd.
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Uit de oude doos: Veenschutters
Mei 1997, als bestuurslid van een
schietvereniging in Musselkanaal, leek het mij wel iets om een
“luchtvereniging” op te zetten in
het dorpshuis in Buinerveen,
e
maar de 1 Reactie was, “dat lukt
je nooit!”, en dat moet je niet
tegen me zeggen, dat stimuleert
alleen maar!
Eerst maar eens gepolst of hier
behoefte voor bestond, en met de
toenmalige dorpshuisbeheerder
Grietje, een geschikte avond
vinden om het tot uitvoering te
brengen, ook toen hadden we al
een uitbaatster die dacht in oplossingen, en het feest kon beginnen, om tot actie te kunnen overgaan moest er eerst worden ingekocht, en het is of de tijd heeft
stil gestaan, ook toen had je geld
nodig, al was het nog in Guldens,
en nu in dat andere betaalmiddel.
Ik letterlijk “de boer op”, en alle
middenstanders, en die daar voor
doorgingen bij hun aan de deur
geweest, en in een tijdvak van
een week Fl.400,-! bijelkaar
gel.ld, zie de voornaamste sponsoren op de schietkaart, dus aankoop van luchtgeweren kaarten,
luchtbuks kogeltjes, kaarthouders, verlichting, etc.
De eerste kogelvangers werden
op een keukentrapje gestald, en
als iedereen had geschoten werden de kaarten gewisseld, en konden de volgende schutters hun
geluk beproeven, later werd dit
gedaan met automatische transporteurs.
We zijn in die tijd uitgegroeid tot
een vereniging die respect
afdwong in de wereld van de
luchtverenigingen, in uitwisselings wedstrijden werd menig
beker mee naar huis genomen,
van Drouwen, Musselkanaal,
Blijham, Scheemda, om maar
een paar te noemen, en de bekerkast, in de achterzaal, heeft wel
eens tot problemen geleid, om de
laatst gewonnen beker te kunnen

Buinerveen 1997- 2009

tonen, moest wel een eerder
gewonnen exemplaar het veld
ruimen, en verdween dan in de
kast, als dankbare herinnering.
Maar…………..
Zoals wel vaker, komt aan ieder
begin een eind, zo ook voor
Schietvereniging de Veenschutters, de terugloop van de leden
was niet tegen te houden, door
diverse redenen liep het in een
periode van ongeveer een half
jaar van een 25 leden, terug naar
minder dan 10, hiermee kon de
zaalhuur niet worden opgebracht, en werd besloten tot
opheffen van de vereniging, tot

groot spijt van de laatste leden,
maar soms kan het niet anders.
Ik wil een ieder nogmaals
bedanken, die hier aan heeft meegewerkt, een speciale dank gaat
uit naar Kasper, die in meerdere
functie's een “opbouwende” bijdrage heeft geleverd, vele jaren,
ik ga verder geen namen noemen, daar ik iemand zou vergeten, en dat is zeker niet de bedoeling.
Groet van de (ex) VoorzitterPenningmeester-Secretaris , en
lid van Schietvereniging de Veenschutters te Buinerveen.
Wubbe Kamies.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Kort geleden hebben we binnen
het gebouw waar onze archiefruimte zich ook bevindt een extra
ruimte tot onze beschikking
gekregen waar we als vrijwilligers druk mee bezig zijn. Het is
een voormalige zusters woning
en is een mooie grote ruimte waar
we mee uit de voeten kunnen. We
hebben onze krantenarchief en
onze boekencollectie moeten
verhuizen naar deze ruimte om
zo een betere ruimte te maken
voor onze glascollectie. Ook zijn
er weer enkele vitrinekasten aangeschaft en hebben nu rond de 50
kasten gevuld met glas van uit de
glasfabrieken van NieuwBuinen. Om zo een beter beeld te
geven van de glasindustrie van
Nieuw-Buinen, maar ook zullen
binnenkort de machines worden
geplaatst die we enige tijd geleden hebben aangekocht vanuit de
nalatenschap van het glas
museum uit Veenhuizen van
Cees van Olst. Er wordt met man
en macht druk gewerkt om dit

voor elkaar te krijgen en willen
alle vrijwilligers die ons daarmee
helpen hartelijk danken voor hun
hulp. Binnenkort hoort u van ons
meer over deze grote expositie.
Inmiddels telt ons gebouw 11
ruimtes die ook gevuld zijn met
een stuk historie en u mee neemt
in een tijd terug.
Kom gerust ook eens langs in
onze archiefruimte aan de Parklaan 26 om alles te bekijken.
Onze ruimte is vrij toegankelijk
en er is ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op de
dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur, of na telefonisch contact op een ander tijdstip. Ook
kunt u materiaal meenemen zoals
foto's en documenten. Deze worden direct gescand en kunt ze
meteen weer mee nemen.
Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons
tijdschrift. Het derde nummer
van 2017. Heeft u belangstelling

voor dit tijdschrift, dan kunt u
voor 17 euro lid worden en ontvangt u tevens 4 keer per jaar dit
tijdschrift. Ook los zijn deze te
koop, maar kosten dan 5 euro per
stuk, dus een lidmaatschap is
voordeliger . Een voordeel hiervan is ook nog dat u het thuisbezorgd krijgt door één van onze
vrijwilligers.
Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
.Daar staat ook veel informatie
over onze vereniging. Of op facebook onder oald buunerveen en
oald buunermond, waar ondermeer geregeld oude foto's verschijnen en contacten gelegd
kunnen worden.
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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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Gesprek met afdeling Groen
v a n G e m e e n t e B o r g e rOdoorn:
Een afvaardiging van Plaatselijk
Belang heeft samen met ambtenaren van afdeling Groen van
Gemeente Borger-Odoorn een
gesprek gevoerd. Er is gesproken
over:
-grasmaaien van bermen:
Wedeka maait het gras in de
bebouwde kom naar eigen
inzicht en volgens tekening.
Het Jaagpad zal 1x per jaar worden gemaaid. Inmiddels plaatsgevonden in juli.
-onderhoud van bomen;
De afgelopen maand is er snoeionderhoud uitgevoerd door een
extern bedrijf, wegens achterstand. Snoeien van bomen langs
het voetbalveld is tevens
genoemd.
-'t Meras:
paden: moddergaten opvullen,
bermen worden 1x per jaar
gemaaid
velden maaien: afgesproken om
velden voor de aanvang van spelweek te maaien
bospest: er wordt bekeken hoe
we dit op kunnen lossen. Bij verwijdering van de bast van de bospest komt er stank vrij. Een ieder
is vrij om in het bos de
Bospest-Amerikaanse vogelkers
te bestrijden.
afsluitpalen: aan beide zijden van
het bos blijven wel liggen, maar
staan open, zolang er geen problemen ontstaan op het af te sluiten pad. Dit heeft tevens de voorkeur van de afdeling Groen.
-onkruid langs stoepranden en
parkeerplaatsen:
wordt weggebrand en de veegmachine komt langs.
-visplekken:
vissers zullen deze zelf moeten
onderhouden of in nieuw overleg
met de Hengelsportfederatie.
-plan 't Kloppende hart van Buinerveen:

in overleg t.z.t. over de groeninvulling.
Kruispunt en omgeving – 't
Kloppende hart van Buinerveen:
De LEADER-subsidie voor onze
subsidieaanvraag “Het kloppende hart van Buinerveen” is
verleend!

Behalve de positieve inhoudelijke beoordeling, is ons project
ook nog op andere onderdelen
beoordeeld, zoals eventuele
staatssteun, de toepassing van
aanbestedingsregels en EUconformiteit. De beoordeling
van deze aspecten vindt plaats
door de RVO (Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland).
Nieuwbouwplan Zuidonder:
Ook wat betreft het Nieuwbouwplan is er weinig te melden.
Graag horen we nog steeds van
inwoners of er belangstellenden
zijn voor seniorenhuisvesting in

verschillende appartementen in
een “boerderij” op het nieuwbouwplan.
Ook horen we graag of er personen zijn die interesse voor een
huurwoning op het nieuwbouw
plan Zuidonder in Buinerveen
hebben.
Verdere informatie bij Dennis
Middeljans verkrijgbaar, tel.
0 5 9 9 2 1 2 2 3 2 o f d e nnis@middeljanssportenreclame.
nl
Bestuur:
Het bestuur van Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Brigitte Fowler, secretaris
Jan van Noortwijk, penningmeester
Dennis Middeljans
Roelfienus Boekholt
Carla Drent
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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.

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te
gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.
Info: potverhuur@outlook.com
facebook.com/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131
Nieuw-Buinen

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

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

A.Sloots
Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

In Buinerveen word de volgende dansles gegeven
Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4
Hip-Hop mini
Rian van der Aa geeft les aan deze groep

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

15.30- 16.30 uur

€ 27.00/kw.

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.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http://okknieuwbuinen.nl
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk

Nieuws sv O.K.K.
Rian van der Aa heeft een vakantiebaan gevonden in het buitenland. Hierdoor kan ze vanaf 29 mei geen les
meer geven. Na de grote vakantie komt ze weer terug op de groep.
Gelukkig is Nikée van Eck bereid gevonden om haar les tot aan de grote vakantie over te nemen.
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2017
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2017 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:

€11.50
€ 6.50

Data van de viswedstrijden op een rijtje:
Zaterdag 9 sept van 13.00 16.00 uur
Zaterdag 23 sept van 13.00 16.00 (op gewicht)

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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Activiteiten VV Buinerveen
FRITUURVET

Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Materialen die wel worden vergoed:
Kleding
Schoenen (samengebonden)
Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ
Knuffels
Ÿ
Speelgoed
Ÿ
Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ
Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ
Breigaren, bollen wol
Ÿ
Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze
staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Hebt U nog vragen hierover bel dan tel. 06 12 20 88 16.

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
openingstijden: zie website
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Van 20 t/m 25 november
organiseert het Nationaal MS
Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te
zamelen voor onderzoek naar
de ziekte Multiple Sclerose.

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040

MS is een chronische ziekte van
het centrale zenuwstelsel. In
Nederland hebben meer dan
17.000 mensen MS, en jaarlijks
krijgen 800 mensen de
diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich
meestal tussen het 20e en 40e
levensjaar en het is de meest
invaliderende ziekte onder
jonge mensen in Nederland.
Veelvoorkomende klachten van
MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en
gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het
genezen kan worden. Met de
opbrengst van de collecte
investeert het Nationaal MS
Fonds in innovatieve
onderzoeken om MS te
genezen.
Wil jij dat mensen met MS
zich beter voelen door jou?
Word collectant. Help MSpatiënten. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar 2 uur van
je tijd. En het is nog leuk ook.
Kijk op de website
www.mscollecte.nl voor meer
informatie en meld je snel aan.
Samen staan we sterker tegen
MS!
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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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Oproep:
Heeft u nog oude
dorpskranten, van
voor 2000, dan zouden
wij die graag lenen om
in te scannen. Wij missen namelijk nog een
aantal van af 1993, tot
en met 1996. Er is vast
wel eens een artikel
gepubliceerd waardoor u dacht: Die moet
ik bewaren! En die zoeken we dus! Stuur een
berichtje naar de
redactie, en indien
nodig komen we de
kranten ophalen.
Alvast heel erg
bedankt.

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer

- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

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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Het voorwerp
Ondanks het feit dat al onze
lezers iets langer de tijd hebben
gehad om te reageren op onze
voorwerpvraag van april jl., is er
maar één antwoord binnengekomen. Die was wel raak! De foto's
van het hersen-krakend voorwerp wezen in de richting van
een zaag. Maar niet zomaar een
zaag als we gewend zijn te zien
en soms zelfs ter hand nemen;
Dan te denken aan een houtzaag
of ijzerzaag.
De in de in april getoonde foto's
is een hooizaag. En dit keer weer
het correcte antwoord gegeven
door dhr. Ben van Lom uit
Nieuw-Buinen. Voor wat betreft
de voorwerprubriek van Dorpskrant Buinerveen zo langzamerhand geen onbekende lezer. Dus:
goed gezien Ben! Door nog wat
korte gesprekjes met Van Lom en
Jan Kruit uit Nieuw-Buinen zijn
we er zeker van dat die mannen
elkaar nauwelijks kennen en
zeker geen weet hebben van de
spulletjes die Jan Kruit in zijn
historische agrarische verzameling bewaart.
Iets meer informatie over de hooizaag, overgenomen uit een informatieblad dat door Jan Kruit over

Dorpskrant Buinerveen
dit voorwerp is geschreven. Hij
schrijft onder meer: nadat het
gras op het gemaaide perceel was
doorgedroogd werd het bijvoorbeeld nabij of beter in de boerderij of nabijgelegen schuur gestapeld. Om zoveel mogelijk te kunnen opslaan werd dit bij het overladen stevig aangestampt. Herinner kinderen/jongeren die voor
deze klus op de boerderij werden
uitgenodigd en zich met het hooi
al stampend, trappend en springend konden uitleven. Door deze
werkwijze – ook geholpen door
het eigen gewicht van het hooi –
koekte het gedroogde gras aaneen/ineen tot één blok massa die
na verloop van tijd niet meer met
een hooivork uit elkaar kon worden gehaald. Dan moest de hooizaag er aan te pas komen, een
voorwerp met grove tanden en
voor het druk en kracht zetten
voorzien van twee handvatten
(getoond exemplaar alleen voor
rechtshandigen).
In de informatie van Jan Kruit is
ook opgenomen dat de hooizaag
ook wel gebruikt werd als mestzaag. Een mestvaalt van een beetje omvang, die ook door de tijd
flink is ingeklonken en waarop
regen, wind, vorst en zon hun
samenpersende invloeden heb-

ben uitgeoefend, die bult wordt
één opeengepakte massa. Voordat in het voorjaar die mest kon
worden uitgereden op de
akker(s) moest de boer eerst die
samengeperste en hard geworden mest in kleine vervoerbare
stukken zagen. Dus, eigenlijk
een zaag met twee doelen en
namen, hooizaag en mestzaag.
Alles met dank aan Jan Kruit uit
Nieuw-Buinen, door het ter
beschikking stellen van dit multifunctionele voorwerp en de bijgeleverde informatie waarvan
we in dit artikel dankbaar
gebruik hebben gemaakt. En . . .
ook leuk dat we nog best eens bij
hem mogen aankloppen.
Hier dan weer de volgende uitdaging, een koperen voorwerp van
circa 15 cm. lang en 6 cm maximale ruimte tussen de “ogen”.
Het voorwerp is een erfstuk in de
familie Bakker te Buinerveen.
Graag zetten we u weer aan het
denken over de naam van het
voorwerp en/of het geven van
een beschrijving van het
doel/gebruik ervan. Antwoorden
graag naar de hoofdredacteur
(zie Colofon) of naar
Martin Snapper
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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
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Jan Beugels
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

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
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Wij steunen verenigingen uit de regio
Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg
belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we
een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een
groot aandeel in de maatschappij.

Rabobank Borger-Klenckeland
Een aandeel in elkaar
rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
06-46362683
0900-9229
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Enquête Dorpshuis &
Activiteiten Commissie

