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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

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

Nummer 2 inleveren voor 2 april 2014
Nummer 3 inleveren voor 4 juni 2014
Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2014
Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2014
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2014

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

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

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

Eierzoeken 2014
Ook dit jaar kunnen er weer paaseieren worden gezocht. Dit zal gebeuren 
op zaterdag 19 april en is zoals altijd bestemd voor kinderen van de 
basisschool groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Voor de winnaars van elke groep 
zijn er drie prijsjes. Na afloop van het zoeken is er voor iedereen iets te 
drinken.

Om 13.30 vertrekken we vanuit het dorpshuis. Als je mee wilt doen moet 
je je daar om ongeveer 13.15 uur inschrijven. Het kost € 1,- per persoon.
Zorg er voor dat je een lange broek aan hebt. Het is laat Pasen en als het 
weer zo zacht blijft als nu zullen er vast al veel brandnetels in het bos 
staan.
Ik hoop dat er heel veel kinderen komen.
Tot ziens,

De Paashaas.

Agenda
22 feb Jeugdwerk
1 mrt Après ski
7 mrt Bowlen’t Hok
8 mrt Bingo
14 mrt Seniorendans
17 mrt        Jaarvergadering
21 mrt Jeugdwerk
22 mrt NL Doet
4 april        Dropping ‘t Hok
5 apr       Show your talent
12 apr Bingo
16 apr Jeugdwerk
19 apr Eierzoeken
20 apr Paasvuur
26 apr Oud IJzer
10 mei Viswedstrijd
16 mei Panna toernooi
24 mei Bingo
31 mei Viswedstrijd
21 jun Viswedstrijd
25 jun Jeugdwerk
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AGENDA:
7 maart Bowlen (opgeven voor 3 maart, kosten 5,-)
21 maart Gewone soosavond
4 april Dropping!
18 april Gewone soosavond
2 mei Vervalt i.v.m. de vakantie 
16 mei Panna toernooi 
23, 24, 25 mei Kamp! 

(bij slecht weer wordt het verplaatst naar 20, 21, 22 juni)
13 juni BBQ met groep 8

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

Uitslag Ballonwedstrijd spelweek 2013
De spelweek is al weer een aantal maanden achter de rug. En de ballonen kaartjes bleven binnen stromen. 
We hebben in het totaal 7 kaartjes terug gekregen. Omdat dit het laatste jaar is van de ballonnen wedstrijd, 
hebben alle kinderen, waar de kaartjes van zijn terug gestuurd, een cadeaubon ontvangen van de Bart Smit.

· Chris Meulman 221,9 kilometer
· Yentha Boekholt  135,2 kilometer
· Kim Weima  124,7 kilometer
· Luuk Wind 121,2 kilometer
· Loreena Goudriaan 119,8 kilometer
· Lucas Trip 102,9 kilometer
· Josette Faber 101,6 kilometer

We wensen iedereen heel veel plezier met het uitzoeken bij de Bart Smit.
Groetjes spelweek Buinerveen

JEUGDWERK activiteiten 2013 – 2014
Carnaval zaterdag 22 februari
Muziekavond vrijdag 21 maart
Knutselen woensdag 16 april
Eindfeest woensdag 25 juni

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

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

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

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

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

mailto:henkenelsderoo@ziggo.nl
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Ommetje Buinerveen 2014

Ommetje Buinerveen 2014
Op een zonnige zondagmiddag, 
12 januari, verzamelden zich 
bijna 100 mensen bij het Dorps-
huis in Buinerveen om het 
Ommetje van Buinerveen te 
lopen. Het was dit jaar het derde 
jaar op rij dat de Nieuwjaarsre-
ceptie in het Dorpshuis werd 
voorafgegaan door een Omme-
tje. Hopelijk een nog lang blij-
vende combinatie.Het Ommetje 
voerde dit keer langs het in 2013 
geopende trapveld (pannakooi)  
bij de voetbalvelden langs de 
Noorderstraat. 

Via de ijsbaan en het 
hoofdpad door het bos werd het 
Noorderdiep bereikt. Iedere wan-
delaar had een flyer meegekre-
gen waarin foto's van boerderijen 
langs het Noorderdiep en het 
Zuiderdiep, tot aan de Hollandia-
laan, stonden. Deze foto's waren 
allemaal zo'n 50 jaar oud en de 
uitdaging bestond er nu in de 
verschillen tussen toen en nu te 
vinden.Ik vond zelf de verschil-
len minimaal: slechts een enkele 
boerderij is in de afgelopen jaren 
verdwenen maar de meest staan 
er nog steeds mooi bij, misschien 
zelfs vaak nog wel mooier dan 50 
jaar geleden.
De meeste boerderijen zijn overi-
gens tussen 1885 en 1918 
gebouwd. Twee boerderijen zijn 
wat later gebouwd, 1922 en 
1923. De voorganger op Zuider-
diep 22 was door brand vernie-
tigd. Brandend hooi en stro 
waren door de harde winde 

terecht gekomen op het dak van 
Noorderdiep 15 waardoor ook 
deze volledig in de as werd 
gelegd.
Meer informatie over de diverse 
boerderijen is te vinden in het 
boek Nieuw-Buinen en Buiner-
veen Historisch Verbonden, van 
Hirzo Schuurman. 

Ongeveer halverwege het 
Ommetje kwamen we aan bij 
Hoornstra, sinds enkele jaren 
gevestigd op het voormalige Hol-
landiaterrein. Hoornstra ontving 
ons zeer gastvrij met koffie, thee, 
frisdrank en koek en cake. Ook 
was er gelegenheid op eigen hout-
je het terrein van Hoornstra te 
verkennen. Ik liep mee met enk-

ele ter plaatse deskundigen 
(Geert  B.  met  zi jn Ave-
be/Hollandia kennis, Geert W. 
met zijn bouwkennis van het 
terrein, Berend met zijn buur-
man-kennis) waardoor ik ook 
van dit stukje Buinerveen – 
Nieuw-Buinen weer wat meer te 
weten ben gekomen.Over het 
fietspad van het Zuiderdiep en de 
Hoofdkade werd na circa 4 kilo-
meter en anderhalf uur lopen het 
Dorpshuis bereikt. Hier wachtte 
ons een ontvangst met nieuw-
jaarsborrel en kon de Nieuw-
jaarsreceptie beginnen.

Wim Bruil
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W e e t  u  h e t  n o g ?
Van 1990 tot 1995 zijn diverse 

optochten geweest, waarvan 

een paar foto’s beschikbaar 

zijn. De redactie is op zoek 

naar meer foto’s, maar ook 

bijbehorende verhalen. Heeft 

u een verhaal, foto’s of wilt u 

een ervaring delen: Stuur 

deze naar de redactie en 

misschien wordt dit wel 

geplaatst. Voor de koningsdag 

in 2014 willen wij hier een 

artikel aan wijden.

Hoe kun je met een badspons in 
een kerstsfeer krijgen. Je voegt er 
een kerstbal bij. En heel veel 
bling bling. Op woensdag 11 
december konden we onze crea-
tiviteit daarop los laten. De spons 
gebruikten we als buik en een 
kunststoffen kerstbal als hoofd. 
Dit was de basis van een kerstfi-
guur. Voor de armen en benen 
namen we chenilledraad. En zo 
ontstonden er gaandeweg de mid-
dag allerlei engeltjes, Kerstman-
nen, sneeuwpoppen. Maar ook 
een kerstboom. De kerstbal was 
een piek geworden. Tussendoor 
hadden we chocomelk of ranja en 
iets lekkers. 

30….53….72….bingo 

Op 17 januari stond een bingo-
avond op ons programma. De 
avond werd in twee groepen ver-
deeld. Groep 3 t/m 5 waren als 
eerste uitgenodigd. Groep 6 t/m 8 
kwamen daarna. Het was weer 
een spannende avond. Om je 
heen zie je andere kinderen het 
ene nummer na de andere weg-
strepen. En zelf heb je nog bijna 
niets. En zo ineens is het anders-
om. Maar dat ene cijfertje wil 
maar niet komen. Op elk kaartje 
konden 3 prijzen gewonnen wor-
den. Soms was er een dubbel 
bingo. Degene die het laagste 
cijfertje trok, mocht het eerste 
een cadeautje uitzoeken. En 
iedereen ging met een altijd prijs-
je naar huis. We willen immers 
alleen maar lachende gezichten 
zien. 

Het waren twee hele leuke activi-
teiten. Nu gaan we ons opmaken 
voor carnaval. We hopen op een 
hele vrolijke verkleedpartij.

Namens het Jeugdwerk,

Els de Roo

Badsponsen en kerstballen
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ShowShow
youryour

talenttalent
 

Ben je altijd al gek geweest op het imiteren 
van je favoriete artiest/band of ga je liever 
dansen, misschien zelfs live zingen, toneel 

spelen of muziek maken?
Buinerveen zoekt zijn eigen X-factor!

Bedenk je eigen act in 
Show your talent 

op zaterdag 5 april 2014 in 
Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen, 

aanvang 19.30 uur

Geef je tot uiterlijk 26 maart 2014 op bij 
Greetje/ Willem Heidekamp, 
tel. (0599) 21 22 77 of via onderstaand 
deelnameformulier, in te leveren 
Zuiderdiep 39 of 215 te Nieuw-Buinen.

Naam:Leeftijd

1. …………………………………………… ………… jaar
2. …………………………………………… ………… jaar
3. …………………………………………… ………… jaar
4. …………………………………………… ………… jaar
5. …………………………………………… ………… jaar
geeft/geven zich op voor de talentenshow met de volgende act:

Act Artiest/band etc. Lied
0 Playback ………………………. …………………………
0 Zingen  ………………………. …………………………

Naam dans Op muziek van
0 Dansen ………………………. …………………………
0 Andere act namelijk:

(Graag duidelijk omschrijven wat je gaat doen)

Nog even het volgende:
Ten aanzien van de eerlijkheidsfactor is maximaal 1 act per deelnemer per categorie mogelijk. 
Mocht de Dansgroepen van NOAD besluiten mee te doen, dan is het mogelijk zowel met NOAD als 
met een eigen act mee te doen. Bij onduidelijkheid vraag de organisatie. Dit voorkomt teleurstelling.

De categorieën zijn:
1 Tot en met 10 jaar
2 Tieners tot en met 15 jaar
3 Volwassenen vanaf 16 jaar
4 Volwassenen-kinderen

Voor de categorieën 3 en 4 vindt 1 prijsuitreiking plaats. 
De organisatie bepaalt onder welke categorie een act wordt ingedeeld. 
Veel succes!
Kasper en Truida
Willem en Greetje

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

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur

Maar... hoe te
beginnen?

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

Praktijk Vida Criativa

Voor

Counseling & Coaching

Zuiderstraat 37

9524 PG Buinerveen

Tel: 06 34684274

www.vidacriativa.nl

info@jornadainterior.nl

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

A.Sloots

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

Nieuws CBS School 59
Kleuters naar de bieb
In het kader van de nationale 
voorleesdagen brachten de kin-
deren van groep 1 en 2 op 27 janu-
ari een bezoek aan de biblio-
theek. Bibliothecaresse Carin 
heeft de kinderen het verhaal van 
Krrrr...okodil verteld met behulp 
van voorleesplaten. We hopen 
natuurlijk dat de kinderen de 
bibliotheek vaker gaan bezoe-
ken.

Project kerk-school-gezin
Van 20 t/m 26 januari hielden we 
ons jaarlijkse project “Kerk-
School-Gezin”. Het thema was 
dit jaar “Lekker belangrijk”. Op 
school zijn Bijbelverhalen rond 
dit thema verteld.
Het project wordt georganiseerd 
door De Baptistengemeente, de 
PKN-kerk, CBS “De Klister” en 
CBS School 59.
De week werd op zondag 26 janu-
ari afgesloten met een kerkdienst 
speciaal voor de kinderen. 
 Aan deze week is ook altijd een 
goed doel gekoppeld. Deze keer 
gaat de opbrengst van de actie 
naar een school in Burkina Faso. 
Juf Albertine heeft in de herfstva-
kantie een bezoek  gebracht aan 
de Gueswendeschool en met 
eigen ogen gezien dat veel mate-

rialen, zoals boeken en schriften, 
niet aanwezig zijn. De kinderen 
hebben klusjes gedaan, er zijn 
foto's verkocht en ook de collec-
tes in beide kerken gaan naar dit 
goede doel. Inmiddels is er al een 
bedrag van ruim € 1500,00 bin-
nen!

Musical
Een datum om alvast in uw agen-
da te zetten: vrijdagavond 23 
mei. Op die avond zullen kinde-
ren, ouders en teamleden de spet-
terende musical “Een feest van 
kleur” opvoeren. De komende 
maanden gaan we hard aan het 
werk om de liedjes, dansjes en 
teksten in te studeren. De voor-
stelling zal plaatsvinden in “Het 
Tussendiep”. We hopen op veel 
belangstelling vanuit het dorp! In 
de volgende dorpskrant leest u 
hier meer over. 
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

-Honing van eigen imkerij.

-Honingproducten.

-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.

-Apitherapie.

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

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Noorderstraat 33  

9524PB Buinerveen

0599 212545  /  06 15494003

camping@paardetange.com 

www.paardetange.com
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Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker 
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?

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

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

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

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

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

Speelotheek Kiekeboe 
Noorderdiep 127

9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320

Zoals u weet, hebben de gezamenlijke scholen CBS school 
59 en OBS 75 een kerstactie georganiseerd in december jl.
De opbrengst van deze actie heeft per school een bedrag 
van maar liefst € 340,00 opgeleverd.

Wij willen iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage aan dit 
geweldige resultaat heeft geleverd. Met uw bijdrage 
kunnen we extra activiteiten voor de schoolkinderen 
organiseren. Wij hopen dat wij aan het eind van 2014 
wederom een beroep op u mogen doen.

CBS School 59 en OBS 75  

Kerstactie scholen
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Allereerst willen wij iedereen in 
2014 het beste wensen.
Misschien heeft u het wel eens 
overwogen, om een avond gezel-
lig te gaan zingen bij een gezelli-
ge club? Nou dan kan ik u vertel-
len: De gezelligheid en zangple-
zier kunt u bij ons beleven!
Wij hebben momenteel 20 leden, 
15 dames en 5 heren.
Wij zingen iedere eerste donder-
dag van de maand, in de Vier-
sprong te Buinerveen.
Aanvang 19.30 uur. 
Lidmaatschap is per jaar €15,- 
Wij zouden het fijn vinden als u 
bij ons zou komen zingen.
Mijn motto is “Zingende mensen 
zijn blije mensen“.

Wie komt ons cluppie Volkszang in Buinerveen versterken?

 Als u belangstelling heeft kunt u bellen met :
Secretaris Roelie Potze  0599-614101
Voorzitter Anneke Boekholt:  0599-212523     
                                                 Bestuur Volkszang

Kunst Kollektief Borger-Odoorn 
wenst alle kunstliefhebbers een 
voorspoedig en kunstzinnig 
2014.
Het komend jaar wordt voor ons 
kollektief een bijzonder jaar. Het 
is 5 jaar geleden dat Henk en 
Anneke Copier het idee opvatten 
om een kollektief op te zetten 
waar alle kunstenaars, zowel 
professionals  als amateurs uit 
alle disciplines, zich thuis zou-
den kunnen voelen. Dat dit een 
juist inzicht was blijkt uit het feit 
dat het kollektief momenteel uit  
circa 50 kunstenaars bestaat . 
Ter gelegenheid van dit jubi-
leumjaar zullen er enkele evene-
menten worden georganiseerd, 
waarover verder in het jaar nog 
nadere berichten zullen volgen.
Er wordt naar mogelijkheden 
gezocht om de gebruikelijke  
open atelierroute, die ook dit jaar 
weer  in het tweede weekend van 
oktober zal plaatsvinden, een 
speciaal karakter te geven.
Wij hopen u, met uw enthousias-
te en door ons zeer gewaardeerde 
belangstelling,  ook het komend 

jaar weer op onze evenementen 
te begroeten.
Voor meer informatie zie: 
www.kunstkollektiefborger-
odoorn.nl
Valthermond,
contactpersoon voor Kunst Kol-
lektief Borger-Odoorn:
J.P. Robbesom

tel 0599 661409
email:joopart@gmail.com

NIEUWJAARSWENS VAN KUNST KOLLEKTIEF BORGER-ODOORN

mailto:email:joopart@gmail.com
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.30 – 16.30

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

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

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

Nieuwsbrief
Schrijf je in voor de digitale 
nieuwsbrief van de Drentse bibli-
otheken. Je ontvangt dan iedere 
maand interessante acties, aan-
biedingen en nieuws uit je biblio-
theek.

Bibliotheek aan Huis
Voor iedereen die wegens leef-
tijd, ziekte of een handicap niet 
zelf naar de bibliotheek kan 
komen, bestaat in een aantal 
bibliotheken de mogelijkheid de 
boeken e.d. thuis te laten bezor-
gen.
Een vrijwilliger komt dan bij je 
thuis op bezoek. Je kunt aang-
even welke boeken of andere 
media je wilt lenen. De vrijwilli-
ger 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.

Bibliotheek Borger
In de nieuwe Bibliotheek Borger  
in de MFA Hunzehuys vind je 
een ruim assortiment boeken, 
tijdschriften en films voor jeugd 
en volwassenen. Bezoekers zijn 
welkom aan de leestafel met de 
nieuwste tijdschriften of om te 
internetten. De deskundige mede-
werkers staan klaar om al je vra-

gen te beantwoorden. 
In de bibliotheek is een speciale 
hoek ingericht voor BoekStart 
met baby-, dreumes- en peuter-
boekjes. Je baby kan deze boek-
jes gratis lenen.
Kinderen vinden in het Makke-
lijk Lezen Plein (MLP) o.a. aan-
trekkelijke leesboeken zonder 
moeilijke woorden. 
Voor klanten met een visuele 
beperking heeft de bibliotheek 
een Aangepast Lezen Punt (ALP) 
met groteletterboeken en luister-
boeken.
Voor folders met toeristische 
informate en tips voor uitstapjes 
kun je terecht in het Tourist Info 
Punt (TIP) in de bibliotheek. 
 
Bibliotheek Nieuw-Buinen
Bibliotheek Nieuw-Buinen is te 
vinden in de MFA Noorderbreed-
te. Ook hier is een grote collectie 
jeugdboeken te vinden en tevens 
een collectie materiaal voor vol-
wassenen. 

Dreumesuurtje
Vrijdag 21 februari is er weer een 
dreumesuurtje in de bibliotheek 
van Nieuw Buinen en in Borger  
van 9.30-10.30 uur. Het dreume-
suurtje is een gezellig uurtje, 
waarbij dreumesen en hun 
ouders/verzorgers of oppas 
elkaar ontmoeten. De activiteiten 
zijn gericht op stimulering van de 
taalontwikkeling, de motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van het jonge kind. 
Tijdens het dreumesuurtje wordt 

er samen gelezen, gespeeld, 
gezongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar. Deelname 
is gratis.              
Op 28 maart is het volgend dreu-
mesuurtje in Borger en Nieuw-
Buinen.

Bibliotheek start met 
uitlenen e-books
Leden van de bibliotheek kunnen 
nu ook e-books lenen. Minister 
Bussemaker opende in Den Haag 
deze nieuwe service van de bibli-
otheken.
De e-books zijn voor leden van 
de bibliotheek gratis te downloa-
den. Er is bij de start keus uit 
5000 titels. Het aanbod zal regel-
matig worden ververst. De e-
books van de bibliotheek zijn 
beveiligd, na drie weken zijn ze 
niet meer leesbaar. Vorig jaar 
bleek al dat er veel behoefte is 
aan e-books. Er werden via de 
app VakantieBieb ruim 500.000 
e-books gelezen.
Vanaf april 2014 zijn ook de 
allernieuwste e-books te lenen 
via het Pluspakket. Hiervoor 
wordt een extra bijdrage ge-
vraagd van 20 euro voor 18 boe-
ken. Een overzicht van het aan-
bod is te vinden op www.biblio-
theek.nl/ebooks. Hier kun je ook 
de e-books downloaden. Maak 
daarvoor eerst een account aan 
met het lidmaatschapsnummer 
op je pas. 
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Online lezen via 
streaming e-books
Het streamen van e-books is 
vanaf april 2012 mogelijk bij de 
bibliotheek. Het is te vergelijken 
met het bekijken van een filmpje 
op YouTube of het beluisteren 
van muziek via Spotify. Biblio-
theekleden loggen in op de web-
site van de Public Library Online 
en kunnen vervolgens online 
boeken lezen.
Als bibliotheeklid kun je direct 
inloggen, het aanbod bekijken en 
beginnen met lezen! Klik op 
onderstaande link en volg de 
stappen. Log in met je biblio-
theekpas. Je krijgt een beveili-
gingswaarschuwing te zien, klik 
op ‘doorgaan’ of ‘verstuur’. Daar-
na kun je de boekenplankjes 
bekijken, de boeken aanklikken 
en beginnen met lezen! LET OP: 
Je kunt kiezen voor FLASH of 
HTML. Wil je boeken lezen op je 
iPad of iPhone, kies dan voor 
HTML.

Nieuw van de Bibliotheek en 
HEMA-academie: 
Gratis online cursussen
Zelf DJ zijn, een mooie presenta-
tie leren maken of het beste halen 
uit je iPad of digitale camera? 
Vanaf 12 december kan dat bij de 
Bibliotheek. Via onze nieuwe 
gratis online cursussen, die je 
kunt volgen waar en wanneer je 
maar wilt.
De Bibliotheek biedt in samen-
werking met de HEMA academie 
3 pakketten aan: Vrije tijd, ICT 
en Sociale vaardigheden/social 
media. Je mag hier één pakket 
van kiezen. 

In het pakket Vrije tijd kun je 
bijvoorbeeld alles leren over 
wijn of over digitale fotografie. 
Bij ICT leer je onder andere wer-
ken met Excel en PowerPoint. 
Instagram en Timemanagement 
zijn enkele van de cursussen die 
bij Sociale vaardigheden/social 
media horen.
Je kunt de cursussen alleen vol-
gen als je lid van de Bibliotheek 
bent. De cursussen zijn een jaar 
beschikbaar en worden tijdens 
dat jaar ook nog ververst. Nog 
geen lid maar wel geïnteresseerd 
in de cursussen? 
Ga dan naar de Bibliotheek en 
schrijf je in! 
Op www.bibliotheek.nl/hema-
academie vind je meer informa-
tie over de pakketten en de cur-
sussen. Daar wordt ook uitgelegd 
hoe je met je bibliotheekpas 
direct met de cursussen aan de 
slag kunt.
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Nieuws OBS 75
Er staat weer een gitaar op 
school!
Maar eerst: er was weer het 
Kerstdiner op de laatste donder-
dag voor de Kerstvakantie.  De 
kinderen smulden vanaf 17.00 
uur weer van de door de ouders 
verzorgd buffet. Op het school-
plein verzamelden ondertussen 
de ouders en het Veenkoar. Nou 
waren we al wel gewend aan een 
uitgebreide en sfeervolle kerst-
viering. Maar ditmaal was er ook 
nog een Kerstmarkt met lekker-
nijen en kerstcreaties. Naast de 
ouders en grootouders van de 
kinderen werden er ook veel oud-
leerlingen gezien en dorpelingen 
die OBS 75 een warm hart toe-
dragen. Iedereen liet zich de gra-
tis oliebollen, erwtensoep, cho-
comelk en Glühwein goed sma-
ken. De Kerstvrouw deelde aan 
een ieder heerlijke chocolaatjes 
uit.  Toen de kinderen na  de maal-
tijd buiten waren, werd het hele 
gebeuren afgesloten met kerst-
liederen, gezongen door de kin-
deren, ouders en alle andere aan-
wezigen samen met het Veenko-
ar.
 Een week later was de ZAACO 
(de Zeer Actieve Activiteiten 
Commissie Ouders) alweer druk 
bezig met de huis-aan-huis-
verkoop van suikerbrood en met-
worsten. Deze activiteit werd 
samen uitgevoerd met de ouders 
van CBS 59 hetgeen vele positie-
ve reacties gaf t.a.v. de samen-
werking.
Nu, in 2014, bruist het op OBS 
75 aan de ene kant weer van de 
activiteiten, aan de andere kant 
merk je de rust van de regelmaat 
en continuïtiet. 
De Citotoetsen voor groep 8 zijn 
net weer gemaakt. Al met al 
waren de resultaten van het vorig 
jaar erg goed, namelijk een 7,9 
gemiddeld.  OBS 75 scoort daar-
mee als één van de hoogst sco-
rende basisscholen binnen de 
gemeente Borger-Odoorn.  Maar 

wat voor de leerlingen/ouders en 
leerkrachten vooral prettig is: al 
een aantal jaren zijn de resultaten 
erg  goed en de verwachting is 
dat het dit jaar niet anders zal 
zijn. Al met al een prachtig resul-
taat waar ook de leerkrachten 
trots op kunnen zijn!   
In januari zijn alle leerkrachten 
op een intensieve 2-daagse trai-
ning geweest . Dit had te maken 
met de nieuwe “Leefstijl”-
methode. Deze methodiek helpt 
de kinderen om hun sociaal-
emotionele vaardigheden te ont-
wikkelen. Het werkt o.a. preven-
tief tegen pesten. De kinderen 
leren o.a. praten, luisteren, 
samenwerken, met elkaar reke-
ning te houden, samenwerken,  
conflicten op te lossen, gevoe-
lens te uiten, het opdoen van zelf-
vertrouwen en van daaruit hun 
vaardigheden uit te bouwen. Het 
zijn belangrijke vaardigheden 
die voor kinderen belangrijk zijn, 
zowel nu op school als wanneer 
zij volwassen zijn. De leerkrach-
ten zijn erg enthousiast gewor-
den over deze methode en gaan 
dat met de ouders delen en berei-
den momenteel een informatie-
avond voor. 
De kinderen van groep 7 en 8 
waren onlangs bij André Trip 
uitgenodigd om onderwezen te 

worden over grondsoorten. 
Samen met een grondsoortendes-
kundige werd met een graaf-
machine een gat in de grond 
gegraven. De kinderen zagen 
daardoor meerdere grondsoorten 
tot er uiteindelijk een harde zand-
laag is bereikt. In de loods was 
een quiz opgezet en nog meer 
grondmonsters.
Eerder had André de kleuters 
onder leiding van Juf Hennie al 
op bezoek gehad om hun te ver-
tellen over de de grote bulten 
bieten en wat  er allemaal mee 
gebeurt.
Verder kregen de kinderen van 
groep 7 en 8 van een ouder les in 
het kader van drugs- en alcohol-
preventie.
Ook werd op 30 januari een 
brandpreventieles gegeven door  
brandweer-mevrouw Annet Huls-
hof. Na de pauze werd er een mel-
ding gedaan: "Brand bij het lees-
huis van de kleuters!" Binnen 90 
seconden was de school leeg!
Ondanks het feit dat de oefening 
was aangekondigd bij de kinde-
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ren, maakte het gierende alarm 
veel indruk. Leerling Damien 
raakte door de rook zogenaamd 
bewusteloos. Hij werd op tijd uit 
de brand geholpen door brand-
weervrouw Kim.
De creatieve ouders van de 
ZAACO hebben ondertussen de 
vorige thematafels alweer ver-
vangen door prachtige themata-
fels die de winter als onderwerp 
hebben. Zij staan in de gang van 
de school  (de kunstenaar die 
eerder naast de school woonde, 
heeft er nog niet van gehoord. 
Maar als hij nog zou wonen, zou 

hij zeker een bezoek gebracht 
hebben want ze zijn erg origineel 
en inspirerend). 

N.B.  Wat de gitaar betreft: Mees-
ter Henk geeft hier weer les. Kon 
dus eigenlijk geen afscheid 
nemen (vooral de leerlingen van 
het mannelijk geslacht vinden 
dat ze nog nooit zó goed les heb-
ben gehad).  Juf Martine speelt 
zeer verdienstelijk viool  (en nog 
wel een electrische!) en ook te 
zien op internet en was op tv 
(DWDD). Roept de vraag op 
welke juf een geweldige slag-

werkster is, welke juf fantastisch 
bas speelt, wie oorverdovend de 
trommelvliezen kan terroriseren 
met een trompet,  en wie de zoet-
gevoisde stem heeft.  Zou er dan 
toch een ooit OBS75 band in het 
verschiet liggen?

OBS 75, sinds 1875,  de openba-
re school met die bijzondere 
naam en het mooiste schoolplein 
van Nederland

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

NOORDERSTRAAT 14,   BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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Op 1 februari 1989 stond er een 
advertentie in De Kanaalstreek: 
Stichting Buurtwerk is op zoek 
naar een spontane duizendpoot 
met goede contactuele eigen-
schappen, die bereid is in eerste 
instantie als peuterleidster tegen 
onkostenvergoeding mee te wer-
ken aan het oprichten van een 
peuterspeelzaal te Buinerveen.
Kerst 2013: na bijna 25 jaar 
wordt de peuterspeelzaal (PSZ) 
in Buinerveen gesloten als 
gevolg van de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid Kern& 
Kader.
Voordat in 1989 het besluit geno-
men was om een peuterspeelzaal 
op te richten werden er al peuters 
opgevangen bij destijds Olga 
Spijkerman op Zuiderdiep 4. 
Toen de oprichting van de PSZ 
een feit was hebben ze 3 jaar een 
gastvrij onderkomen gevonden 
in de voetbalkantine van Buiner-
veen. Alleen werd het steeds 
meer werk om elke keer de kanti-
ne om te bouwen tot een PSZ. 
Wat was het een feest in januari 
1992 toen de peuters verhuisden 
naar het toen nieuw geopende 
Dorpshuis. 16 peuters verhuis-
den mee. Een vaste ruimte was er 
nog niet en elke keer moest de 
zaal ingeruimd en uitgeruimd 
worden. Wel was er sanitair voor 
peuters en een peuterwasbak 
geplaatst. De bureaucratie en 
regels waren vast wel iets een-
voudiger dan vandaag de dag. 
Uiteindelijk bleek ook dit van 
tijdelijke aard.
Nadat de peuterspeelzaal 220 

keer ontruimd was voor de weke-
lijkse bijeenkomsten werd einde-
lijk een eigen ruimte gecreëerd 
op de voormalige deel van het 
dorpshuis. In de zomer van 1994 
was het eindelijk zover en kon de 
opening plaatsvinden en werd 
tegelijkertijd het eerste lustrum 
gevierd. Noeste arbeid van 
ouders en vrijwilligers zorgden 
voor een compleet nieuwe PSZ in 
het Dorpshuis. Jan Haikens, toen 
nog wethouder van de Gemeente 
Borger, heeft het lint doorge-
knipt.
Vele feestjes werden gevierd op 
de PSZ waarbij ook heel vaak 
gebruik werd gemaakt van de 
zalen van het Dorpshuis. Heel 
veel peuters hebben de afgelopen 
25 jaar gebruikt gemaakt van 
deze voorziening in Buinerveen. 
Aangezien hier geen kinderdag-

verblijf of crèche aanwezig is 
wordt zeer veel gebruik gemaakt 
van alternatieve opvang, binnen 
gastouder gezinnen of binnen de 
familie. Voor een kind is de PSZ 
dan ook een welkome plek om 
zichzelf te ontwikkelen en met 
leeftijdsgenootjes een start te 
maken van een sociaal leven in 
deze wereld. Op de peuterspeel-
zalen zijn verschillende vriend-
schappen tussen peuters begon-
nen die vandaag de dag nog 
steeds gelden.
Toen destijds in 2003 door de 
gemeente het Kern & Kader plan 
ontwikkeld werd, was al gauw 
duidelijk dat in de toekomst ook 
de PSZ te Buinerveen dicht zou 
moeten. Maar dat zou pas hoeven 
als de MFA te Nieuw-Buinen 
klaar was. Veel vergaderen, uit-
zoekwerk en samenwerken van 
de diverse belanghebbenden 
zorgde ervoor dat er in een ope-
ning werd gevonden in de letter-
lijke tekst van het beleid. De 
Meraskabouters moeten sluiten 
als de dichtstbijzijnde MFA 
gereed is. En laat die van Borger 
nu net enkele honderden meters 
dichterbij zijn dan die van 
Nieuw-Buinen. Hoera, reserve-
tijd werd ingezet. Al bleef het 
zwaard van Damocles boven de 
kabouters hangen en moest er 

De Meraskabouters
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gesloten worden als Borger klaar 
was. Ondanks dat nog vele ding-
en geprobeerd zijn, het gemeen-
telijk beleid was niet te keren 
(denk ook aan de verschillende 
basisscholen die ondanks de 
strijdbare omgeving toch geslo-
ten zijn/worden binnen de 
gemeente).
In december 2013 was het zo ver. 
De spullen werden ingepakt en 
verhuisd. Wat in al die 25 jaar zo 
geweldig was van deze peuter-
speelzaal, het samenwerken en 
samen de schouders eronder, was 
zelfs in de laatste week zichtbaar. 
De sluiting onafwendbaar, onom-
keerbaar beleid en toch hebben 
ook ouders en vrijwilligers in 
deze laatste week samen de spul-
len ingepakt, hebben de leidster 
en de vrijwilligers hun best 
gedaan die laatste weken onver-
getelijk te maken. Een erg naar 
gevoel voor de betrokkenen, 
meewerken aan de eigen verhui-
zing, maar het kenmerkt wel de 
gemeenschapszin van ons dorp: 
samen de schouders eronder en 
wat we samen opgebouwd heb-
ben brengen we ook netjes aan 
zijn eind. Niet gewild en toch 
gebeurd.
Wie weet herhaald ooit de 

geschiedenis zich en wordt een 
klein initiatief een nieuw begin 
van een nieuwe ontwikkeling. De 
regels zijn strenger, de bureau-
cratie duizend maal erger, maar 
de peuters zijn niets veranderd en 
hebben nog steeds behoefte aan 
het zich ontwikkelen op jonge 
leeftijd samen met leeftijds- en 
dorpsgenootjes.
Iedereen die ooit zijn beste been-
tje voorgezet heeft in de afgelo-
pen 25 jaar: ouders, vrijwilligers, 
bestuurders, leidsters. Allen ver-
dienen ze een grote pluim dat ze 
de leefbaarheid in ons dorp hoog 

gehouden hebben en hebben 
gesteund. Er zijn veel te veel 
namen om op te noemen, in 25 
jaar zijn er heel veel hulptroepen 
de revue gepasseerd. Hulde aan 
al deze mensen. Niet te vergeten 
natuurlijk ook de plaatselijke 
bevolking die altijd gul gegeven 
en gekocht heeft tijdens de diver-
se acties, sponsorlopen en andere 
activiteiten om de kas te spek-
ken. En wie weet wat de toe-
komst ooit brengt. 25 jaar gele-
den is men ook gewoon begon-
nen in een schuur….
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis 
De Viersprong in Buinerveen. 
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom en kan 
vrijblijvend 2 keer komen kijken. 
Informatie: Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552 of 
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

Avondbijeenkomsten
Vrijdagavond 13 december vier-
den we kerst. 
Jessica Wagenaar vertelt met 
behulp van een powerpointpre-
sentatie over Zweden. De natuur 
in Zweden is prachtig met veel 
bossen en bijzondere luchten. 
Dorpen hebben houten huizen 
die in rode, gele, witte en blauwe 
kleuren geverfd zijn. Watersport, 
schaatsen en skiën wordt volop 
beoefend, tevens is een slede-
hondenrit mogelijk. Het ijshotel 
wordt ieder jaar opnieuw opge-
bouwd, waar men een nacht in 
door kan brengen. Advent wordt 
4 zondagen voor kerst gevierd, 
waarbij de huizen aangekleed 
worden met bloemen: amaryllis, 
tulpen en narcissen. Kerstkoek-
jes, saffraan broodjes en koek-
huizen worden gebakken. Op 13 
december staan er overal Santa 
Lucia koren te zingen, waarbij de 
meisjes kransen op hun hoofd 
dragen met kaarsjes. Doppardag 
is de dag voor kerstavond, waar-
bij stil wordt gestaan bij alle 
ellende in de wereld. Tomte of 
nisse komt met zijn bok langs de 
huizen om cadeaus te brengen. 
En na het kerstdiner wordt er 
buiten rijstepap geplaatst voor de 
goede zorgen van de tomte. 1e 
kerstdag komt de familie op 
bezoek en op de 2e kerstdag is het 
ruildag van de cadeaus. Op 13 
januari is het sint Knutsdag, waar-
bij de kerstboom wordt leegge-
plunderd. Er wordt gedanst en 
alle snoepjes worden opgegeten, 
waarna de boom wordt wegge-
gooid. Tot slot vertelde Jessica 

nog een prachtig kerstverhaal.
Woensdag 15 januari vond de 
jaarvergadering plaats. Het 
jaarverslag werd voorgelezen. 
Ook van de verschillende com-
missies. Angelien Bijkerk nam 
na 6 jaar afscheid van het bestuur 
en Annette de Jong trad hier toe.
Er vonden 2 huldigingen plaats: 
Tineke Boekholt was 40 jaar lid 
en Minie Jansen zelfs 50 jaar. 
Minie ontving een gouden 
korenaarspeld. 

Per 1 januari zijn er nu 53 leden. 
Onze website op  www.vrou-
wenvannu.nl is vertoond aan de 
aanwezige leden.
Wietze van der Harst is gebieds-
coördinator en heeft als doel de 
dienstverlening tussen gemeente 
en dorpen, organisaties en vere-
nigingen te verbeteren. Hij gaf 
een uitleg hoe er van “Kern voor 
Kader” naar leefgebieden is 
gewerkt. Er is een leefbaarheid-
onderzoek geweest, waarbij ver-
rassend naar voren kwam dat 
vervoer geen groot probleem is 
in ons gebied. De zelfredzaam-
heid tussen de inwoners is groot.
De taken van Wietze zijn: 
spreekbuis/aanspreekpunt, advi-

seren, doorverwijzen, informatie 
halen en brengen, ondersteuning 
bij dorpsbezoeken, zelfredzaam-
heid stimuleren. Gerwin Prins is 
als wijkagent nu 2 jaar werkzaam 
in ons gebied. Hij heeft een 
spreekuur in de MFA Nieuw-
Buinen op dinsdagmiddag van 
13.00 tot 14.30 uur. Daarbij heeft 
hij een doorverwijsfunctie en 
behandelt tevens sociale vragen. 
Bij verdachte situaties altijd 112 
bellen. Verder is de politie 
bereikbaar op 0900-8844. Het is 
raadzaam om aan Burgernet te 
gaan deel nemen. Als jij de dader 
kent en hij kent jou ook kun je via 
www.meldmisdaadanoniem.nl 
dit melden.
Telefoonnummer 0800-7000.
Aangifte kan via www.politie.nl 
of op het politiebureau in Exloo.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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

Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

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

www.vlieghuis.com

Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl

Woensdag 19 februari brengt 
Van Smaak uit Drachten ons een 
maaltijdproeverij. Aanvang 
18.45 uur. 

Woensdagavond 19 maart komt 
de heer Wietse van Houten met 
een lezing over “ondergoed door 
de jaren heen”.

Eetclub
Op vrijdagavond 28 februari 
gaan we eten bij De Gulle Bour-
gondiër in Drouwenermond. We 
gaan met eigen vervoer en starten 
om 18.30 uur.

Reis
Op dinsdag 27 mei  gaat onze 
jaarlijkse reis naar Friesland. Om 
8.30 uur vertrek naar Boerakker; 
naar een struisvogelboerderijs, 
waar we een rondleiding krijgen. 
Daarna naar Beetsterzwaag voor 
een  lunch. Vervolgens gaan we 
naar Achlum; hier gaan we een 
chocoladefabriek bezichtigen. 
En tot slot naar Witteveen voor 
een diner. Kosten € 60 p.p. en om 
20.30 uur in Buinerveen. 
Als lid bent van onze afdeling, 
kun je ook deelnemen aan activi-
teiten van provinciale commis-
sies. 

Op 18 februari heeft de commis-
sie Wonen en Tuinen  een thema-
morgen over Restyling van meu-
bels.

Op 20 februari wordt er een 
Quiltbee door de Commissie 
Handwerken en Textiele Werk-
vormen gehouden.
Op 24 februari organiseert de 
Agrarische Commissie een The-
madag over voedsel.
Op 5 maart heeft Commissie 
Vrouwenstreken een workshop 
Collages maken van knipsels en 
houtskool.

Elke maand wordt er een wande-
ling georganiseerd ergens in 
onze provincie. Op 13 februari in 
Ansen, op 13 maart in Wester-
bork en op 10 april in Tynaarlo.
Tevens is er nog een commissie 
Cultuur, Commissie Reizen en 
een Commissie Alleenstaanden.
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Rian Lubbers heeft sinds enige 
tijd aan het Zuiderdiep 79 een 
praktijk ingericht voor podopos-
turale therapie. Waarschijnlijk 
voor u net zo onbekend als voor 
de redactie van de Dorpskrant en 
daarom togen we op een zater-
dagmorgen naar deze praktijk 
om deze nieuwe adverteerder 
van onze Dorpskrant nu eens te 
vragen wat een dergelijke thera-
pie nou toch betekent.
Heel simpel gezegd: het is een 
houdingstherapie waarbij zool-
tjes ontwikkeld worden om de 
spieren te stimuleren zich te 
veranderen zodat de houding van 
het lichaam wordt geoptimali-
seerd. Hierdoor kunnen pijn-
klachten verminderen of zelfs 
verdwijnen. Wanneer u geen 
goede houding heeft, dan kunnen 
allerlei vervelende klachten en 
blessures optreden. Deze kunnen 
het functioneren in een normaal 
dagelijks leven belemmeren. In 
deze therapie staat centraal dat 
door het beïnvloeden van de 
stand van de voeten de houding 
van de betrokkene veranderd 
wordt. 
Het zijn absoluut geen steunzo-
len. Deze geven een mechani-
sche wijziging aan de stand van 
de voet waardoor de voet gefor-
ceerd anders geplaatst wordt. De 
therapeutische zooltjes van een 
podoposturaal therapeut zorgen 
voor een stimulans aan de diver-
se spierketens en ze begint bij de 
fundering van je lijf, je voeten, en 
werken zich door reflexen bin-
nen de spierketens gaandeweg 
omhoog door het lichaam. De 
zooltjes zijn altijd minder dan 
3mm dik. Je kunt het vergelijken 
met de fundering van een huis, 
als deze niet in orde is dan komen 
er problemen. Zo ook onze voe-
ten. Zij dragen het hele lichaam 
en zorgen dus ook voor een 
goede fundering van ons lijf. Zijn 
er afwijkingen in de stand van de 

voeten, dan kan dat zich terug 
vertalen naar klachten in de voor-
noemde gewrichten.
Rian is ongeveer 10 jaar geleden 
begonnen als fysiotherapeut. Dat 
werk doet ze nog steeds in een 
praktijk te Bovensmilde. Ze 
zocht echter een verdieping bin-
nen de fysiotherapie waarmee ze 
steeds terugkomende klachten 
toch beter behandelen kon. Ze 
houdt van puzzelen en uitzoeken. 
Komt een patiënt dus om de 
zoveel tijd terug met dezelfde 
klachten dan wilde ze graag een 
oplossing kunnen bieden waar de 
reguliere fysiotherapie te kort 
schoot. Vandaar dat ze nog een 
post-HBO studie gedaan heeft ter 
verdieping van de fysiotherapie 
en wel podoposturale therapie. 
Met als doel ook patiënten met 
langdurige, steeds terugkomende 
klachten te kunnen helpen door 
de pijn te verlichten of zelfs weg 
te nemen.Voorwaarde is wel dat 
een persoon met klachten geen 
neurologische klachten en of -
afwijkingen heeft. 
Een bezoek aan de podoposturale 
therapeut begint met een vraag-
gesprek en een lichaamsscan. In 
ondergoed neem je plaats op een 
spiegelplaat (de podoscoop) 
zodat al goed zichtbaar is hoe de 

voeten geplaatst worden en of er 
afwijkingen aan de voeten zijn. 
Een holle voet, een platte voet of 
misschien zelfs een Romeinse 
voet, waarbij de tweede teen lang-
er is dan de dikke teen. Allerlei 
soorten voeten kunnen al oorzaak 
zijn van bepaalde problemen. 
Vervolgens wordt het lichaam 
door Rian bekeken. Hoe staan de 
enkels, de knieën, de heupen, de 
rug, de schouders, de nek; ze kijkt 
letterlijk van top tot teen het hele 
lichaam na. Sta je recht, is het 
bekken verdraaid, hoe loopt de 
wervelkolom, is er sprake van 
een holle, bolle of rechte rug, het 
hele lichaam komt aan de orde, 
geen spier of gewricht wordt ver-
geten. Mocht u niet door een fysi-
otherapeut naar haar verwezen 
zijn, dan kan ze, indien gewenst 
ook spieren die ze tegen komt die 
vastzitten of anders niet goed de 
reflex doorgeven behandelen. 
Bent u wel onder behandeling 
van een fysiotherapeut, dan kan 
het zijn dat ze aanwijzingen mee-
geeft, die u dan aan uw behande-
laar door kunt geven. Logischer-
wijze zal zij zich niet mengen in 
al bestaande behandelplannen 
maar kan heel goed aanvullend 
werken.
Is dit onderzoek gedaan, dan 

Podoposturale therapie in Nieuw Buinen
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wordt er van beide voeten nog 
een blauwdruk gemaakt. Letter-
lijk een afdruk van de voet met 
blauwe inkt. Overigens, uw voe-
ten blijven schoon in dezen, het is 
slechts een plaat waarop u uw 
voet zet tijdens een stukje lopen 
die vervolgens zorgt voor een 
afdruk van de voet. Deze afdruk 
wordt weer gebruikt om de juiste 
verdikkingen te maken op de 
juiste plek, al naar gelang de cor-
recties die nodig zijn. Rian maakt 
zelf haar zooltjes van stukjes 
kurk. Zijn ze klaar dan kunnen ze 
gedragen worden in de schoen en 
vindt er na een week of 4-5 een 
eerste controle plaats. Onder-
houd is vereist omdat het lichaam 
een flexibel wezen is dat door 
allerlei invloeden zich anders 
kan gaan houden. 1x per jaar een 
controle bezoek is minimaal ver-
eist.
Mogelijk dat de eerste weken wat 
gewenning vereist en dat spier-
pijn optreedt. Echter, het streven 
is pijnvrij te functioneren met 
een optimale bewegelijkheid, 
alles gebaseerd op het aanpassen 
van de lichaamshouding; de pos-
turaal.
Naast posturaal therapie heeft 
Rian zich ook gespecialiseerd in 
Medical Taping. Vaak bekend 
van sportblessures maar zeker zo 
goed toe te passen bij andere pro-
blemen Door middel van elasti-
sche tape dat een liftend effect 
heeft neemt de druk in het weef-
sel af. Dat verbetert de circulatie 
onder de tape, zodat de pijn kan 
afnemen en men ondanks de bles-
sure toch kan blijven bewegen. 
Overigens is dit niet alleen in de 
sport heilzaam en gebruikt, ook 
voor het reduceren van ontste-
kingen of vochtophopingen (oe-
deem of bloeduitstortingen), 
houdingscorrecties en behande-
ling van klachten door overbelas-
ting (denk aan RSI of een tennis 
elleboog) is het zeker breed toe te 
passen.
Een podoposturaal therapeut is 
geen podotherapeut. De podot-

herapeut werkt met mechanische 
zolen (steunzolen) en bekijkt het 
lichaam van voet tot bekken. De 
podoloog echter kijkt alleen naar 
de voet zelf en de klachten van de 
voet. Hopelijk is met voorgaand 
verhaal duidelijk geworden dat 
de podoposturaal therapeut de 
gehele houding van het lichaam 
bekijkt, van top tot teen en door 
kleine aanpassingen onder de 
voet de houding van het gehele 
lichaam aanpast waardoor pijn of 
ander klachten verminderen dan 
wel verdwijnen. Rian heeft met 

deze therapie in combinatie met 
fysiotherapie en waar nodig het 
medical tapen een pakket aan 
maatregelen in de praktijk 
waardoor niemand van u nog met 
pijnklachten door het leven hoeft 
te gaan die te maken hebben met 
een slechte houding. Zeker als u 
zich niet van die houding bewust 
bent, maar toch steeds terugke-
rende klachten heeft is het maken 
van een afspraak aan te raden. 
Meer informatie aangaande Rian 
haar praktijk en de kosten en ver-
goedingen is te vinden op 

 . Verdere 
contactgegevens kunt u vinden 
in haar advertentie in deze 
Dorpskrant. 

www.deposturaal.nl

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

http://www.deposturaal.nl
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Inspreekbeurt tijdens raads-
vergadering
Op donderdag 30 januari 2014 
heeft Jan Haikens gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om 
5 minuten in te spreken voor de 
gemeenteraad. Hierbij vertelde 
hij dat er een verkiezingsdebat op 
24 februari 2010 in dorpshuis De 
Viersprong is gehouden,  waarbij 
alle fracties waren vertegen-
woordigd. Er is gesproken over 
DorpsOmgevingsPlannen, waar-
bij ons DOP centraal in discussie 
stond. De fracties waren over ons 
DOP lovend en de projecten 
waren zeker geen onbetaalbaar 
verhaal. Er zijn een paar dia's 
vertoond van hoe de situatie van 
ons kruispunt er vroeger uit zag, 
hoe het nu is en hoe we deze in de 
toekomst zien. Hierbij is ook de 
gevaarl i jke f ietsoversteek 
genoemd.
Nu zijn we 4 jaar verder en we 
hebben niets gemerkt van de frac-
ties om ons te steunen om het 
DOP tot uitvoer te brengen. Geen 
politieke input omtrent het 
gemeentelijke beleid bij te stel-
len. Tot slot is de vraag aan de 
fracties voorgelegd, welke frac-
tie iets gedaan heeft?

Ommetje en Nieuwjaarsinstuif
Zondag 12 januari was een 
prachtige dag om een stuk te wan-
delen en daarna lekker van de 
nieuwjaarsinstuif te genieten. 
Over de route met een historische 
tint,  kunt u op een andere plaats 
in de krant een verslag lezen. De 
organisatie van het geheel 
bestond uit Plaatselijk Belang, 
Stichting Dorpshuis, Schaatsver-
eniging en Voetbalvereniging  en 
samen bedanken ze de fa. 
Hoornstra voor het openstellen 
van hun bedrijf.
Met blozende wangen van de 
wandeling kwamen de deelne-

mers binnen in dorpshuis De 
Viersprong. Ook inwoners die 
niet deel hebben genomen, wer-
den begroet met een welkomst-
drank. Voor de kinderen waren 
verrassende mixdrankjes be-
dacht. Iedereen kon van de snert, 
worst  en roggebrood met spek 
eten, die in de verlichte kraamp-
jes klaar stond. Marius Kwaak, 
voorzitter Stichting Dorpshuis, 
opende de instuif en kondigde 

e
het 1  optreden van NOAD 
streetdance aan. Heel leuk om de 
jonge kinderen zo lekker bezig te 
zien. Daarna werd er nog twee 
keer opgetreden door andere 
NOAD-groepen. Het slotstuk 
kwam van een kinderkoor onder 
leiding van Juf Bea van OBS 75. 
Zij zongen nog prachtig verschil-
lende kerstliedjes. 
In het dorpshuis waren beide 
zalen open en overal hing een 
heel gezellige ongedwongen 
sfeer. Kortom een zeer geslaagde 
middag met heel veel bezoekers!

Bruggetje
De vergunningen voor het brug-
getje zijn eindelijk ingediend bij 
de gemeente. We hopen dat we 
dit voorjaar kunnen beginnen 
met het plaatsen hiervan. Hierbij 
zal Wark4Joe (gemeente zet men-
sen met een beperkt arbeidsver-
mogen in bij het onderhoud van 
gebouwen en woningen) ons 
helpen.

Opening Voetbalkooi
Tijdens het Ommetje zijn we al 
langs de voetbalkooi gelopen. 
Deze is geplaatst naast het par-
keerterrein van de voetbalvereni-
ging Buinerveen aan de Noorder-
straat. Het is de bedoeling deze 
binnenkort officieel te openen. 
Hoe het programma er uit zal 
zien wordt nader bekend 
gemaakt.

Nieuws van het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
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Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk

Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is het mooie 
bedrag van € 733 in de gemeente 
Borger-Odoorn, met 16 col-
lectanten opgehaald.

Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald blijft het 
Nationaal MS Fonds  zich 
inzetten voor onderzoek naar MS 
en een betere kwaliteit van leven. 
Dat doet zij echter niet alleen, 
maar samen met patiënten, 
onderzoekers, artsen, donateurs 
en vrijwilligers. 

We bedanken alle gevers en 
collectanten, die ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad 
zijn gegaan, hartelijk voor hun 
bijdrage. Hebt u de collectant 
gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te 
Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van 
volgend jaar ondersteunen als 
collectant? Neem contact op met 
Pamela Zaat, tel. 010-5919839 
of via www.nationaalmsfonds.nl

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

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

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

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

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

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

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Van de bestuurstafel
Deze keer is het mijn beurt om 
een stukje te schrijven voor de 
dorpskrant.  We zitten al weer in 

ede 2  maand van 2014. Wat gaat 
de tijd weer snel.
We kunnen terug kijken op diver-
se geslaagde evenementen rond 
de kerst en op de Nieuwjaarsvisi-
te met het ommetje in januari.  
We konden heel veel belangstel-
lenden begroeten tijdens het 
ommetje en later in het dorps-
huis, waar onder het genot van 
een drankje en erwtensoep nog 
lekker werd na gepraat.

Nu staan we voor het jaar 2014 
ongetwijfeld weer een jaar waar-
in veel gebeurd.  Afgelopen jaar 
hebben we de zolder aangepakt 
door daar bergruimtes te maken 
voor de diverse verenigingen. 
Dit voorjaar willen we de kelder 
aan te pakken. Door vocht pro-
blemen zijn de muren niet om 
aan te zien en blijft het voor dege-
nen die bij evenementen gebruik 

maken van de kelder geen aan-
trekkelijk gezicht. We hopen 
binnenkort een begin te kunnen 
maken zodra de offertes binnen 
zijn. Naast de kelder zal ook de 
grote zaal een opfrisbeurt krij-
gen. 

Op 17 maart aanstaande houden 
we onze gebruikelijk jaarverga-
dering samen met plaatselijk 
belang.We hopen dan ook veel 
belangstellenden te kunnen 
begroeten. Elders in de dorps-
krant lezen jullie de uitnodi-
ging/aankondiging voor 
deze vergadering.

Zoals bekend vergadert het 
bestuur elke eerste maandag van 
de maand. Heb je iets te melden 
of wil je iets delen met het 
bestuur dan ben je altijd welkom 
de deur staat open.

Van de bestuurstafel
Ina Ottens 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:marion_de_leeuw@hotmail.com
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:harm-jane@online.nl
mailto:leniepoker@gmail.com
mailto:ilsekwaak@versatel.nl
mailto:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang

Leden van deze vereniging en de inwoners van 
Buinerveen en Nieuw-Buinen West worden hierbij uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen op
maandagavond 17 maart 2014

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen jaarvergadering 2013
4.  Jaarverslag 2013
5.  Financiën, verslagen penningmeesters
6.  Verslag kascontroles en benoeming kcc 2014
7.  Bestuursverkiezing
8.  Activiteitencommissie, dorpskrant en DOP
9.  Andere mededelingen
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Afgevaardigde  van het nieuwe “Sociaal  team Nieuw-Buinen”, met werkgebied: Nieuw-Buinen, 
Buinerveen, Drouwenerveen en Drouwenermond 
komt spreken over:
Ontwikkelingen en veranderingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor de burgers
Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en drankje.

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

8.00 uur tot  10.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

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

 

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

voor € 10,00

Dorpshuis "De Viersprong" 

0599-212813

Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.

Meer weten? Kom eens langs!

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

maken van de ingang Noorderstraat. 

Openingstijden

Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen

Wo-do open va 17.30 uur
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Nieuws van Inspiraling, 
Praktijk voor Klassieke Homeopathie.

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

Griep, verkoudheid … klassie-
ke homeopathie?
Als ik naar buiten loop, ruik ik 
het op sommige dagen al: de win-
ter nadert zijn einde en de lente is 
in aantocht.
Voor ons mensen vaak een reden 
om blij te worden. De lange don-
kere tijd van de winter wordt 
langzaam verdreven door het 
licht van het voorjaar. We voelen 
ons lichter en zien de wereld let-
terlijk in een ander daglicht.
Toch is deze laatste periode van 
de wintertijd vaak ook een perio-
de waarin griep en verkoudheid 
toeslaan. Omdat we toch nog 
veel binnen zijn, vaak gezellig 
samen met andere mensen, kun-
nen juist deze virussen zich 
gemakkelijk verspreiden via 
hoesten of niezen. Microsco-
pisch kleine vochtdruppeltjes 
komen daarmee in de lucht en 
vinden een dankbaar slachtoffer 
in de mens die zo aan het eind van 
de winter niet meer beschikt over 
een optimale weerstand. 
En zo zien we dan veel mensen 
hoesten en niezen en de zakdoe-
ken zijn bijna niet aan te slepen. 
Met een beetje pech blijft het niet 
bij een flinke verkoudheid, maar 
komt ook de griep om de hoek 
kijken. Koorts, pijnlijke ledema-
ten, keelpijn, hoofdpijn, misse-
lijkheid, overgeven … het kan er 
allemaal bij horen.
Als het zo ver is gekomen zit er 
weinig anders op dan het virus 
'uit te zieken'. En dat vraagt even 
tijd, het kan wel 7 tot 10 dagen 
duren voordat de strijd gewon-
nen is. Medicijnen zijn meestal 
niet nodig, alleen als er compli-
caties optreden zal bijvoorbeeld 
antibiotica gegeven worden.
Het lichaam kan het virus zelf te 
lijf gaan en verslaan, en dat gaat 
des te beter als het de goede 
ondersteuning krijgt. En dat kan 
heel goed met klassieke homeo-

pathie en supplementen. Daar-
naast zijn er een paar dingen die u 
zelf kunt doen. 
Allereerst is het heel belangrijk 
dat het lichaam voldoende rust 
krijgt, zodat alle energie kan 
gaan naar het verslaan van het 
virus. Dus: slapen, rusten, de 
boel de boel laten voor zover dat 
mogelijk is, en hulp vragen waar 
dat kan. 
Ook is het belangrijk om het 
lichaam de voedingsstoffen te 
geven die het helpt om de strijd te 
voeren. Eet licht verteerbaar 
voedsel zodat de spijsvertering 
niet teveel energie vraagt, dus 
groente, fruit en wat lichte soep. 
Vocht is heel belangrijk, zeker als 
er koorts is, dus drink naast water 
en thee af en toe een glas vers 
vruchtensap. Of maak eens een 
smoothie, bij ons in huis favoriet. 
Gewoon een paar soorten fruit bij 
elkaar, staafmixer erdoor en smul-
len maar. Dit kan overigens ook 
in combinatie met groente, er 
zijn veel heerlijke recepten te 
vinden op het internet.
Bedenk dat koorts dé manier van 
het lichaam is om af te rekenen 
met virussen en bacteriën. De 
temperatuursverhoging in het 
lichaam is het gevolg van het 
afweersysteem dat harder werkt. 
Vergelijk het maar met sporten of 
zwaar lichamelijk werk doen: 
ook dan krijg je het warm. Zwe-
ten is de manier om die warmte 
weer kwijt te raken, dus ook dat 
is een volkomen gezonde en nor-
male reactie. Het is mooi meege-
nomen dat met dat zweet ook 
allerlei afvalstoffen naar buiten 
worden gewerkt. Als die koorts 
onderdrukt wordt met behulp van 
bijvoorbeeld paracetamol wordt 
het hele proces verstoord: het 
lichaam kan zijn temperatuur 
niet verhogen, zal dus minder 
hard zijn best kunnen doen en 
minder afvalstoffen uitscheiden. 

Dus: maak steeds opnieuw de 
afweging wanneer het écht nodig 
is om de koorts te onderdrukken 
en waar het nog even niet nodig 
is. Soms zijn er ook andere 
manieren om de koorts en pijn-
klachten te verlichten die vaak 
bij griep en verkoudheid horen. 
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Voorkomen is beter dan gene-
zen: tips
De allerbeste manier om griep en 
verkoudheid te lijf te gaan is 
eigenlijk gewoon ze te voorko-
men en de weerstand op peil te 
houden. En daar zijn best een 
paar handvaten voor te geven. 
Luister goed naar uw lichaam en 
overvraag het niet doorlopend. 
Stress is letterlijk uitputtend. Na 
een periode van inspanning is het 
ook goed om voor ontspanning te 
zorgen. Rust, reinheid en regel-
maat: nog steeds actueel, ook 
voor volwassenen.

Daarnaast is het goed om gezond 
te eten, met name veel groenten 
en fruit. Wees matig met suiker, 
koolhydraten (brood, pasta) en 
vlees, zorg voor afwisseling en 
vermijd zoveel mogelijk eten uit 
pakjes. Daarin zitten vaak zoveel 
suiker, smaakversterkers en con-
serveringsmiddelen verstopt dat 
het een grote belasting is voor het 
lichaam. De afbraak van die 
belastende stoffen vraagt zoveel 
van het spijsverteringssysteem 
en de organen dat de energie er 
soms zelfs volledig aan op gaat. 
Ga op zoek naar de smaak van 
écht eten en ervaar wat past, of 
juist helemaal niet. Biologisch is 
gezonder en smakelijker, en rede-
lijk betaalbaar als het gaat om de 
producten van het hier en nu, dus 
passend bij het seizoen en streek. 
Misschien is een eigen groente-
tuin iets? Niks is zo leuk (ook 
voor kinderen) dan 's middags in 
de tuin een maaltijd bij elkaar te 
zoeken, er iets lekkers van te kok-
kerellen en er 's avonds heerlijk 
van te smullen. 

Veel processen in uw lichaam 
hebben omega vetzuren nodig 
om goed te functioneren. Plan-
taardige oliën bevatten de ome-
ga-6 variant, vis de omega-3. Ze 
zijn allebei echt noodzakelijk, 
evenals de omega-9, maar daar 
hebben we minder van nodig!

Zorg ook voor voldoende bewe-
ging in de buitenlucht om de aan-
maak van vitamine D te bevorde-
ren. Heel belangrijk voor de weer-
stand, dat is de laatste jaren 
steeds duidelijker geworden uit 
onderzoek. 

Naast deze leefregels is het 
natuurlijk mogelijk extra vitami-
nes te slikken, zeker als de 'R' in 
de maand is. Vroeger de lever-
traan en vitamine C, nu zijn er 
heel veel meer mogelijkheden. 
Klassieke homeopathie richt 
zich in principe helemaal op het 
verbeteren van de weerstand 
door de natuurlijke processen in 
lichaam en geest te herstellen en 
dat levert een evenwichtig 
immuunsysteem op. Mocht het 
toch een keer helemaal mis gaan, 
dan biedt het ook in acute situa-
ties zoals bijvoorbeeld griep en 

verkoudheid, blaasontstekingen, 
oorontstekingen en nog heel veel 
meer vervelende klachten heel 
goede mogelijkheden om het 
lichaam te ondersteunen zodat de 
strijd sneller gevoerd en gewon-
nen kan worden. Er zijn verschil-
lende middelen die daarin heel 
goed werk kunnen verrichten. 
Omdat ook in acute situaties toch 
steeds gezocht wordt naar het 
meest passende middel voor de 
betreffende patiënt in combinatie 
met zijn klachten blijft het indivi-
dueel maatwerk.
Wilt u meer weten over homeo-
pathie of leren wat u zelf kunt 
doen in bovengenoemde geval-
len (en meer), voelt u zich dan 
vrij om contact op te nemen met 
Inspiraling, praktijk voor Klas-
sieke Homeopathie, tel. 0599-
851987 / 06-21 524 729, mail 
info@inspiraling.nl. 

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot
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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

Bestuur van de landbouwvereniging Buinerveen rond 1960.
v.l.n.r. Rieks Elting, Harm Plat, Roel Westrup, Jans Boekholt en Tinus Jalving.

Voor reacties Jacco Pranger, 
06-21831002, 

 of 
0599-621767.
pranger@nieuwbuinen.com

Foto van rond 1930-1932, school 75 Buinerveen.

Bovenste rij v.l.n.r:
1. Mien van der Schoot
2. onbekend
3. Trudie Boekholt
4. Jantje Boekholt
5. onbekend
6. Annie Kliphuis
7. Coba Scheltens
8. Lies jansen
9. Fennie Oosting
10. Sjoukje Sloots
11. onbekend

e2  rij v.l.n.r:
1. Jantje Timmermans
2. Jo Hoiting
3. Geesje Boekholt
4. Sofie Vonk
5. Henk Jansen
6. onbekend
7. Katrien Nijhof
8. onbekend

e
3  rij v.l.n.r:

1. Alie Boekholt
2. onbekend
3. Jan Middeljans
4. Leffert Middeljans
5. Lammert Bakker
6. onbekend
7. onbekend
8. Roel Sanders
9. Jan Vonk
10. Harmke Speelman

e4  rij v.l.n.r:
1. Lammie Sanders
2. onbekend
3. onbekend
4. Appie Wanders
5. Jan Koning
6. Geert Bakker
7. Jan Kliphuis
8. Johny Speelman
9. onbekend
10. Geesje Wanders
11. Truida Boekholt

e
5  rij / onder v.l.n.r

1. onbekend
2. Roelie Plat
3. onbekend
4. onbekend
5. onbekend
6. onbekend
7. onbekend
8. onbekend
9. Thoms Alberts

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

We zitten weer in een nieuw jaar 
en zijn druk in de weer in ons 
archief om alles op orde te 
brengen. Geregeld krijgen we 
materiaal binnen en zoeken hier-
voor een plaatsje in ons archief. 
Ook merken wij dat tijdens onze 
dinsdagmiddagen dat we bezig 
zijn in onze ruimtes dat we 
bezoekers krijgen om eens te 
zien wat we doen en wat er te 
vinden is. Kom gerust eens langs 
aan de Parklaan 26 om te kijken 
en te zien, vrij toegankelijk en 
ruime parkeergelegenheid. We 

zijn er meestal op dinsdagmid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur, of na 
telefonisch contact op een ander 
tijdstip. Ook kunt u materiaal 
meenemen zoals foto's deze wor-
den ter plekke gescand en kunt u 
ze zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt 
aan onze website waar u kunt 
zien wie wij zijn maar ook wat 
we doen en vastleggen. De web-
site kunt u vinden onder de naam 
www-histver-nbb.nl kijkt u 
gerust en geef uw menig, of even-
tueel aanvullingen.

eBinnenkort zal het 1  nummer 
van ons tijdschrift van 2014 weer 
verschijnen met dit maal een bij-
drage van ons bestuurlid Reind 
Middel met 1 stuk over Nieuw-
Buinen en 1 stuk over Buiner-
veen.

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

Algehele aflasting

Bij algehele aflasting van het 
voetbal is er op zondagmiddag

Kaarten 
Sjoelen en 

Darten 
in de voetbalkantine van de

VV Buinerveen
 

Aanvang 14.00 uur
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PAASVUUR 2014
20 april 2014 1e paasdag houden 
wij voor de 13e keer op rij een 
paasvuur. Om deze te kunnen 
houden hebben wij Uw hulp 
nodig.
 
Wij hebben takken nodig, snoei-
afval. Zeker geen boomwortels 
of bomen dikker dan 20cm!
 
Aanvoer ligt elk jaar weer gevoe-
lig, de weersomstandigheden 
hebben hier grote invloed op. Is 
het terrein droog, dan hebben wij 
geen problemen met aanvoer van 
grote combinaties. Maar krijgen 
wij te maken met aanhoudende 
regen, dan zien wij deze combi-
naties liever niet, want deze laten 
diepe sporen na. De mensen die 
komen kijken naar het paasvuur 
moeten wel als het even kan met 
droge voeten kunnen staan.
 
Wij controleren wel of er geen 
ander afval tussen zit. Ieder jaar 
komt het voor dat er materialen 
tussen zitten die niet op ons paas-
vuur thuis horen, al dan niet 
bewust aangeleverd! Controleer 
Uw eigen aanvoer, wij zijn blij 
met Uw aanvoer, zonder deze 
kunnen wij geen paasvuur hou-
den. Toch hebben wij besloten 
om, mochten er onregelmatighe-
den tussen zitten, de gehele 
lading te weigeren en retour te 
zenden. De gemeente kan hier 
door namelijk de hele bult afkeu-
ren. 

Op Goede Vrijdag is het terrein 
gesloten. Als het echt niet anders 
kan die dag alleen op afspraak. 
Reguliere aanvoer zal zijn op 
zaterdag 12 en 19 april, v.a. 9.00 
uur. Mits de vergunning wel bin-
nen is, de gemeente is altijd wel 
laat in deze. U hoeft niet eerder 
aan de bel te trekken, want wij 
geven geen toestemming om 
eerder te lossen. 
In Week in Week uit kunt U lezen 

of er vergunning is verleend.
 
Bij het verlaten van het terrein 
vragen wij om een vrijwillige 
bijdrage; de hapjes en drankjes 
voor de kinderen worden hier-
mee bekostigd. Ook tijdens het 
paasvuur staat er voor de volwas-
senen koffie o.i.d. klaar, om er 
weer een gezellige avond van te 
maken.
 
De kinderfakkeloptocht gaat 
zoals gewoonlijk wel door, ech-
ter wij bespeuren hier wel een 
leegloop in. Wij hopen dit jaar 

dan ook meer kinderen te mogen 
begroeten, zodat we deze traditie 
in ere kunnen houden! Alle kin-
deren van de basis school vanaf 
groep 4 mogen hieraan deel 
nemen. De kinderen krijgen t.z.t. 
een briefje mee van de 2 scholen, 
hier staan de exacte tijden in. 
Wij hopen op Uw medewerking, 
zodat wij met Uw hulp weer een 
gezellige avond mogen organise-
ren.
 
Tot ziens bij het paasvuur.
 
T. Timmermans
0599-212452

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl
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Nieuwe ontwikkelingen bij AVEBE 
in Nieuw Buinen.

Graag willen wij u informeren 
over onze activiteiten die bin-
nenkort zullen aanvangen nabij 
de voormalige vloeivelden van 
AVEBE te Nieuw-Buinen. 
 In september vorig jaar heeft een 
aantal van u de afvalwater-
zuivering en tarraberging bij 
Nieuw Buinen bezichtigd.
AVEBE heeft de bezichtiging 
samen met u als prettig ervaren 
en kijkt terug op een geslaagde 
dag. 
Tijdens de bezichtiging is uitleg 
gegeven over de activiteiten die 
hier plaatsvinden. Bij de zui-
vering wordt het afvalwater dat 
ontstaat bij het wassen en de 
verwerking van de aardappelen 
gezuiverd en wordt als schoon 
water weer teruggebracht naar 
het oppervlaktewater. In Nieuw 
Buinen ter hoogte van de 
zetmeelsilo wordt de grond 
(tarra) die met de aardappelen 
aangevoerd wordt, opgeslagen in 
de tarraberging.  Door AVEBE is 
onderzoek verricht of de vrij-
komende grond ook op een 
andere manier verwerkt kan 
worden. 
Tijdens de rondleiding werd u 
meegenomen in de plannen die 
AVEBE heeft om in de toekomst 
een andere manier van tarra-
verwerking te bedrijven. De 
huidige tarraberging voor tarra 
zal vervangen worden door een 
tarrarijpingsbassin dat verder 
van het dorp aangelegd zal 
worden.
In de afgelopen periode is 
gewerkt aan de uitwerking van 
de plannen en deze zullen 
binnenkort in uitvoering worden 
gebracht. Dit betekent dat wij 
eerst zullen aanvangen met 
uitvoeren van civieltechnische 
werkzaamheden alvorens kan 
worden gestart met aanleg en het 
in bedrijf nemen van het nieuwe 

tarrarijpinsgbassin. 
Middels het tarrarijpingsbassin 
vindt een duurzame manier van 
tarraverwerking plaats. De 
tarrastroom wordt niet meer 
gescheiden in zand en humus 
maar wordt verpompt naar een 
bassin om daar te rijpen. De 
gerijpte tarra (grond) kan ver`-
volgens worden afgevoerd naar 
afnemers voor hergebruik. 
Het tarrarijpingsbassin wordt 
500 m zuidelijker ten opzichte 
van Nieuw-Buinen geposi-
tioneerd. Dit als bijkomende 
maatregel om geurhinder te 
voorkomen. Uit de uitgevoerde  
geuronderzoeken blijkt dat de 
nieuwe manier van verwerking 
van tarra leidt tot geur reductie. 
De Provincie Drenthe heeft in-
middels een omgevingsver-
gunning verleend voor uitvoe-
ring van de civieltechnische 

werkzaamheden (ontwateren en 
ontgraven van het waterbassin, 
aanbrengen van drainerend 
zandpakket, aanleg en inzaaien 
van de kades) ter voorbereiding 
van aanleg van het tarra-
rijpingsbassin  als vervanging 
van de huidige tarraberging. 
Voor de aanleg en het ingebruik 
nemen van het tarrarijpings-
bassin is een aanvraag om een 
omgevingsvergunning inge-
diend. De verwachting is dat ook 
deze vergunning op zeer korte 
termijn door de Provincie ter 
inzage wordt gelegd.

Als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn, zullen wij u graag op de 
hoogte brengen.

Willem Rus
Locatie manager 
AVEBE Gasselternijveen

Figuur: De locatie van het tarrarijpingsbassin is op de locatie “Hollandia” in Nieuw-
Buinen, langs de Tweederde Weg (zuid) aan de zuidoostzijde van de weg.
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Sportnieuws

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

O.K.K. Nieuw-Buinen

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

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

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.

Sv  O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website  okknieuwbuinen.nl

Wij zijn na de vakantie begonnen met  YOGALESSEN  
Op de maandagmorgen van 10 tot 11 uur en op de donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Dit is een nieuw onderdeel  van O.K.K.  Als u het een keer wilt proberen kom dan langs en doe mee.
Op zaterdag 12 april 2014 hopen wij weer een uitvoering te houden in de Splitting.
Over het hoe en wat krijgt U begin volgend jaar bericht.
Wij wensen al onze leden goede feestdagen  en hopen op een sportief nieuw jaar. 

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek
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Zie hier de vrijwilligers voor het 
Carbidschieten op het voetbalveld, 
waar al vele jaren met grote vaten een 
flink blok hout de lucht omhoog schiet 
met de nodige luide knal.

Carbidschieten

Feest Compleet Team bezig 
met carbidbussen in diverse 
formaten. Tijdens dit carbid 
schieten kan men het een en 
ander nuttigen zoals snert 
en oliebollen. Dankzij de 4 
meter hoge kachel kan men 
hier behaaglijk warm staan 
zoals op de foto te zien is.
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V.V. Buinerveen Dames 1 
zoekt teamgenoten

Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training 

bijwonen op 
Dinsdag of Donderdag van 

20.00 tot 21.30 uur.

Zaterdag 18 Januari begon voor 
de dames van v.v. Buinerveen 
het seizoen weer!
Dit keer niet met een training, 
maar met een gezellige high tea 
met allemaal lekkere dingen 
gemaakt door de dames (en 
henk) zelf!
Het was echt heerlijk allemaal.
Helaas konden niet alle dames 
aanwezig zijn, maar we hebben 
een hele gezellig middag gehad! 
Geesje Middeljans stelde haar 
huis ter beschikking voor ons, 
waarvoor hartelijk dank! Rianne 
en Kirsten waren deze keer de 
organisatoren en hebben dit 
perfect verzorgd!
Op naar een 
leuk/sportief/gezellig/fanatiek 
seizoen met goede wedstrijden 
en gezellige activiteiten! 

ACTIVITEIT DAMES 1
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2013-2014
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Vissen:
Gezinslidmaatschap                               €11.50
Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50

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

Bert v/d Veen 
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen

(Ingang Hollandialaan)

Evenals voorgaande jaren organiseert de Schaatsvereniging een 
aantal viswedstrijden in de ijsbaan .
 
Zaterdag  10 mei 13.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag 31 mei 18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag 21 juni 21.00 uur - 24.00 uur nachtvissen
Zaterdag 12 juli 18.00 uur - 21.00 uur na afloop BBQ
Zaterdag  9 aug 18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag 13 sept 13.00 uur - 16.00 uur
 
Inleggeld:
t/m  12 jaar     € 1.00
Vanaf 13 jaar € 2.50
 
Inschrijving 30 minuten voor aanvang in de kantine.

Zaterdag 26 april 
 houden we weer onze

Oud ijzeractie!

Heeft U oud ijzer liggen 
en wilt u daar van af, 
dan kunt u dit vanaf 

09.15 uur aan de straat 
leggen.

Heeft u grote of zware 
dingen dan kunt u 

contact opnemen met:
 

Arnold Habing 
tel.: 0599-212353

Geef je op voor een van de volgende klussen via:

VV Buinerveen
Vernieuwen kantine

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nw-Buinen
Realiseren wandelroute+plaatsing brug

OBS 75
Verfraaien van het schoolplein

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Aanbrengen van riolering op parkeerplaats 

CBS 59
Opknapbeurt schoolplein

http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken

22 maart 2014
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Bent u een senior en (volks) danst u graag? Kom dan naar het:
Vrijdagmiddag 7 maart en vrijdagmiddag 14 maart 2014.

van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Zalencentrum Meursinge
Hoofdstraat 48, in Westerbork

o.l.v. Karin Bellaart en Getine Zinkstok
Kosten (per middag) € 8,75 p.p. inclusief kopje koffie + koek

(verder consumpties eigen rekening, munten bij entree)
Opgave en betaling p.p. bij de contactpersoon of dansleiding van de groep.

 (Zij dragen het totaalbedrag per groep af  op de dansdag zelf  bij binnenkomst.)

Aanmeldingsformulier met opgaven retourneren voor :
20 januari 2014

via e-mail: .

Of schriftelijk: Jeanne Schorer- den Hollander
Marsdijk 70  9431LL Westerbork.

Opgave gaat in volgorde van binnenkomst.
Het programma is gericht op de ouderen onder ons. De dansen zijn gemakkelijk  

en worden allemaal kort uitgelegd.

hollander34@kpnmail.nl

 

mailto:hollander34@kpnmail.nl
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Cittaslow,onze kernen en omgeving

bieden en verbonden met de Hun-
zelaagte, akkerbouw en veehou-
derij, talrijke boswachterijen met 
zeer gevarieerde invulling zoals 
verscheidenheid aan boomsoor-
ten en heidevelden. En wat te 
denken over onze centrale positie 
in het internationaal erkende Geo-
park De Hondsrug. Daarnaast 
vormt de veelheid aan kleine 
dorpen, 19 in getal, in combinatie 
met de 6 grotere kernen een waar-

De vijf gemeenten die in Neder-
land het keurmerk Cittaslow heb-
ben, zijn Vaals (Limburg), 
Alphen-Chaam(Noord-Bra-
bant), Midden-Delfland (Zuid-
Holland), Heerde (Gelderland) 
en onze gemeente Borger-
Odoorn. Zeker is, dat er tal van 
verschillen zijn tussen deze klei-
ne gemeenten. Stedelijke inrich-
tingen zijn niet gelijk, dorpen-
structuren zijn evenmin een op 
een hetzelfde en ook de natuurlij-
ke omgevingen en landinrichting 
bieden bij elk een andere aanblik 
en beleving. Toch bij één van de 
beoordelingscriteria van Citta-
slow  is sprake van een hoge 
mate van verscheidenheid. Voor 
onze gemeente is er wat dat 
betreft niets op die beoordeling 
af te dingen, met name dringen 
zich de volgende ruimtelijke 
aspecten op: Zand- en veenge-

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

devolle gemeentelijke structuur. 
Interessant zijn de overeenkom-
sten en verschillen in cultuurhis-
torie, folklore, leefomgeving en 
interne samenhang in die 25 
woon- en werkgemeenschappen.

Cittaslow erkende gemeenten 
beogen dat “landschap”  bij 
bewoners, bezoekers en recrean-
ten in beeld te brengen en te hou-
den. En daarbij zal wanneer 
gewenst en mogelijk op meerde-
re wijzen worden gestimuleerd 
om in redelijke rust, onthaast en 
in bewuste beleving van het gebo-
dene te genieten. Met andere 
woorden, er is in onze gemeente 
heel veel te zien, te proeven, te 
ruiken en te beleven, maar neem 
er de tijd voor. Een beetje slow 
mag ook wel.

 Martin Snapper  
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In de editie Oktober 2013 van 
deze dorpskrant is gevraagd naar 
wie iets kan zeggen over het kan-
netje met deksel, rondom be-
schilderd met heraldische figu-
ren. Een kleurrijk geheel en hier 
en daar duidelijk terug te voeren 
tot erkende uitingen van z.g. 
wapenvorming. Tot nu toe heb-
ben we nog niet kunnen achter-
halen of de beschildering van het 
kannetje (van de familie Bakker 
uit Buinerveen) wijst in de rich-
ting van een familiewapen. 
Immers het voorwerp is uiteinde-
lijk verkregen uit de boedel van 
een overleden familielid.
In enkele boekwerken over 
heraldiek hebben we (nog) niets 
kunnen terugvinden. Bijvoor-
beeld grondige analyse van oude 
provincie- en gemeentewapens 
leidt niet tot de vaststelling dat 
het een heraldische uiting is met 
betrekking tot lagere overheden 

van vóór de schaalvergrotingen 
in de publieke sector. Enig zoek-
werk op enkele websites heeft 
ook geen “treffer” opgeleverd, 
ondanks het feit dat sommige van 
de heraldische figuren waarmee 
het kannetje is beschilderd wél 
herkenbaar in beeld komen. 
Maar de samenhang van de 
uitingen op het kannetje is (nog) 
niet gevonden. 
Blijft dit, . . . als iemand toch op 
een vindingrijk moment op een 
passend antwoord stuit, dan 
houdt de redactie van De Dorps-
krant Buinerveen en/of schrijver 
dezes zich aanbevolen om er 
verder over van gedachten te 
wisselen én “het antwoord” 
exclusief aan deze dorpskrant toe 
te vertrouwen.
Het nieuwe voorwerp. Laat de 
foto even scherp op uw netvlies 
inwerken. Verder, de procedure 
is bekend. Graag reageren naar 
de hoofdredacteur  of naar 

Martin Snapper 

Het  voorwerp

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

Paul SiepelZuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526
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Respect Ilka was eigenlijk nog nooit naar 
de kapper geweest, erg zuinig op 
haar lange lokken en had 1 
voorwaarde: ze wilde alleen 
geknipt worden door Theresa 
Klein die werkt bij Kapsalon 
Marga te Nieuw-Buinen. En zo 
geschiedde. 5 februari vertrok ze 
samen met haar moeder naar de 
kapper. Volgens de instructies 
zou je een vlecht moeten maken 
die er dan afgeknipt werd. 
Echter, dan bleef er nog schou-
derlang haar achter en volgens 
Ilka kon het minstens 10 cm 
langer als er anders mee om-
gegaan werd. Dus samen met 
Theresa is besloten het in 
strengen af te knippen, te 
verzamelen tot 3 lange strengen 
haar en deze dan achteraf te 
vlechten. Op deze manier heeft 
Ilka een vlecht haar van bijna een 
halve meter kunnen doneren.
Op de foto's de cyclus; vooraf, 

achteraf en het resultaat. De 
vlecht is vervolgens keurig in 
een bubbeltjesplastic envelop 
verpakt en naar KiKa verzonden. 
Meer informatie en de spelregels 
over het doneren van haar ten 
behoeve van KiKa kunt u vinden 
op de site: www.haarwensen.nl. 
Het adres waar het naar toe 
gestuurd kan worden:

Stichting Haarwensen
Postbus 244
3640 AE Mijdrecht

Een nobele actie van Ilka 
Timmermans en zeker het 
aanraden waard!

Begin februari heeft de 14-jarige 
Ilka Timmermans haar lange 
haar gedoneerd aan KiKa, de 
landelijke organisatie die zich 
inzet voor fondsenwerving ten 
behoeve van onderzoek naar 
Kinder Kanker. Deze organisatie 
kan lang haar gebruiken voor het 
maken van kinderpruiken voor 
kinderen die behandelingen 
ondergaan tegen kanker. Een 
geweldig initiatief wat blijkbaar 
ook indruk maakt op gezonde 
kinderen.
Al een paar jaar geleden was ooit 
al eens naar voren gekomen in 
het gezin Timmermans dat Ilka 
wel iets wilde doen voor Kika, 
maar eigenlijk was er nooit meer 
over gesproken. Tot begin 
februari Ilka meldde dat ze nu 
haar haar wilde doneren. Tja, en 
dan is het even zoeken op het 
internet hoe dat in zijn werk gaat. 
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Het IVN is een landelijke organi-
satie die mensen wil betrekken 
bij de natuur en het milieu in de 
directe leefomgeving.
Om dit ook in onze omgeving 
met zijn gevarieerde landschap 
van bos , hei, zand en veen te 
bewerkstelligen is onlangs de 
IVN-afdeling Borger-Odoorn 
opgericht. De leden zijn er in 
verschillende werkgroepen bezig 
met het landschap en de natuur.

De werkgroep Insecten is op 
zoek naar vrijwilligers om vanaf 
komend voorjaar de vlinderstand 
in onze nieuw aangelegde Idylle 
(bloemrijke plek voor vlinders, 
bijen en mensen)  bij te houden.
Deze Idylle, is aangelegd op het 
terrein van het Hunebedcentrum 
te Borger.
Idylle is een Initiatief van de Vlin-
derstichting in samenwerking 
met de Nederlandse bijenvereni-
ging (NBV) en wordt gesponsord 
door de Nationale postcodelote-
rij. In de komende wintermaan-
den zal er scholing voor leden / 
vrijwilligers gaan plaats vinden 
in het leren monitoren van vlin-
ders.

De werkgroep Natuurbehoud en 
ontwikkeling heeft de Mandelan-
den geadopteerd. Dit gebied ten 
zuidwesten van Borger, is in de 
winter van 2013 door het Drents 
landschap samen met het water-
schap Hunze en Aa opnieuw in-
gericht. Het natuurherstel van het 
beekdal van de bovenloop van 
het voorste diep stond hierbij 
centraal. Regelmatig zijn de 
leden van de werkgroep in het 
gebied te vinden om de ontwik-
keling van de flora en fauna op de 
voet te volgen. In samenwerking 
met verschillende verenigingen 
zoals o.a. Landschapsbeheer 
Drenthe en RAVON (reptielen, 
amfibieën en vissen) gaan de 
leden ook op andere plaatsen in 

IVN Borger-Odoorn zoekt vlinderliefhebbers
de gemeente, zoals Exloo en Val-
the aan de slag met het beheer 
van poelen en heidevelden. Hier-
bij zullen telprojecten worden 
ingezet. 

De werkgroep Landschapshisto-
rie organiseert de komende maan-
den samen met de  Archeologi-
sche werkgemeenschap Neder-
land (AWN) en anderen de 
lezingen serie archeologie met 
als thema “van prehistorie tot 
nieuwe tijd”. 
In zeven lezingen en afsluitende 
excursie worden de verschillen-
de tijdperken behandeld die zo 
bepalend zijn geweest voor het 
landschap in onze omgeving.

De werkgroep Hondsrugkids 
organiseert elke laatste woens-
dagmiddag van de maand een 
leuke activiteit voor kinderen.
De eerstvolgende is op 27 
november met als thema: " rare 
vogels" 

Regelmatig organiseert de afde-
ling lezingen over een actueel 
onderwerp.
Dinsdag 05 november 19:30 uur 
staat er een lezing over padden-
stoelen op het programma.

Geert de Vries, ook wel de Drent-
se Jac.p. Thijsse genoemd, zal 
met zijn humoristische aanpak, 
boeiende verteltrant en niet in de 
laatste plaats met mooie zelfge-
maakte foto's inzicht  geven in de 
betekenis van paddenstoelen 
voor het bos.
Deze lezing wordt gegeven op 
het  Hunebedcentrum in Borger 
aanvang 19:30 uur.
De toegang voor leden is gratis, 
niet leden betalen  €5,00 incl. 
kopje koffie/thee.
Op de avond zelf kunt u zich ook 
aanmelden als IVN-lid.

Wilt u meer informatie over onze 

activiteiten,
kijk dan op onze website:  
www.ivn.nl/afdeling/borger-
odoorn 
Tevens hebben we een facebook 
pagina: IVN Borger-Odoorn 
waarop u ons kunt volgen.
U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met onderstaande per-
sonen.
Voorzitter Bert Winkel Borger : 
0599785193
Vice voorzitter Desiree Bergsma 
Valthe: 0591513841 
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Einde initiatiefgroep DOP
Aan ieder begin komt een eind. 
Zo is het ook met de initiatief-
groep van het Dorps Omgevings 
Plan. (DOP)
In 2006 heeft Plaatselijk Belang 
het initiatief genomen om, samen 
met het deelgebied “het achterste 
diep”- de gemeente en de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen, te 
komen tot een Dorps Omgevings 
Plan (DOP). Er kwam een proces 
op gang dat echt vanaf de keu-
kentafel is opgebouwd en uitein-
delijk is verwoord in ons DOP.  
Gedragen door een aantal ent-
housiaste inwoners is in 2007 de 
werkgroep ontstaan. Ook wel 
bekent onder de naam “initiatief-
groep DOP “Onder eindverant-
woordelijkheid van het bestuur 
van Plaatselijk Belang heeft deze 
werkgroep het overgrote deel 
van de in het DOP omschreven 
projecten uitgevoerd. Al gaande-
weg  zijn er ook nog initiatieven 
aan toegevoegd. Ik noem hierbij 
de wandelroutes met de binnenk-
ort te realiseren verkorte route 
langs school 75 en een bruggetje 
over de waterlossing. Ook de 
pannakooi bij de parkeerplaats 

van het voetbalveld is een voor-
beeld dat er niet alleen naar de 
projecten in het DOP is gekeken, 
maar dat de werkgroep ook tij-
dens de uitvoering alert is geble-
ven en nieuwe ideeën heeft weten 
om te buigen tot realisering. Tij-
dens de jaarvergadering van 17 
maart a.s. zal het bestuur hier 
uitgebreid op terug komen. 
Hulde wie hulde toekomt, want 
deze groep vrijwilligers is 6jaar 
actief bezig geweest met de leef-
baarheid en de ontwikkeling van 
ons dorp. Ze hebben ons leefge-
bied heel nadrukkelijk op de 
kaart gezet en dat brengt ons 
voordeel in de onderhandelingen 
met overlegpartners. Soms is de 
politiek ons even vergeten, maar 
een kleine reprimande en we krij-
gen brieven met excuses en dat ze 
wel degelijk waardering hebben 
voor het werk wat hier de laatste 
jaren is verzet. Ze kennen ons. 
Het enige belangrijke punt wat 
nog op het verlanglijstje staat is 
de wijziging van het kruispunt en 
de oversteek van de fietsers op de 
grens van de bebouwde kom. Het 
bestuur van Plaatselijk Belang 

heeft in goed overleg met de 
werkgroep besloten  om dit laat-
ste en belangrijke punt uit het 
DOP zelf uit te voeren. Het werk 
voor de uitvoering van het DOP 
zit er dus grotendeels op. Het 
bestuur van Plaatselijk Belang 
heeft de gesprekken hierover 
onlangs weer opgestart en zal al 
het mogelijke doen om dit laatste 
deel van ons DOP uitgevoerd te 
krijgen. Het bestuur voelt zich 
daarbij gesteund doordat de werk-
groepleden Ina Habing en Den-
nis Middeljans  zich beschikbaar 
hebben gesteld voor het bestuur. 
De ervaring die de werkgroep 
heeft opgedaan blijft op deze 
wijze behouden en daar is het 
bestuur erg blij mee.  Het bestuur 
van Plaatselijk Belang wil nu 
reeds nadrukkelijk vast stellen 
dat onze leefgemeenschap veel te 
danken heeft aan de inzet van dit 
kleine groepje werkers. Met vast-
beradenheid hebben ze zich ing-
ezet voor het algemeen belang en 
dat verdient alle lof.  
WERKGROEP BEDANKT !!!!!

Namens het bestuur van Plaatse-
lijk Belang;  Jan Haikens.
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Rijopleidingen
Voor info en prijzen zie website

Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Voor auto- en
motorrijopleidingen

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 
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De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geerthilbolling@online.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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