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Sinds het ontstaan van de spel-
week in Buinerveen in de huidige 
vorm wordt er door de gemeente 
Borger-Odoorn een zeer welko-
me subsidie verleend aan de orga-
nisaties van spelweken. Ook in 
Buinerveen is hier altijd zeer 
dankbaar gebruik van gemaakt 
om voor alle kinderen van 4 tot 
en met 16 jaar een onvergetelijke 
week te organiseren in de laatste 
week van de zomervakantie. 
Daarbij had Buinerveen ook nog 
te maken met een uitzonderlijke, 
unieke situatie binnen de 
gemeente. Door ook een spel-
week te organiseren voor de 
groep in de leeftijd 12+ werd er 
zelfs extra subsidie ontvangen 
vanwege de dubbele doelgroep. 

Helaas moet de gemeente nu ook 
op deze subsidies bezuinigen. In 
eerste instantie zou de bijdrage 
voor 2015 volledig vervallen. 
Door flink te lobbyen binnen de 
gemeente is 2015 een overgangs-
jaar en wordt er nog een klein 
bedrag aan subsidie geschonken 
aan de spelweek commissie van 
Buinerveen. In 2016 zal het hele-
maal voorbij zijn. 
De gemeente gaat ervan uit dat in 

de toekomst samen met de lokale 
bevolking en lokale bedrijven 
naar oplossingen gezocht wordt 
zodat het dorp zelf een spelweek 
kan organiseren en vooral bekos-
tigen. Het organiseren was hier al 
nooit een probleem, het bekosti-
gen wordt met ingang van dit jaar 
wel wat lastiger indien een uitda-
gend en sportief programma 
zoals in andere jaren gewaar-
borgd moet zijn.

Zoals bij iedereen bekend die de 
laatste jaren op wat voor manier 
bij de spelweek betrokken is 
geweest is deze week altijd zeer 
compleet, veilig, sportief, uitda-
gend en gezellig van opzet. Mede-
werking van vele vrijwilligers 
maken het tot een waar dorps-
feest voor de jeugd en hun naas-
ten. De afsluitende rit met kinde-
ren op een wagen door het dorp 
laat ook de thuisblijvers zien dat 
er in Buinerveen altijd veel valt 
te beleven. Zeer treurig is dan 
ook dat deze rit geschrapt lijkt te 
worden uit het programma omdat 
het budget het niet meer toelaat. 
Samen met het patatje in ons 
Dorpshuis was dat een behoorlij-
ke kostenpost. Lees verder op pag 16
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

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

Nummer 2 inleveren voor 1 april 2015
Nummer 3 inleveren voor 3 juni 2015
Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2015
Nummer 5 inleveren voor 7 oktober 2015
Nummer 6 inleveren voor 2 december 2015

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.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

Vr-za-zo  open va 15.00 uur

Agenda
 7 mrt Potgrondactie

 7 mrt Apres ski

11 mrt Knutselen

14 mrt Bingo

16 mrt Jaarvergadering

20-21mrt NL doet

21 mrt Toneel

28 mrt Toneel

 4 apr Eierzoeken

 6 apr Expositie

15 apr Knutselen

25 apr Show your talent

 2 mei Oudijzeractie

2 mei Bingo

6 mei Bingo (jeugd)

10 jun Eindfeest

5 sep Bingo

24 okt Bingo

12 dec Bingo

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 3

 

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 25 april 2015 in Dorpshuis
De Viersprong te Buinerveen

aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).

Geef je tot uiterlijk 11 april op bij Jannet Boven d.m.v. 
e-mail  

of het deel-nameformulier in te leveren op 
Zuiderstraat 6 te Buinerveen.

jannet.boven@gmail.com

 Naam: Leeftijd 
1. ……………………………… ………… jaar E-mail contactpersoon: 
2. ……………………………… ………… jaar ..................................................... 
3. ……………………………… ………… jaar Tel. Contactpersoon: 
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 OKK-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/Volwassenen-kinderen 
- Voor elke categorieën vindt 1 prijsuitreiking plaats. 
- De organisatie bepaalt onder welke categorie een act wordt ingedeeld.

Veel succes!
De organisatie 

D e e l n a m e f o r m u l i e r 2 0 1 5

mailto:jannet.boven@gmail.com
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Nieuws van toneelvereniging 

de Schoakel

JEUGDWERK 
activiteiten 2015

Knutselen woensdag  11 maart
Knutselen woensdag  15 april
Bingo woensdag   6 mei
Eindfeest woensdag  10 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
Inclusief drinken en iets lekkers.

Bingo
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 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.

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

Opgeven bij
Els de Roo Zuiderdiep 30
0599-212604 of 06-15467240
of henkenelsderoo@ziggo.nl

Uitvoeringen Toneelvereniging  
de Schoakel

Ook dit jaar heeft toneel-
vereniging de Schoakel weer een 
toneelstuk ingestudeerd.
Wij spelen “Drassig Laand” een 
blijspel in 3 bedrijven van Jannes 
Bennen:

Een jonge journaliste krijgt de 
onverdeelde aandacht  van de 
jongste boerenzoon, waarbij 
zich allerlei komische situaties  
voordoen.
Maar ook de vete die er is 
ontstaan over een jaren geleden 
verkocht stuk grond aan de 
naaste buren, speelt een grote 
rol. Temeer omdat er ook een 
prille liefde is ontstaan tussen 
het buurmeisje en de oudste 
boerenzoon.

De uitvoeringen zijn op zaterdag 
21 maart en zaterdag 28 maart in 
Dorpshuis de Viersprong,
Hoofdstraat 1 in Buinerveen.

Beide uitvoeringen beginnen om 
20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop op maandag 9 
maart van 
19.00 uur tot 20.00 uur. 
Maar wees erop bedacht 
VOL = VOL
De kaarten kosten €5,00 incl een 
kopje koffie.
Wij hopen u te mogen verwel-
komen op één van beide data.

Toneelvereniging de Schoakel

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Vanwege gezondheidsproblemen ben ik genoodzaakt om met 

ingang van de zomervakantie met Jeugdwerk te stoppen.

Daarom ben ik op zoek naar vrijwilliger(s) die het 

jeugdwerkstokje van mij over wil(len) nemen.

Hiervoor kan contact opgenomen worden met:

Els de Roo

0599-212604 of 06-15467240

henkenelsderoo@ziggo.nl

mailto:henkenelsderoo@ziggo.nl
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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.

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

Natuurlijk zal ook dit jaar de 
paashaas Buinerveen weer 
bezoeken, en eieren in het bos 
verstoppen. Dit zal gaan ge-
beuren op zaterdag 4 april en is 
zoals altijd bestemd voor 
kinderen van de basisschool 
groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.

Daar vorig jaar de eieren al heel 
snel gevonden waren zal de 
paashaas deze keer veel meer 
eieren gaan verstoppen zodat het 
hopelijk wat langer gaat duren 
voor dat ze allemaal gevonden 
zijn.
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 
13.00 uur inschrijven. 
Het kost € 1,- per persoon.
Omdat het deze keer vroeg Pasen 
is moet je wel zorgen voor 
kleding die tegen het mogelijk 
nog wat koude weer kan.
Ik hoop dat er heel veel kinderen 
komen.

Tot ziens,
De Paashaas.

Eierzoeken 2015

 

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 € 330,00 
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 2015 wederom 
een beroep op u mogen doen.

CBS School 59 en OBS 75  
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Bos 't Meras
Zaterdag 21 maart 
van 9:00 tot 13:00
Omschrijving
Snoeien wandelpaden, oprui-
men rommel begaanbaar maken 
wandelpaden verwijderen bos-
pest.
Eindresultaat
Een opgeruimd bos, waar ieder-
een prima kan wandelen, een 
bos waarin veel dorpsactivitei-
ten plaatsvinden
Locatie
Noorderstraat 6  B/C; 
9524 PD Buinerveen
Bijzonderheden
Het bos 't Meras strekt zich uit 
van Noorderstraat tot Molen-
laan. Start bij kantine ijsbaan.

Het verfraaien van school 
OBS 75      
Zaterdag 21 maart 
van 9:00 tot 14:00
Omschrijving
Het schoolplein gezelliger en 
veiliger maken met behulp van 
felle en zachte kleuren verf en 
lichtjes. Het schoolplein gron-
dig schoonmaken. 
Gedeelte van de ramen van de 
schoollokalen van een mooi 
stofje voorzien zodat het van 
binnen en van buiten een gezel-
lige uitstraling krijgt.
Eindresultaat
Een prachtige en vooral een 
gezellige school met een fris en 
veilige schoolplein voor een 
ieder op de OBS 75!
Locatie
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen

Eerst klussen dan schaatsen  
Zaterdag 21 maart 
van 8:30 tot 15:00
Omschrijving
Bestrating aanleggen
Eindresultaat
Toegankelijker maken van de 
ijsbaan. Wandelplezier
Locatie
Noorderstraat 6 b/c bij de ijs-
baan. Opgeven op website of 
bij A. Habing

Maken van attributen  
Zaterdag 21 maart 
van 9:00 tot 16:00
Omschrijving
Maken van attributen voor de 
spelweek, denk aan onderdelen 
die gebruikt worden voor de 
diverse activiteiten
Eindresultaat
Dat de bedachte spellen kunnen 
worden uitgevoerd.
Locatie
Bij de ijsbaan aan de Noorder-
straat

NL-doet 2015 activiteitenoverzicht ‘t Hok van start   
Zaterdag 21 maart  
van 9:00 tot 16:00
Omschrijving
De jeugdsoos gaat verhuizen 
naar een ruimte in het dorps-
huis. Er is een kleine verbou-
wing geweest. Bouwresten 
opruimen , muren schilderen, 
ruimte inrichten.
Eindresultaat
De jeugdsoos kan weer van start 
op de nieuwe locatie. Ruimte 
ingericht naar wens van de jong-
eren( gebruikers van de ruimte).
Locatie
Hoofdstraat 1
9524 PA Buinerveen
Opknapbeurt kleuterplein 
CBS 59
Vrijdag 20 maart   
van 13:00 tot 16:30
Omschrijving
Zand in de zandbak vervangen, 
de beschildering op de tegels 
bijwerken en het schooltuintje 
aanplanten
Eindresultaat
Een fris, opgeknapt kleuterplein
Locatie
Zuiderdiep 159
9521 AD Nieuw-Buinen
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Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

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

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

Potgrond-actie VV Buinerveen
Zaterdag  7 Maart a.s. tussen 10.00uur en 13.00 uur

komen wij bij u aan de deur.

36 LITER POTGROND VOOR SLECHTS € 3,00
3 ZAKKEN VOOR € 8.00

10 ZAKKEN VOOR € 22.50
Verzorg uw tuin en steun daarmee de VV Buinerveen!!

NIET THUIS ??
Bent u 7 maart tussen 10.00en 13.00uur niet thuis, 
neem dan contact op met
dhr J.L.Boekholt zodat we potgrond
voor u kunnen reserveren.
Telefoonnummer:0599-616234 of 06-12208816

BORGER - Senioren, chauf-
feurs met rijbewijs C/D/E en 
overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor terecht op het spreekuur 
d.d. 21 januari en 25 februari in 
Het Hunzehuys, Molenstraat 3f.
Voor informatie en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeu-
ringen: 088 23 23 300. Zelf een 
datum plannen kan via www.re-
gelzorg.nl. Schikt de datum u 
niet dan zijn er andere mogelijk-
heden elders in de regio waaron-
der Gieten.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keu-
ring en € 55,00 voor chauffeurs 
met rijbewijs C/D/E.
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Terwijl de vogels al bijna aan het 
nestelen slaan, kijken we nog 
even terug naar het dorpskerst-
feest 2014. Voor de tweede keer 
op rij een gezellige bijeenkomst 
van dorpsgenoten voor dorpsge-
noten. Het Viersprongensemble 
zorgde ook dit jaar weer voor de 
muzikale omlijsting. 
Vorig jaar waren het kinderen 
van school 75 die mooie kerstlie-
deren zongen onder leiding van 
juf Bea. Dit jaar voerden kinde-
ren van school 59 onder leiding 
van juf Pauline en juf Jacqueline 
de kerstmusical SuperKerst op. 
Het was nog even spannend of 
iedereen wel op tijd zou zijn. 
Gelukkig was juf Bea zo flexibel 
dat ze spontaan het mooie kerst-
verhaal eerder wilde vertellen 
dan gepland. En toen alle kinde-

Dorpskerstfeest
ren binnen waren, konden we 
met elkaar genieten van de muzi-
kale kerstboodschap. De kerstac-
tie in de super van Meneer Ruud 
was dit jaar het sparen van 
figuurtjes voor de kerststal. Alle 
kinderen wilden dat hun ouders 
meer en meer boodschappen ging-
en doen. Voor de figuurtjes 
natuurlijk. Alleen 1 figuurtje, het 
kindje Jezus, zat er maar steeds 
niet tussen. Daar bleek achteraf 
ook maar 1 van te zijn. En die lag 
al in de kerststal. De manager, 
mevrouw Pinpas, kreeg een en de 
kinderen mochten de enige com-
plete kerststal hebben. Samen 
hebben ze er toen van genoten, 
zoals we in het slotlied konden 
horen. 
Volkszang nam dit jaar de koor-
zang voor haar rekening. Door 
mooie liederen, die al generaties 
lang gezongen worden, klonk het 
verlangen naar vrede op aarde. Ik 
weet zeker dat ze hiermee menig-
een aangenaam verrast hebben. 
De oproep van Volkszang om 
vaker mee te zingen staat nog 

steeds: iedere eerste donderdag 
van de maand om 19.30 uur in het 
Dorpshuis. 
Het Viersprongensemble heeft 
toegezegd met vrijwilligers ook 
dit jaar weer een kerstfeest te 
organiseren. Mét glühwein en 
chocolademelk van Janny en 
Trudy!  Zondagmiddag 20 
december 2015. Noteer het vast.

Boven: volkszang

Links: muziek door het 
“Het Viersprong Ensemble”.

Onder: “Musical Super Kerst” 
door kinderen van School 59.

Links onder: gezellig napraten 
met glühwein en warme 
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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

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

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

A.Sloots
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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

E-books
Met het abonnement van de 
Bibliotheek kun je gratis e-books 
lenen op 

Hier kun je kiezen uit duizenden 
e-books voor tablet, smartphone 
en e-reader. Maak eenmalig een 
webaccount aan en begin met 
lezen!

Lenen en terugbrengen bij álle 
bibliotheken in Drenthe
Het abonnement is geldig bij alle 
bibliotheken in Drenthe. Je kunt 
dus lenen en terugbrengen bij 
elke vestiging binnen de provin-
cie.

Dreumesuurtje in bibliotheek 
Nieuw-Buinen en Borger
Het dreumesuurtje is een gezellig 
uurtje, waarbij dreumesen en hun 
ouders/verzorgers of oppas 
elkaar ontmoeten. De activiteiten 
zijn gericht op stimulering van de 
taalontwikkeling, de motoriek en 
de sociaal-emotionele 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
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Op vrijdag 30 januari, 20 februa-
ri, 27 maart in bibliotheek Nieuw 
Buinen
Op vrijdag   30 januari, 20 febru-
ari, 27 maart in bibliotheek 
Borger

www.bibliotheek.nl/ebooks

De Nationale Voorleesdagen
Van 21 t/m 31 januari waren De 
Nationale Voorleesdagen. 

Voorleesontbijt 2015 
Brede school Nieuw Buinen. 
Bibliothecaresse Carin Bijl van 
bibliotheek Nieuw Buinen las 
voor uit het boek 'Boer Boris gaat 
naar zee' geschreven door Ted 
van Lieshout met tekeningen van 
Philip Hofman aan de 120 kinde-
ren van groep 1 en 2 van CBS De 
Klister en OBS de Poolster in het 
dorpshuis van MFA de Noorder-
breedte.

Kinderjury   
Vanaf woensdag 4 maart tot en 
met woensdag 13 mei kun je 
weer stemmen op jouw favoriete 
boek. Stemmen kan via de web-
site www.kinderjury.nl. Je kan je 
stem als volgt invoeren:
1: Ga naar de site 
www.kinderjury.nl
2: Typ in het zoekbalkje (een deel 
van) de titel van het boek, bijv: 
mummie
3: Dan kom je bij 'Dummie de 
mummie en de dans van de 
Cobra'. Rechts zie je staan: Zet in 
mijn Top 3. Als je hierop klikt, 
komt dit boek in jouw Top 3 te 
staan.
4: Als je wil, kun je nog een twee-
de en derde boek kiezen door 
weer in het zoekbalkje te zoeken, 
maar je mag ook gewoon op één 
boek stemmen.
5: Daarna klik je op Stem! Dan 
moet je nog een paar gegevens 
(naam en leeftijd) invullen en 
ben je klaar met stemmen.

http://www.bibliotheek.nl/ebooks
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.

Abonnementen

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

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

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

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

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

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

(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement) € 5,00 n.v.t.    
Duplicaat Vervangende pas € 5,00 n.v.t.
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Nieuws CBS School 59
Website

Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze 

website:  

www.school59.nl

Project kerk-school-gezin
Van 19 t/m 25 januari hielden we 
ons jaarlijkse project “Kerk-
School-Gezin”. Het thema was 
dit jaar “Vertrouw maar op Mij”. 
Op school zijn Bijbelverhalen 
over Abraham verteld.
Het project wordt georganiseerd 
door De Baptistengemeente, de 
PKN-kerk, CBS “De Klister” en 
CBS School 59.
De week werd op zondag 25 janu-
ari afgesloten met een kerkdienst 
speciaal voor de kinderen. 
In de projectweek zijn alle kinde-
ren op bezoek geweest in de 
PKN-kerk. We werden hartelijk 
ontvangen door de dominee, de 
koster, de jeugdouderling en de 
organist van de kerk. De dominee 
vertelde over de preekstoel, het 
doopvont en de kaarsen en de 
organist liet ons het orgel zien en 
horen.
Aan deze week is ook altijd een 
goed doel gekoppeld. Deze keer 
gaat de opbrengst van de actie 
naar “High Five” van Red een 
Kind. Deze stichting zet zich in 
om scholen te realiseren in Zam-
bia. We hebben op school een 
markt georganiseerd. De kinde-
ren verkochten speelgoed, boe-
ken of zelfgemaakte lekkernijen. 
We haalden daarmee ruim € 
250,- op.

Actie voedselbank
Op School 59 hebben we meege-
daan aan de voedselbank actie. In 
de laatste week voor de kerstva-
kantie verzamelden we allerlei 
houdbare producten voor de 
voedselbank. Initiatiefneemster 
Anita Kruit organiseerde deze 
actie. Elke dag werd de tafel vol-
ler en voller. Op vrijdag 19 
december werden alle dozen en 
tassen met voedsel door de voed-
selbank opgehaald. We kunnen 
terugkijken op een zeer geslaag-
de actie. 

Kofferbakverkoop
Op zaterdag 20 december hebben 
een aantal vrijwilligers van OBS 
75 en CBS School 59 suikerbro-
den en droge worsten verkocht. 
De opbrengst voor beide scholen 
is ruim € 300,00. Vrijwilligers, 
bedankt! Dankzij jullie is deze 
actie weer een succes geworden.
 

Nationale voorleesdagen
In het kader van de Nationale 
Voorleesdagen mochten de kleu-
ters op woensdag 21 januari op 
school ontbijten. Het zag het er 
erg gezellig uit. Na het eten las de 
juf het boek: "De mooiste vis van 
de zee" voor. De volgende dag 
brachten de kinderen een bezoek 
aan de bibliotheek. 
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Cittaslow, na reuzen en 
hunebedden 

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

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

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

Dat er vroeger reuzen in Drenthe 
geleefd hebben, werd door de 
bevolking voor waar aangeno-
men. Als was dat alleen al door 
de aanwezigheid van de “dikke 
stienen”, de hunebedden. Dat 
heeft J. Poortman opgetekend in 
een kort hoofdstuk van het in 
1997 uitgegeven boekje “Witte 
Wieven”. Daarin zijn ruim 15 
volksverhalen opgenomen, allen 
doorverteld door juist genoemde 
Poortman, verder door J. Berg-
man-Beins, L. Huizing en A. 
Lesturgeon. Te lezen ook dat de 
hunebedden in en om Borger 
werden gevormd doordat de reu-
zen elkaar de grote keien toe-
wierpen. Als knikkers van Bui-
nen naar Borger, van Borger naar 
Drouwen en zo komen de hune-
bedden ook terecht in Emmen, 
Gieten en Rolde.

Verbeelding alom, echter de “dik-
ke stienen” liggen er wel. Dus 
realiteit van toen en nu. Los van 
de betrokkenheid van de reuzen 
hebben de “bedden” ongelooflijk 
veel aandacht getrokken en 
gehouden. Archeoloog Professor 
Van Giffen (Rijks Universiteit 
Groningen) heeft een aanzienlijk 
deel van zijn wetenschappelijk 
leven gewijd aan de hunebedden. 
Op kleine schaal opgravingen 
onder de keien gedaan, onder-
zoek naar de herkomst van de 
keien, zich gebogen over de 
bouw en het bouwproces van de 
hunebedden en – werk met werk 
makend – alle keienformaties in 
kaart gebracht en van een identi-
ficatie voorzien.

Buiten de wetenschappelijke 
belangstelling van Professor van 
Giffen zijn er in deze regio cul-
tuurhistorisch tal van andere 'be-
wegingen' geweest en sommigen 
zijn nog steeds actief. Het boekje 

“Witte Wieven” is er een van. In 
2006 een spectaculaire (en kost-
bare) manifestatie rondom de 
reuze keien, het verplaatsen 
ervan en de techniek van het bou-
wen van een hunebed. Dit evene-
ment werd een mix van herbele-
ven hunebedbouwen en zoeken 
naar antwoorden op vragen als 
“Hoe verplaatste men eeuwen 
geleden zulke grote keien ?” en 
“Hoe formeerden de bouwers die 
tot hunebed?”. En nabij het 
grootste hunebed werd een infor-
matiecentrum / museum opgezet 
met als doel de sporen naar de 
prehistorie te verhelderen. 
Met als centrale vraag “Hoe zat 
het leven destijds in elkaar ?”.  

Voor Cittaslow is dit rijke testa-
ment een ankerpunt. De geschie-
denis die 'n basis vormt voor nieu-
we energie, voor initiatieven en 
voor verdere uitwerking van ver-
leden zaken en gebeurtenissen. 
Zoiets als het leven van toen is 
mooi, maar uitsluitend daarbij 
stilstaan, dat is het ook niet. Toch 
het oude gebruiken om het nieu-
we in de wereld te zetten is top. 
Het verbindt.

 Martin Snapper  
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Misschien hebt u wel eens 
gehoord van Inloophuis De Nar-
dusbloem of de activiteitenfolder 
ergens zien liggen. In de praktijk 
merken wij dat er nogal wat 
onduidelijkheid bestaat over het 
inloophuis.  We willen dat graag 
uit de wereld helpen.
“Musselkanaal, dat is een eind 
weg!”  (Helemaal in Groningen, 
toch?). Nou, dat valt mee. 
Inloophuis De Nardusbloem ligt 
niet ver voorbij de watertoren 
van Stadskanaal.  En dat is vast 
niet veel verder dan Borger!
En ze zeggen: “Er worden kan-
kerpatiënten verzorgd in het 
inloophuis.” Dat is niet het geval.  
Het inloophuis is geen hospice, 
waar mensen in hun laatste 
levensfase verzorgd kunnen wor-
den.  
Wat inloophuis De Nardusbloem 
wél is? Het inloophuis is een vrij-
willigers organisatie die activi-
teiten organiseert voor mensen 
die zelf of in hun directe omge-
ving te maken hebben (gehad) 
met de ziekte kanker.  Iedereen is 
welkom, zowel mannen als vrou-
wen, maar ook kinderen en jong-
eren. Wanneer de ziekte net vast-
gesteld is of wanneer mensen in 
een zwaar traject van behande-
lingen zitten, hebben mensen 
vaak wel wat anders aan hun 
hoofd dan buiten de deur op zoek 
gaan naar activiteiten. Maar als 
er weer een zekere rust is terug-
gekeerd, merken nogal wat men-
sen dat ze in een 'gat' vallen. De 
gevolgen van de ziekte laten zich 
dan vaak pas echt merken. Moe-
heid, anders tegen het leven aan-
kijken, lichamelijke beperking-
en, verdriet om verlies. En wat 
we veel horen. is dat mensen dan 
hun omgeving daar niet mee las-
tig willen of kunnen vallen.
En juist dan betekenen de activi-
teiten van De Nardusbloem vaak 

veel voor mensen.  Er is voor 
ieder wat wils: inloopmomenten 
voor een bakkie en een praatje, 
wandelen het hele jaar door, fiet-
sen in de zomer, open atelier, 
omdat het heel lekker is even met 
je handen bezig te zijn en niet met 
je hoofd, thema bijeenkomsten, 
samen koken, samen eten en 
andere keukenworkshops.  En bij 
dat alles is er altijd ruimte voor 
een gesprek.
“Ik zit niet te wachten op de nare 
verhalen van een andere, ik heb 
het zelf al zwaar genoeg,” is een 

veel gehoorde opmerking van 
mensen die aarzelen naar het 
inloophuis te komen.
Maar de ervaring van mensen die 
de stap 'durfden' te nemen is, dat 
juist met lotgenoten onder elkaar 
er weinig uit te leggen is en een 
half woord vaak genoeg is, 
waardoor er veel tijd over is voor 
humor en afleiding. 
Voor iedereen die er meer van wil 
weten, voor uzelf of een naaste in 
uw omgeving: aarzel niet en kijk 
op de site www.nardus.nl  of bel 
0599-653127 of kom (al dan niet 
met iemand samen) gewoon een 
keer binnenlopen. U bent van 
harte welkom (en er zijn geen 
kosten aan verbonden).

Inloophuis De Nardusbloem, 
dichterbij dan u denkt

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

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

www.vlieghuis.com

Donderdag 19 en 26 maart 2015  
De zangvogelcursus ?Naar 
vogels kijken en luisteren? 
Deze cursus bestaat uit twee 
avonden in maart en een zater-
dagochtend excursie op 11 april.
De cursus wordt gegeven door 
Minte Mulder, IVN gids,  ent-
housiast vogelaar en natuurfoto-
graaf. In de cursus zal ingegaan 
worden op het zingen van vogels, 
waarom zingt hij, hoe kunnen we 
de verschillende zang van de 
vogels op naam brengen. De 
zang van vogels is niet het enige 
wat een vogel boeiend maakt. 
Ook zijn gedrag en eigenschap-
pen zullen aan de orde komen; 
hoe komt het dat de ene vogel 
goed in de nacht kan zien en een 

andere niet; waarom kijkt een 
merel bij het zoeken naar pieren 
in de meeste gevallen met zijn 
rechter oog naar de grond; wat is 
de reden dat verschillende vogel-
soorten een verschillende vleu-
gelvorm hebben; hoe is het moge-
lijk dat een vogel kan vliegen en 
wij mensen niet. 
Op al deze geheimzinnige vragen 
zal worden geprobeerd een ant-
woord te vinden. Het volgen van 
de cursus zal er toe bijdragen dat 
er meer inzicht zal ontstaan in het 
leven van vogels. Ook zal het er 
toe bijdragen dat de cursisten  de 
natuur anders zullen ervaren. 
Deze cursus is vooral bedoeld 
om naast het herkennen van 
vogels een stuk natuurbeleving 

mee te geven. 
De cursus wordt gegeven in de 
grote zaal van het kenniscentrum 
van het Hunebedcentrum te Bor-
ger en wel op donderdag 19 en 26 
maart van 19:30 tot 22:00 uur.  
Aansluitend op de theorieavon-
den is er op zaterdagochtend 11 
april  een excursie.

Water Land Drenthe
IVN Borger-Odoorn en IVN Aa en Hunze presenteren op donderdagavond 5 februari 2015 de nieuwste film 
van Henk Bos en Janetta Veenhoven (lange versie!). Water Land Drenthe is een fantastische film waarbij je 
je eigen woonomgeving op een heel andere manier ziet. Er is onder meer gefilmd in het Hunzedal en het 
Nationaal Park Drentsche Aa. De film bevat unieke beelden van het leven in en rondom het water. En 
natuurlijk zijn de filmmakers zelf aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
 De vertoning vindt plaats in het Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12 in Borger. 
Toegangsprijs voor leden € 5,- en voor niet-leden € 7. 
De film begint om 19.30, kassa open vanaf 18.45.

Jolijt Dijkstra
Programmacommissie IVN Aa en Hunze

?Naar vogels kijken en luisteren? 
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Vervolg van pag 1 Nu wordt naar een 
andere, minder dure, invulling 
gezocht, mits er niet tijdig andere 
financiële bronnen aangeboord 
kunnen worden.
Voor de 12+ groep verandert er 
vooralsnog weinig; de dropping 
zal een iets andere vorm krijgen 
maar wordt zeker niet minder 
uitdagend.

De spelweekcommissie was 
deze winter al aanwezig op de 
kerstmarkt in Nieuw-Buinen om 
gelden binnen te halen om de kas 
te spekken. Toen al hing het 
zwaard van Damocles boven de 
voortzetting van de spelweek in 
de huidige vorm. In de aanloop 
naar de spelweek van augustus 
2015 zal de commissie nog een 
activiteit gaan aanbieden om ook 
daarmee geld in te zamelen.

Zeer spijtig is dat het inleggeld 
verhoogd moet worden. Om toch 
spannende dingen aan te kunnen 
blijven bieden is er wel budget 
nodig. Daarom wordt het inleg-

geld verhoogd naar € 15,00 per 
deelnemer, een fikse verhoging 
van 50%. Maar, hier is echter nog 
geld te verdienen voor de ouders, 
want als je je kind aanmeldt 
voor 1 juli dan is de inleg nog € 
12,50 per kind. Dus wees dit 
jaar er tijdig bij en verdien per 
kind € 2,50 door op tijd te zijn 
met aanmelden. In de dorpskrant 
van april zal het aanmeldformu-
lier gedrukt staan maar ook via 
de website zal de aanmelding 
tijdig open zijn.

Natuurlijk is de spelweek ook al 
die jaren mede mogelijk door de 
vele sponsoren in het dorp. Dit 
wordt altijd zeer gewaardeerd en 
de commissie hoopt dat elke 
sponsor ook voor 2015 zijn gift 
wil toezeggen als daarnaar 
gevraagd wordt. Verhogen mag 
natuurlijk altijd.

Omdat er binnen onze gemeen-
schap ook zeer veel mensen 
wonen die de spelweek een warm 
hart toedragen wil de commissie 
ook een oproep doen aan al deze 

inwoners. 
U kunt de spelweek en dus de 
kinderen uit ons dorp steunen!
Door een financiële gift over te 
maken op de rekening van de 
Stichting Dorpshuis Buinerveen 
onder vermelding van Spelweek 
2015. Het bankrekeningnummer 
is NL74RABO0102825513.

Overigens, mocht u liever uw 
welkome gift persoonlijk langs 
brengen, dan kunt u altijd terecht 
bij enkele leden van de spel-
weekcommissie, te weten:
Gea Weggemans, 
Hoofdkade 13
Buinerveen
Geertje Boekholt, 
Hollandialaan 3a 
Nieuw-Buinen
De commissie hoopt op grote 
steun van de lokale bevolking om 
ook in 2015 de kinderen uit ons 
dorp weer een onvergetelijke 
week te laten beleven. Een week 
waarover nog jaren na dato 
onderling herinneringen opge-
haald worden en waarin vriend-
schappen voor het leven ontstaan 
zijn.
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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 16 maart 2015
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1.  Opening

2.  Mededelingen

3.  Notulen jaarvergadering 2014

4.  Jaarverslag 2014

5.  Financiën, verslagen penningmeesters

6.  Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2015

7.  Bestuursverkiezingen 

8.  Activiteitencommissie en dorpskrant 

9.  Andere mededelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting
Onze wijkagent Gerwin Prins houdt een lezing over Inbraakpreventie.
                                                                         
Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en een drankje.
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Nieuws OBS 75
Als u het op school ook zo 
stomvervelend vond, is er alle 
kans dat u hoogbegaafd was.
Maar uitzonderingen  be-
vestigen de regel! 
En dat is zeker ook het geval met 
OBS75. Want we krijgen voor 
een steeds groter gebied de open-
bare schoolfunctie. Waar eerder 
vrijwel alléén kinderen uit Bui-
nerveen en Nieuw-Buinen (tot 
aan de Mondenweg) de school 
bezochten, zijn er momenteel 
kinderen uit Nieuw-Buinen (ook 
over de Mondenweg), Buiner-
veen, Buinen en Drouwener-
mond die OBS75 bezoeken. Ver-
der is de school goed bereikbaar 
voor kinderen uit Drouwener-

e
veen en 1  Exloërmond.  Het is 
belangrijk dat de kinderen elke 
dag met plezier naar school gaan. 
In de groepen wordt daarom een 
prettige sfeer gecreëerd waar-
door de kinderen van onze school 
een positief zelfbeeld kunnen 
opbouwen en goede leerpresta-
ties kunnen behalen. Dat is de 
afgelopen jaren ook wel geble-
ken uit de goede Citotoets-
resultaten (mooi woord) die tot 
de hoogste van de gemeente 
behoorden. Er wordt rekening 
gehouden met verschillen in ont-
wikkeling en daarom wordt uit-
leg op maat gegeven, er wordt 
veel gewerkt in kleine kringen en 
met groepjes. De kinderen leren 
op een positieve manier met 
elkaar om te gaan en respect te 
hebben voor elkaars verschillen.  
Ook in 2015 hebben we weer een 
zeer sfeervol Kerstfeest gehad op 
OBS75. Dankzij de flink uitge-
breide Zeer Actieve OuderCom-
missie was het plein ondanks de 
regen erg gezellig met traditiege-
trouw het Veenkoar, de schapen, 
Gluhwein, oliebollen, choco-
melk et cetera. Dankzij de door 
de ouders meegebrachte lekker-
nijen  hebben de kinderen in de 
klassen gesmuld van het kerst-
maal. Iedereen hartelijk bedankt 

voor alle hulp. Op deze wijze is 
het voor de kinderen een onver-
getelijke gebeurtenis die zij over 
vele jaren nog positief in hun 
herinnering zullen hebben.
De verkoop huis aan huis van 
droge worsten en suikerbroden, 
die onze activiteitencommissie 
gezamenlijk met C.B.S. 59 in de 
kerstvakantie heeft gehouden, 
was een groot succes. Het ver-
diende geld komt via activiteiten 
van de AC rechtstreeks ten goede 
van de kinderen.
Het nieuwe schooljaar begon dit 
jaar al meteen goed met het smul-
len van de nieuwjaarsrolletjes in 
alle klassen. 
De kinderen in groep 3 hebben de 
letter 'ui' en het woord 'uil' 
geleerd. Rondom dit woord is 
spontaan een thema ontstaan 
waar de kinderen lekker mee aan 
het werk zijn geweest. Als afslui-
ting voor dit project kwam de 
oom van Juanita in de klas met 
een echte, tamme uil!  
In alle groepen is in het kader van 
de voorleesdagen weer extra aan-
dacht besteed aan het voorlezen. 
Groep 1/2 is naar de bibliotheek 
geweest. 'Juf Carin van de bieb' 
heeft voorgelezen uit het boek 
van Boer Boris. In groep 3/4 
heeft de man van juf Gerda voor-
gelezen uit het hilarische boek 'de 
verkipping'. Het leek erop dat 
'meester Frans  thuis goed geïn-
strueerd was hoe je goed moet 
voorlezen. De kinderen vonden 
het fantastisch! In groep 5/6 
stond het boek vanStiekel en Vlo 
centraal. Wat geweldig dat de 
schrijver van dit boek, Pieter 
Koolwijk, zelf op school kwam 
om over de achtergrond te  ver-
tellen.
Op maandagavond 19 januari 
werd de zakelijke ouderavond 
gehouden. Vorig jaar werd er aan 
deze avond voor het eerst een 
thema (Leefstijl) gekoppeld. 
Omdat dit een groot succes was, 
werd er besloten om opnieuw een 

_

avond te organiseren met dit jaar 
maar liefst twee aansprekende 
thema's.  Met voldoening kan er 
worden teruggekeken op deze 
gezellige, en vooral zinvolle, 
avond. Tijdens de lezing 'No
Distance' werden veel herkenba-
re opvoedsituaties besproken. De 
ouders werd een spiegel voorge-
houden wat betreft hun eigen 
gedrag in relatie tot het gedrag 
van hun kinderen. Dit heeft veel 
'eyeopeners' opgeleverd en ou-
ders zijn geïnspireerd naar huis 
gegaan. De lezing Mediawijs-
heid was een interactieve work-
shop waarin alle ruimte was om 
met elkaar gedachten uit te wis-
selen. Er ontstonden leuke dis-
cussies over Facebook-gedrag 
van kinderen, verantwoordelijk-
heden voor ouders en school, 
ervaringen over 'cyberpesten' 
etc.
De website van OBS75 is ver-
nieuwd! Alweer enige tijd von-
den we onze website niet meer 
actueel.  We kunnen op het nieu-
we programma zelf de website 
onderhouden. Dat betekent dat 
de site alvast in de lucht is, zodat 
u ook daar weer de nieuwsbrie-
ven kunt lezen of even de school-
gids of jaarkalender kunt raad-
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plegen. Via een Twitterfeed bent 
u telkens op de hoogte van het 
laatste nieuws. Neem een kijkje 
op  www.obs-75nieuwbuinen.nl 
.
Thematafel
Onze creatieve ouders die voor 
de thematafels zorgen, houden 
van afwisseling. Ditmaal is niet 
gekozen voor het thema winter, 
maar is er een prachtige carna-
valstafel gecreëerd. Ook het 
schilderij op de achtergrond 
werd zelfgemaakt.
Het ziet er zeer feestelijk uit! Er 
wordt gefluisterd  dat de voor-
malige buurman (die kunstschil-
der) er nog steeds zijn inspiratie 
uit haalt. 
De komende maanden zal voor 
de leerlingen van groep 7/8 waar-
schijnlijk heel speciaal worden. 
Het schijnt dat Meester Henk 
weer komt. Het gerucht gaat dat 
hij  één middag in de week de 
handenarbeidles gaat doen. 
Geweldig!!  Hij blijft bezig!!
Ongeëvenaard is meester Stefan 
voor de gymles:hij schijnt 

gezegd te hebben tegen de kin-
deren: “ Als ik een keer fluit 
springen jullie omhoog, als ik 
twee keer fluit wacht je even en 
bij de derde keer fluiten spring je 
langzaam omlaag.”  Al met al: 
onnavolgbaar!
Wat juf Martine betreft:  tja, die 
viool!   De kinderen weten nog 
steeds niet hoe die in werkelijk-
heid in haar handen klinkt in de 
akoestiek van OBS75. Kijk, ze 
staat wel op YouTube te spelen. 
Maar…… live is toch veel 
indrukwekkender!

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

“Als u het op school ook zo 
stomvervelend vond is er alle 
kans dat u hoogbegaafd was“

Thematafel

Foto’s kerstfeest op 18 december
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Ommetje, Opening Brug en 
Nieuwjaarsinstuif:

eHet 4  Ommetje op zondag 11 
januari 2015 had als startpunt 
Dorpshuis De Viersprong en liep 
vervolgens langs de ijsbaan door 
het bos 't Meras naar de nieuwe 
ingang bij OBS 75. Daar is een 
nieuwe brug geplaatst, die 
gemaakt is door 4 leden van het 
Veenkaor: Martin Kremer, Jan 
Haikens, Koos Kuper en Arnold 
Habing. Nadat Ina Habing een 
toespraakje hield, werd het lint 
doorgeknipt door wethouder 
Buijtelaar. Alle aanwezige kin-
deren mochten als eerst over de 
brug lopen. In maart 2014 tijdens 
de actie NL-doet is door een aan-
tal vrijwilligers een pad naast de 
speelplaats van OBS 75 aange-
legd. Hiervoor heeft de gemeente 
Borger-Odoorn houtsnippers en 
hekwerk ter beschikking gesteld.
Helaas was het hekwerk niet erg 
degelijk, waardoor dit redelijk 
snel plat lag.
Na herhaaldelijk aandringen bij 
de gemeente door Martine Stulp 
van OBS 75 en bestuursleden 
van Plaatselijk Belang, is dan 
eindelijk een nieuw hekwerk 
geplaatst dat de afscheiding is 
tussen speelplaats en wandelpad.
Tevens is er een sluisje geplaatst, 

NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

zodat men niet met vervoermid-
delen het bos in kan racen.
Daarna vervolgden de ongeveer 
70 wandelaars de route over de 
Hoofdkade naar de Zuiderstraat. 
We staken over naar het Jaagpad 
en bij de nieuwe locatie van Rate-
ring Isolaties stonden de deuren 
open om het bedrijf te laten zien 
en te genieten van koffie, thee of 
chocolademelk. Vervolgens lie-
pen we via het Jaagpad naar de 
Kleine Paardentangerdijk en 
keerden we via Osdijk en Zuider-
straat terug naar ons dorpshuis 
De Viersprong.
Na afloop van het Ommetje 
waren velen aanwezig op de 
Nieuwjaarsinstuif die rond 15.30 
uur begon in het Dorpshuis. Bij 
binnenkomst werden we verrast 
door muziek gemaakt door het 
Viersprong Ensemble. Leuk ini-
tiatief! Er was een optreden van 
een prijswinnaar van Show Your 
Talent en de NOAD streetdance-
groepen lieten hun talenten zien. 
De nieuwjaarsinstuif werd net als 
voorgaande jaren weer geregeld 
door afgevaardigden van een 
aantal verenigingen, speciaal 
voor alle inwoners van Buiner-
veen en Nieuw-Buinen tot aan de 
Mondenweg. 

Jaarvergadering:
Maandag 16 maart om 20.00 uur 
is de gecombineerde Jaarverga-
dering van Plaatselijk Belang 
Buinerveen/Nieuw-Buinen west 
en Stichting Dorpshuis. Gerwin 
Prins, onze wijkagent, houdt een 
lezing over inbraakpreventie. 
Graag horen we welke ideeën er 
bij onze inwoners leven. 
Of aan welke zaken aandacht 
door beide instanties moet wor-
den  besteed. Komt allen!

Verlichting buitengebied:
Op donderdag 18 december en 
donderdag 12 februari is er een 
bijeenkomst geweest in het 
gemeentehuis waarbij voorlich-
ting werd gegeven over de ver-
lichting in ons buitengebied.
In Buinerveen betreft dit de Zui-
derstraat. Een enkel straatlan-
taarn wordt verwijderd. Alle 
andere krijgen LEDverlichting. 
Op de verschillende driesprong-
en wordt een lantaarn geplaatst. 
En bij het bord Buinerveen wordt 
verlichting aan beide zijden 
geïnstalleerd.

NL-doet:
Zaterdag 21 maart doet Plaatse-
lijk Belang opnieuw mee met 
NL-doet. Ook op andere plaatsen 
in ons dorp wordt meegedaan aan 
deze actie. 
In het Bos 't Meras gaan we 
snoeien, rommel opruimen, wan-
delpaden begaanbaar maken en 
bospest verwijderen.
Eindresultaat zal dan een opge-
ruimd bos zijn, waar iedereen 
prima kan wandelen en waarin 
veel dorpsactiviteiten plaats kun-
nen vinden.
Tijd: van 9.00 tot 13.00 uur. Start 
bij de kantine van de ijsbaan.
Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden via de site www.nldoet.nl 
of via 0599-212353.
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Voortgang aanpak omgeving
kruispunt:
Er zijn moties in de gemeente-
raad ingediend  en de uitslag is 
dat er onderzoek zal  worden 
verricht naar de aanpak van de 
verkeersveiligheid van het kruis-
punt en de fietsoversteek.
Gemeenteambtenaren zijn hier-
mee bezig en het plan zal worden 
voorgelegd aan het college.
Een aantal weken geleden is er 
gesnoeid bij beide fietsoverste-
ken aan de Buinerstraat. Het 
zicht is behoorlijk verbeterd. 
Tevens zijn er grote waarschu-
wingsborden geplaatst.

Paasvuur op zondag 5 april:
Al 14 jaar wordt het paasvuur 
door de familie Timmermans aan 
de Zuiderstraat/ Zuidelijke Twee-
derde weg georganiseerd. Plaat-
selijk Belang vraagt ieder jaar 
een vergunning aan bij gemeente 
Borger/Odoorn. De familie wil 

e
het paasvuur voor de 15  keer 
opnieuw  regelen, maar eigenlijk 
voor de laatste keer... 
Zij moeten teveel als 'politiea-
gent' optreden om de kinderen 
in  bedwang te  houden .  
Er zijn een aantal redenen waar-
om voor de laatste keer:
-De kinderen mogen niet op de 
omliggende akkers (daar was 
vorig jaar een lint voor gespan-
nen) en dit werd genegeerd!  Kin-
deren kropen eronder door en 
liepen daar toch.
-Vlak voordat het paasvuur aang-
ing, hadden de kinderen het stro 
uit de paasbult gehaald en lag dit 
helemaal verspreid over de 
grond. Gevaarlijk!

-Ook maken kinderen hun eigen 
vuurtjes op het terrein. Dit is niet 
toegestaan!
Als medewerkers van de familie 
Timmermans de kinderen en hun 
ouders hierop aanspreken, krij-
gen zij vreemde reacties van 
ouders. En er wordt niets aan 
gedaan!
Graag zien wij, dat iedereen die 
hier te gast is, zich aan de regels 
gaat houden.
Ook als er aanwijzingen zijn van 
de organisatie, dient men deze 
toch opvolgen!
In ieder geval wil Plaatselijk 
Belang hun dankbaarheid na-
mens ons dorp uiten voor de gast-
vrijheid en de werkzaamheden 
van de familie Timmermans!
We hopen zeker, dat een ieder 
zich dit jaar volgens de regels 
gaat gedragen, anders wordt het 
paasvuur op zondag 5 april 2015 
voor de laatste keer gehouden. 
En dat zou heel jammer zijn!
In “Week in Week uit”  kunt u 
lezen of er vergunning is ver-
leend.

Op zaterdag 28 maart en zaterdag 
4 april kunnen takken worden 
aangeleverd vanaf 9 uur. Zeker 
geen boomwortels of bomen 
dikker dan 20cm!Er wordt  
gecontroleerd of er geen ander 
afval tussen zit. Ieder jaar komt 

het voor dat er materialen tussen 
zitten die niet op ons paasvuur 
thuis horen, al dan niet bewust 
aangeleverd! Controleer uw 
eigen aanvoer, wij zijn blij met 
uw aanvoer, zonder deze kunnen 
wij geen paasvuur houden. Toch 
is er besloten om, mochten er 
onregelmatigheden tussen zitten, 
de gehele lading te weigeren en 
retour te zenden. De gemeente 
kan hierdoor namelijk de hele 
bult afkeuren.
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.
Voor de fakkeltocht verzamelen 
bij het dorpshuis en vertrek is om 
19 uur naar het paasvuur. Alle 
kinderen van de basisschool 
vanaf groep 4 mogen hieraan 
deel nemen.
Zelf zorgen voor fakkels, of iets 
dergelijks.
Wij hopen op uw medewerking, 
zodat dit niet de laatste keer zal 
zijn! 
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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)
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

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

De Bieb lijkt de winter goed te 
doorstaan … een beetje vochtig 
is het af en toe wel in het kastje, 
echt nat niet. Gelukkig maar, 
want veel mensen hebben de weg 
naar de Bieb op het Diep al 
gevonden. Om er boeken uit te 
halen, maar ook om er nieuwe in 
terug te leggen. En daar zijn we 
blij mee!

Kinderboeken
Vooral kinderen vinden het leuk 
om te snuffelen in het kastje. 
Inmiddels is mijn voorraad aan 
kinderboeken wel bijna uitgeput, 
en dat is jammer. Daarom een 
oproepje: heeft u zelf nog kinder-
boeken die u wilt delen met uw 
omgeving of weet u iemand? 
Aarzel niet en leg uw boeken 
gewoon in het kastje. Afgeven 
aan de deur (Hoofdkade 6) mag 
ook, dan zorg ik dat ze goed 
terecht komen. 

Wensen
In mijn voorraad boeken zijn 
veel categorieën vertegenwoor-
digd. Ik moet keuzes maken in 
wat ik neerleg, want de ruimte in 
het kastje is beperkt. Heeft u 
bepaalde wensen of voorkeuren? 
Laat het me weten, dan probeer 
ik daarmee rekening te houden. 

Kringloop
De boeken die al een tijdje in de 
Bieb lagen, maar die niet geleend 
worden haal ik na verloop van 
tijd weg. Een aantal gaan in mijn 
'opslag' voor een volgende ronde, 
andere boeken breng ik naar de 
Kringloopwinkel in Borger. 
Heeft u een beter idee? Dat hoor 
ik heel graag. Het doel is dat dit 
een Bieb voor het dorp en door 
het dorp wordt. Ideeën zijn dus 
van harte welkom!

Op de hoogte blijven?
Op facebook laat ik regelmatig 
iets zien of horen van de Bieb. 
Neem ook een kijkje en like de 
p a g i n a !  H e t  a d r e s  i s :  
https://www.facebook.com/page
s/Bieb-op-het-Diep. 
Heeft u genoten van een boek uit 
de Bieb op het Diep en wilt u dat 
met ons delen? Voel u vrij om uw 
reactie op de Facebookpagina 
van de Bieb te delen.
De Bieb is ook bereikbaar via e-
mail: 
jolanda.grooters@gmail.com.

Van de Bieb op het Diep

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:deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Van de bestuurstafel
De belangrijkste opdracht voor 
dit jaar is: "De verplaatsing van 
de jeugdsoos naar het Dorps-
huis".
Dat was de wens van de gemeen-
te Borger-Odoorn zo'n vier jaar 
geleden. Maar eerst moest bewe-
zen worden dat de soos (later 't 
Hok gedoopt) recht van bestaan 
had en na minstens twee jaar nog 
een succes was. Toen per 2014 de 
Meraskabouters verdwenen, leek 
de vrijgekomen ruimte voor de 
deelnemers van de soos ideaal. 
Tot nu toe genieten ze gastvrij-
heid in het clubgebouw van de 
ijsvereniging, die daarvoor alle 
waardering toekomt!
Een overgang van het clubhuis 
van de ijsvereniging naar het 
Dorpshuis heeft voor de soos-
gangers vele voordelen, waaron-
der ruimte, bereikbaarheid en 
veiligheid, maar voor het Dorps-
huis kleven er toch problemen 
aan zoals aanpassingen toilet-
groep, aanleg ICT-gerelateerde 
zaken als stopcontacten, Wifi en 
dergelijke, maar ook extra kosten 
voor verwarming en water. Dit 
terwijl het verlies van de Meras-
kabouters een forse financiële 
aderlating betekent.
Gevolg was een ongeduldige 

soos, een geduldige ijsvereni-
ging en een Dorpshuis van goede 
wil, maar met een financieel pro-
bleem, dat zelfs zou groeien als 
de soos de voorgenomen split-
sing in leeftijdsgroepen door-
voert. Dit laatste lijkt trouwens 
een alleszins begrijpelijk besluit.
Overleg met de gemeente gedu-
rende lange tijd heeft er uiteinde-
lijk toe geleid dat zij de ook door 
hen gewenste verplaatsing van 't 
Hok willen faciliteren door een-
malig een bedrag van € 1.500,-- 
ter beschikking te stellen voor de 
verbouwing van de Meraskabou-
terruimte.
Dit betekent, dat het bestuur van 
het Dorpshuis een manier moet 
vinden om het financiële gat te 
dichten. Maar we hebben voor 
hetere vuren gestaan, zoals ik in 
de afgelopen 15 jaar als bestuurs-
lid van het Dorpshuis heb mogen 
ervaren. Ook dit project zal luk-
ken. Maar...dat kunnen we niet 
alleen! Natuurlijk hebben de 
soosgangers hulp bij de inrich-
ting toegezegd en gaan ze op 
zoek naar extra middelen om de 
(dan) wekelijkse extra kosten te 
bestrijden. Dat is een moeilijke 
opdracht juist nu de gemeente 
Borger-Odoorn heeft aangekon-

digd alle subsidies af te bouwen. 
Daarom hebben we harder dan 
ooit de inwoners van Groot-
Buinerveen, die het Dorpshuis 
een warm hart toedragen, nodig. 
Onze ervaring met de inwoners 
is altijd positief geweest. Vrijwel 
nooit werd tevergeefs een beroep 
op tijd en/of vaardigheiden 
gedaan in verband met voorko-
mende werkzaamheden. Ook 
ditmaal hopen we dat dit weer 
het geval zal zijn. Denk alstu-
blieft met ons mee en doe sug-
gesties; maar beter nog zou zijn 
als U zich meldt bij één van onze 
bestuursleden. 
Alleen als we tonen bereid te zijn 
mee te werken om Groot-
Buinerveen levend en levendig  
te laten blijven, zal dat ook luk-
ken en blijft ons Dorpshuis het 
hart van het dorp!!
Tenslotte nog dit. Aangezien ik 
nu bijna 15 jaar lid van het Be-
stuur van het Dorpshuis ben 
geweest, vind ik de tijd gekomen 
om afscheid te nemen. Ik wil 
daarom van deze gelegenheid 
gebruik maken om iedereen met 
wie ik mocht samenwerken te 
danken voor hun inzet en steun. 

Het ga U allen goed!!
Marius Kwaak 
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Homeo-watte?                                                                                             

Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding, 
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

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

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.

Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

 'Het wonder van het leven'

Op het moment dat ik dit schrijf 
is de sneeuw net weggesmolten, 
ijzelt het een beetje  en is de 
natuur nog helemaal in winter-
slaap. Maar op het moment dat u 
dit een paar weken later leest, ziet 
u waarschijnlijk de eerste bolle-
tjes al voorzichtig hun kopje 
boven de grond uit steken. Onder 
alle ogenschijnlijk dode bladeren 
verschijnen groene blaadjes en 
bladerloze takken vertonen de 
eerste knoppen van een nieuw 
groeiseizoen. Ik weet niet hoe het 
met u is, maar ik verwonder mij 
ieder jaar opnieuw over de 
natuur: hoe bijzonder en mooi is 
het om steeds opnieuw leven 
tevoorschijn te zien komen?
En hoe vanzelfsprekend is het dat 
ieder jaar opnieuw de natuur 
besluit de uitdaging weer aan te 
nemen? Weer een nieuwe cyclus 
aan te gaan, te groeien, te bloeien 
en weer los te laten als de tijd rijp 
is. Het is eigenlijk niet anders dan 
een mensenleven. We groeien, 
we bloeien en we laten ieder op 
onze eigen tijd het leven weer 
los.
Die cyclus van het leven boeit 
mij mateloos. In de praktijk komt 
steeds opnieuw de vraag boven: 
wat is er nodig om te groeien, te 
bloeien en op een gezonde 
manier het pad van het leven te 
lopen. De verschillende fases 
van het leven kennen hun eigen 
vragen. 
Voor een kind is het belangrijk 
dat het onbelemmerd kan uit-
groeien tot een volwassen mens. 
Wat heeft een kind nodig om dat 
te doen?  En in hoeverre kunnen 
we dat vertalen in een standaard-
benadering van grafieken en cij-
fers? Wanneer hoor je erbij en 
wanneer ben je een 'probleem'ge-
val? En als het je toe valt dat je 

zo'n 'probleem'geval blijkt te 
zijn, wat dan? Hoe kun je een 
kind met een extraatje zijn en 
toch je leven leiden op jóuw unie-
ke manier?
Bij een volwassene ligt het 
accent vaak veel meer op de 
vraag hoe je tot bloei kunt 
komen: hoe kom je tot je recht 
met al je talenten en kwaliteiten? 
En hoe combineer je dat met de 
vragen en verwachtingen vanuit 
je omgeving, een partner, kinde-
ren, het werk en het huis-, tuin-, 
en keukengebeuren. Mensen 
kunnen daar behoorlijk in vastlo-
pen wat grote gevolgen kan heb-
ben. Hoe houd je het overzicht en 
blijf je zelf aan het stuur van je 
eigen leven? 
Nog later in het leven begint een 
fase waarin langzaam dingen 
losgelaten moeten worden. Kin-
deren worden zelfstandiger en 
vertrekken om hun eigen weg te 
gaan. Gezondheid is niet altijd 
meer een vanzelfsprekende zaak. 
Zorg van de ouders gaat lang-
zaam over in zorg voor de 
ouders. Werk verandert of valt 
weg. Het zijn allemaal situaties 
die je uitnodigen om opnieuw 
positie te bepalen: hoe ga je die 
nieuwe fase in je leven vorm en 
zin geven? 
Voor een klassiek homeopaat  
geldt dat altijd naar het unieke 
totaalplaatje van ieder mens geke-
ken wordt. Want waar lichamelij-
ke klachten verschijnen is er een 
verstoring van de stroom van het 
leven. De levenskracht die ieder 
jaar opnieuw de natuur aanzet tot 
een nieuwe cyclus, is ook de 
kracht die een mens gezond door 
het leven laat gaan. Lichamelijke 
klachten staan vaak niet op zich-
zelf, maar zijn een afspiegeling 
van processen die ook op andere 
manieren in het leven zichtbaar 
zijn. Het grote geheel maakt dat 

iemand tot zijn recht komt, kan 
groeien, bloeien en loslaten, 
ieder op zijn eigen unieke 
manier. 
Een klassiek homeopaat kan 
door de brede manier van kijken 
inzicht geven in jouw proces 
( l ichamel i jk  en mentaal -
emotioneel) en je helpen om het 
prachtige wonder van jóuw leven 
weer zijn natuurlijk verloop te 
geven. 
Voor meer informatie ben je van-
ze l f sprekend  welkom op  
www.inspiraling.nl . Verder ben 
ik bereikbaar per e-mail  
info@inspiraling.nl, of telefoon 
0599-851987.  
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Aan de slag met de overgang
Yoga-docente  Biruta  van 
Ditmars en klassiek homeopaat 
Jolanda Grooters nemen je mee 
op weg naar je nieuwe levens-
fase: het leven na de menopauze.
Een ochtend dóór vrouwen vóór 
vrouwen, een Samen-Zijn, 
gevuld met informatie, homeo-
pathie en vooral vooral veel 
ervaren met behulp van kunda-
lini yoga oefeningen. Dit alles 
rondom het thema Meno-Pauze, 
de overgang van de vrouw naar 
de 3de cirkel van een (vrou-
wen)leven.
Datum: 28 februari 2015 van 
10.00 uur tot 13.30 uur
Locatie: Centrum De Aandacht 
te Valthermond
Kosten: 20 euro, vooraf te vol-
doen. Zodra het bedrag binnen is 
ontvang je een bevestiging van 
deelname.
Voor opgave en meer informatie 
kun je contact met ons opnemen 
via mail birutalucia@gmail.com 
of info@inspiralingnl.

Telefonisch mag natuurlijk ook: 
06 21 524 729 (Jolanda)
of 06 26 76 56 28 (Biruta).
Draag loszittende kleding, zodat 
bewegen vrij en makkelijk gaat. 
Neem verder warme sokken 
mee, een dekentje (of meer) om 
over de yogamat te leggen en/of 
onder te kruipen tijdens de 
ontspanning.
Tijdens een korte pauze zorgen 
wij voor thee en/of koffie, een 
frisse versnapering, lunch-
pakketje zelf meenemen.
Voel je welkom!

Reis door je lijf
Met welke vragen over je lijf 
loop jij rond? Dit is dé 
gelegenheid om ze te stellen!
Onder het genot van een kopje 
koffie leg ik je iedere informele 
bijeenkomst iets uit over het 
wonder van je lijf, steeds aan de 
hand van een thema. Centrale 
vragen daarbij zijn: “Hoe zit het 
nou eigenlijk in elkaar?” en 
“Hoe hangt het één met het ander 

samen?”. Naast informatie is er 
veel ruimte om te delen en vragen 
te stellen. 
Wil je erbij zijn? Welkom! Meld 
je wel van tevoren even aan, want 
vol = vol.
Data: 11 maart, 8 april, 13 mei, 
10 juni (10.00–11.30 uur)
Kosten: €5,00 per bijeenkomst, 
incl. koffie en thee.
Voor  opgave en/of  meer  
informatie: www.inspiraling.nl,  
info@inspiraling.nl of bel naar 
0599-851987.

Zelf helpen met homeopathie
Hoe kunt u op een veilige manier 
homeopathische middelen 
gebruiken in uw eigen om-
geving? Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld de verzorging van 
eenvoudige (brand)wonden, 
verrekkingen, verstuikingen en 
botbreuken, reisziekte, griep en 
verkoudheid. Heel belangrijk: U 
leert óók wanneer een situatie 
zich niet meer leent om zelf met 
homeopathische middelen te 
werken en er dus andere 
geneeskundige hulp inge-
schakeld moet worden. 
Data: 18 maart (module 1), 1 
april (module 2), 15 april 
(module 3), 29 april 2015 
(module 4) van 9.30-12.00
Kosten: €20,00 per module, incl. 
koffie en thee en een uitgebreide 
cursusmap.
Voor  opgave en/of  meer  
informatie: www.inspiraling.nl,  
info@inspiraling.nl of bel naar 
0599-851987.

Dit voorjaar bij Inspiraling praktijk voor Klassieke Homeopathie:

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787



Dorpskrant BuinerveenPagina 26

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

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

Foto hierboven: Wandelen in Assen, NOAD 1973, leidster Aaltje Darwinkel-Scholtmeijer
Foto onder Jan Scholtmeijer, Albert Scholtmeijer en Bennie Broeksema op het land in Buinerveen.
(met dank aan mevr. A. Darwinkel-Scholtmeijer)

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

We zijn als bestuur al weer druk 
in de weer om het een en ander uit 
te zoeken en te regelen, verschil-
lende gesprekken zijn er geweest 
met instanties om zaken over te 
nemen. We zijn ondermeer bezig 
met een groot project waar in een 
later stadium meer over bekend 
wordt gemaakt. Ook staat onze 
jaarvergadering vast en wel op 
13 april 2015 in het MFA gebouw 
aan het Noorderdiep in Nieuw-
Buinen. Er komt een spreker, de 
heer Holtrop die ons mee neemt 
naar het ontstaan van dit gebied 
van Drenthe en Groningen. De 
avond begint om 20.00 uur en is 
voor leden vrij toegankelijk en 
voor niet leden 3 euro.

Kom gerust ook eens langs aan 
de Parklaan 26 om te kijken en te 
zien, vrij toegankelijk en ruime 
parkeergelegenheid. We zijn er 

meestal op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 16.00 uur, of na telefo-
nisch contact op een ander tijd-
stip. Ook kunt u materiaal mee-
nemen zoals foto's deze worden 
ter plekke gescand en kunt u ze 
zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt 
aan onze website waar u kunt 
zien wie wij zijn maar ook wat 
we doen en vastleggen. De web-
site kunt u vinden onder de naam 
www.histver-nbb.nl. Kijkt u 
gerust en geef uw mening, of 
eventueel aanvullingen.

Ook de nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift is in de maak en het 1e 
nummer zal in maart weer ver-
schijnen. Heeft u belangstelling 
voor dit tijdschrift, voor 15 euro 
kunt u lid worden en ontvangt u 
tevens 4 keer per jaar dit tijd-
schrift. Ook los zijn ze te koop, 

maar kosten dan 5 euro per stuk, 
dus voor u voordeliger om lid te 
worden. En voordeel hiervan is 
dat u er niet achteraan hoeft, het 
komt namelijk bij u op de deur-
mat, bezorgd door onze vrijwilli-
gers.

In het jaar 2014 zijn de heer 
Berend Kruit als oud bestuurlid 
en Ginie Gerbers-Boes als 
bestuurlid ons ontvallen. Gerui-
me tijd hebben zij zich ingezet 
voor onze vereniging waar we 
hen zeer dankbaar voor zijn. We 
wensen de familie nogmaals via 
deze weg veel kracht en sterkte 
toe voor dit verlies van hun 
geliefden.

Voor verdere info kunt u contact 
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com

In de vorige dorpskrant plaatsten we een foto van OBS-75 gemaakt tijdens het 100-jarig bestaan (mocht u 
deze gemist hebben, hij is erg duidelijk nog te bekijken op de site van de dorpskrant, www.dorpskrant-
buinerveen.nl ) We beloofden u toen ook een andere foto waarop het getal 100 een rol speelde. 
Bijgaande foto is gemaakt ter gelegenheid van de 100ste leerling op deze school. Toen het gezin Peters aan 
de Hoofdstraat te Buinerveen kwam wonen met hun 3 kinderen (het huis waar nu Martin Snapper woont) 
werd ineens de 100 gehaald, van 98 leerlingen naar 101. Om dit heuglijke feit vast te leggen is toen 
bijgaande foto gemaakt. De foto dateert van 1990. Op de foto overhandigt het toenmalige schoolhoofd Jaap 
Elzinga de jongste nieuwe leerling, Iskander Peters een tas.

Mijlpaal 100 leerlingen OBS-75
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In de leeftijd van 86 jaar is op 20 
december 2014 onze voormalige 
dorpsgenoot Berend Kruit over-
leden. Berend was niet zomaar 
een inwoner van Buinerveen, hij 
heeft zich gedurende vele jaren 
op uiteenlopende wijzen ingezet 
voor de leefbaarheid van ons 
dorp en voor de belangen van 
dorp en dorpsbewoners. 
Berend Kruit heeft vanuit zijn 
politieke betrokkenheid steeds 
de aandacht weten te vestigen op 
zaken die door de gemeente (aan-
vankelijk Borger, later Borger-
Odoorn) opgepakt of ten minste 
gecoördineerd moe(s)ten wor-
den. De lange lijst van aan-
dachtspunten waarvoor Berend 
Kruit contacten met de wethou-
ders Alingh (Borger) en Van der 
Veen (Borger-Odoorn) onder-
hield, omvat onder meer ver-
keersveiligheid, onderhoud stra-
ten, stoepen, bermen en Meras-
bos, het dorp voorzien van recre-
atieve rustbanken en verbete-
ringen aan het dorpshuis en het 

voortbestaan ervan. Het onder-
houd van de perronklok aan het 
dorpshuis vormde een klein 
onderdeel van diens plaatselijke 
aandacht. Het hield ons wel bij de 
tijd. 
In 1996 is Berend uitgeroepen tot 
Supervrijwilliger van het jaar 
van de gemeente Borger. In dat 
jaar ontvangt hij op de Dag van 
de Vrijwilliger het halskruikfles-
je, een leuk kleinood dat verwijst 
naar het gemeentewapen van 
Borger, waarop het een van de 
segmenten is afgebeeld.
Tal van activiteiten leidde 
Berend vanuit zijn positie als 
bestuurslid van Plaatselijk 
Belang Buinerveen, waarin hij 
ook een aantal jaren de functie 
van plaatsvervangend voorzitter 
heeft vervuld. Voor zijn grote en 
langdurige inzet bij Plaatselijk 
Belang Buinerveen (1983 – 
2001) is hem begin 2002 na een 
besluit van de Algemene Leden-
vergadering het erelidmaatschap 
van Plaatselijk Belang toege-
kend. 

Voor al zijn maatschappelijke 
activiteiten –daaronder ook het 
verwerven van zoveel mogelijk 
historisch fotomateriaal van 
onze streek – wordt in april 2003 
aan Berend Kruit het lidmaat-
schap in de Orde van Oranje-
Nassau toegekend. 
Op zaterdag 27 december 2014, 
'n paar dagen na zijn verjaardag 
en vlak voor de datum van zijn 65 
jaar huwelijk met Jantje Landeg-
ge, is Berend Kruit te Assen 
gecremeerd. Uitgenodigd voor 
die bijeenkomst waren vele 
betrokkenen en bekenden, ook 
alle organisaties waarvoor 
Berend zich heeft ingezet. Een 
aantal van die organisaties heeft 
van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om bij het definitieve 
afscheid van Berend aanwezig te 
zijn.

Martin Snapper

In memoriam Berend Kruit
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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

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
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 17 december  kwa-
men we weer gezellig bij elkaar 
voor onze jaarlijkse kerstavond. 
Dit jaar was gekozen voor een 
heerlijk stamppot buffet. Deze 
werd verzorgd door catering Jal-
ving. We hadden keuze uit boe-
renkool- ,zuurkoolstamppot en 
hutspot. Gehaktbal, rookworst 
en speklap. Appelmoes en augur-
ken. Onder het eten werd er heer-
lijk gekletst met elkaar. Door Ina 
werd nog een kerstverhaal en een 
gedicht voorgelezen. Na afloop 
werden er nog  kerstliederen 
gezongen. Met een klein present-
je gingen de dames weer naar 
huis. 

Woensdag 21 januari hielden we 
onze jaarvergadering.  Gretha 
Stevens is gehuldigd voor 50 jaar 
lidmaatschap van de Vrouwen 
van Nu in Buinerveen. Voor haar 
trouwe gang naar de bijeenkom-
sten, ontving ze uit handen van 
de voorzitster Geesje Middeljans 
een gouden speld in de vorm van 
een korenaar. Zwaantje Wegge-
mans is 40 jaar lid van de afde-
ling Buinerveen en werd tevens 
gehuldigd. Evenals Bea Boon-
stra voor 25-jaar lidmaatschap. 
Lenie van Noortwijk trad af als 
bestuurslid en ook zij ontving 
cadeaus voor haar bestuurswerk. 
Gerdien Veldhoen is toegetreden 
als nieuw bestuurslid.
Notaris Veldkamp vertelde over 
zijn werk in de vorm van verha-
len uit de praktijk. 

De avond werd verder ingevuld 
met verslagen van de diverse 
commissies. 
De volgende bijeenkomst is op 
woensdag 18 februari . Jan Weits 
verzorgt een quiz over Nederland 
en vertoont een film over “Have-
zathe”.
Op woensdag 18 maart komt 
mevrouw dr. Delleart een lezing 
geven over staar en glaucoom.
Graag zien we nieuwe vrouwen, 
die gezellig uit willen. De eerste 
2 keer kan je gratis een bijeen-
komst bezoeken. Van harte wel-
kom! Kijk op www.vrouwenvan-
nu.nl/buinerveen voor informa-
tie en foto's.

Excursie:
Op woensdag 4 maart gaan we 
naar Museum Collectie Brands 
in Nieuw-Dordrecht. Vertrek om 
13 uur bij Dorpshuis De Vier-
sprong. Men kan zich nog aan-
melden bij Angelien Bijkerk.

Gedurende 65 jaar verzamelde 
Jans Brands heel veel boeken en 
objecten, zo ontstond een uitzon-
derlijke collectie. Jans zag als 
kind het bijzondere van alledaag-
se dingen en wat anderen weg 
zouden gooien bewaarde hij. Op 
rommelmarkten kocht hij boeken 
en voorwerpen die hij interessant 
vond en op veilingen wist hij 
unieke en kostbare objecten te 
verwerven. Zo groeide de verza-
meling in omvang, onderwerpen 
en waarde. Jans is zijn hele leven 
vrijgezel gebleven en gedurende 
65 jaar verzamelde Jans Brands 
heel veel boeken en objecten. 
Jans zijn adagium is altijd 
geweest  "waarom zou je dingen 
weggooien, dan zie je het later 
nooit weer".  En in de boerderij 
was toch ruimte genoeg. Na zijn 
werkzame leven als administra-

teur (meestal) ging Jans op 55 
jarige leeftijd met pensioen. 
Vanaf dat moment was hij altijd 
op veilingen en bij antiquariaten 
te vinden. Zijn verzameling 
groeide zodanig in waarde en 
werd zo omvangrijk dat de boer-
derij eigenlijk te klein werd. Dus 
moest er een nieuw onderkomen 
komen voor zijn verzameling.

Provinciale Commissies:
Als je lid bent van onze afdeling, 
kun je ook deelnemen aan activi-
teiten van provinciale commis-
sies. Op 19 maart, 9 april en 7 mei 
zijn er opnieuw wandelroutes in 
Linde, Zuidlaren en Wijster.
Van 2 tot 8 maart is de Landelijke 
Vrouwenweek.
Vrouwenstreken gaan aqualleren 
met het thema Fruit op 4 maart. 
Commissie Cultuur organiseert 
een zangdag in Westerbork op 
20 maart.
Kenniscentrum Handwerken en 
Textiele Werkvormen zijn op 5 
maart bezig met een voorjaars-
quiltbee. Op 16, 17 en 18 april 

e
wordt de 65  expositie gehouden 
in Westerbork.
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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 wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (48,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

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

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

avonds om 19.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer 
komen kijken. Informatie is 

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

212232
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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:
Donderdag 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. Laura Schipper  is hulp op de zaterdag

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

Sv O.K.K.

Nieuws  s.v. O.K.K.
Op vrijdag 24 oktober 2014 zijn 
wij begonnen met een hip-hop-
juniorgroep. De lestijden zijn 
van 16.00 tot 17.00 uur in 't Ail-
aand te Nieuw Buinen.
Dit is voor jongens van  6 ½ tot 8 
jaar. Info: Wilma Hendriks, tel. 
0599-619137.

Sinds kort hebben wij een face-
book –pagina, sv okk. Hier kun je 
zelf iets op zetten en 
hierop zullen ook mededelingen 
worden geplaatst.

Op zaterdag 25 april 2015, (dat 
duurt nog even, maar dit kun je 
nu alvast noteren)
 hebben wij weer onze twee jaar-
lijkse clubkampioenschappen.
Nadere informatie volgt.

Mochten er mensen zijn die wil-
len sporten, kom dan eens kijken 
bij een les die je leuk lijkt. Nieu-
we leden zijn van harte welkom.

Verder wensen wij u prettige 
kerstdagen en een gelukkig en 
sportief 2015
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De volleybalcompetitie voor seizoen 2014/2015

Oproep voor nieuwe spelers! 

Heren recreanten volleybal van NOAD in Buinerveen / Nieuw-Buinen
zijn op zoek naar heren tussen de 25 en de 60 voor één avond in de 2 week recreatief volleybal in 

wedstrijdverband. Deze wedstrijden worden gespeeld op recreatief niveau in de sporthal te Nieuw-Buinen. 

Zie ook http://www.reg-volleybal-nwb.nl/ 
Het team bestaat nu uit 7 personen maar er moeten spelers bij komen, omdat in de toekomst waarschijnlijk 

een paar spelers vertrekken. 
Lijkt het je wat om 1x per 2 week mee te volleyballen kom dan langs in de sporthal. We spelen op 

maandagavond. 
Info bij G.Hilbolling tel. 0599-212975
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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.

Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken) 
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

Inleveren kan bij het 
voetbalveld in een blauwe 
rolcontainer, deze staat net 
buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen 
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

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

Vrijwilligers VV Buinerveen

 
  

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.
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Schaats / visnieuws

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

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2015 zijn te verkrijgen bij: 

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

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

Gezinslidmaatschap                               €11.50
Persoonlijk lidmaatschap                       €  6.50

Data viswedstrijden zijn vastgesteld op:

9 mei (13.00 – 16.00)

30 mei (18.00 – 21.00)

20 juni (21.00 – 00.00) nachtvissen

18 juli (18.00 – 21.00) met BBQ

22 aug (18.00 – 21.00)

12 sept (13.00 - 16.00) op gewicht

de overige data wordt er op lengte gevist.

 

Zaterdag 2 mei 
 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

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk
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Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

Rijbewijskeuringen in 
Sportcentrum Bruinsma
Tarief: € 30,00 voor de 75+ B/E 
keuring, € 50,-- voor chauffeurs 
jonger dan 75 met C/D/E rijbe-
wijs
Data: 27 februari , 6 maart, 16 
maart, 1 april  en vervolgens 
eens  per 2 weken 
Locatie:  Sportcentrum Bruin-
sma,Navolaan 32,9501 VJ 
Stadskanaal
Ook houders van een taxipas 
kunnen hier terecht; deze keu-
ring kost € 50,--. 

Afspraak maken
Wilt u meer informatie of wilt u 
een afspraak maken? Neem dan 
contact op met het afsprakenbu-
reau (09.00 – 18.00 uur): 0516-
514574 of  06-14716543 
Online afspraak maken:
http://rijbewijskeuringen.wix.co
m/
rijbewijskeuringen

Meenemen voor de keuring
Eigen Verklaring met Genees-
kundig Verslag (verkrijgbaar bij 
de Gemeente)
De voorzijde van het formulier 
vult u alvast thuis in. Verder mee 
te nemen naar de keuring: uw 
rijbewijs, een klein beetje urine 
in een urinecontainertje en even-
tuele medicatie. Een bezoek aan 
de opticien voor (gratis) controle 
van de ogen is aan te raden indien 
uw ogen of bril het laatste jaar 
niet zijn gecontroleerd. Nieuwe 
glazen/lenzen kunnen een even-
tuele herkeuring voorkomen. 

De verwerking en beoordeling 
van de Eigen Verklaring door het 
CBR kan tot 3 maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om 
ten minste 4 maanden voor het 
verlopen van de geldigheid van 
het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. 
Ook inwoners uit omliggende 
ge-meenten zijn van harte wel-
kom.
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De Zonnebloem afdeling Borger  
e.o.  is  volop actief. Ook U kunt 
genieten van de mogelijkheden 
die de Zonnebloem te bieden 
heeft. 
De Zonnebloem  organiseert 
voor de gasten leuke activiteiten. 
De gasten van de Zonnebloem 
afdeling  Borger e.o. zijn mensen 
met een fysieke beperking en 
ouderen die het leuk vinden om 
een aantal keren per jaar erop uit 
te gaan. Alle gasten wonen in de 
omgeving van Borger. U als lezer 
van dit deze krant woont in Bui-
nerveen en omgeving. Wij vin-
den het leuk om nieuwe gasten te 
mogen begroeten uit uw omge-
ving. Wat kunnen wij voor de 
gasten betekenen ?  
Een uitstapje van een dag of een 
dagdeel is een mogelijkheid.  De 
Zonnebloem organiseert  echter 
ook vakantieweken. Ook voor 
een weekje vakantie met waar 
nodig professionele  verpleeg-
kundigen  kunt u dus contact met 
ons opnemen.  Voor de afdeling 
Borger e.o. organiseren  wij ieder 
jaar verschillende activiteiten.   
Dit kan een middagje met de bus 
door de omgeving zijn, gezellig 
een keertje winkelen, een boot-
tochtje of bijvoorbeeld een keer 
naar het theater.  Wij proberen 
ieder jaar andere activiteiten te 
organiseren. 
De Zonnebloem vrijwilligers 
zijn ook bereid om structureel bij 
u op bezoek te komen. Gezellig 
koffie of thee drinken is een 
mogelijkheid maar ook even 
heerlijk naar buiten voor een 
wandeling of even samen met u 
boodschappen doen is mogelijk.  
Ÿ De  150 bestaande  gasten van 
de Zonnebloem in Borger en 
omstreken kijken altijd uit  naar 
de gezellige activiteiten.  De 25 
vrijwilligers  die de activiteiten 
organiseren zijn blij om dit voor 
de gasten te kunnen doen.

DE ZONNEBLOEM Borger e.o. 
is ook in Buinerveen actief.

De activiteiten kalender  2015 
Ÿ 13  februari  : Natuur film-
middag 
Ÿ 16 maart : Muziek en Bingo 
Ÿ 18 juni busrit met boottocht 
naar en in Giethoorn    
Ÿ 17 augustus : Verrassings-
tocht met de bus 
Ÿ 17 november: Bezoek aan 
Tuinland met de bus en aanslui-
tend etentje 
Ÿ In december organiseren wij 
een kerstbijeenkomst met mede-
werking van kinderen.

Zou u wel graag naar de activitei-
ten willen maar kunt u er niet 
zelfstandig naar toe? Dit is geen 
probleem. Samen met u kijken 
wij hoe u wel deel kunt nemen 
aan  de activiteiten . Wij kunnen 
u van huis halen en uiteraard ook 
weer thuis brengen. Bent u volle-
dig rolstoel afhankelijk en kunt u 
niet in een personenauto  ? Ook 
dan kunnen wij samen met u een 
oplossing zoeken voor het ver-
voer. Vaak kan er veel meer dan u 
denkt.  De Zonnebloem heeft 
ook een auto waar een rolstoel in 
vervoerd kan worden. U kunt als 
gast deze auto huren en zo een 
dagje met bijvoorbeeld uw kin-
deren of met een vrijwilliger  op 
reis. Meer weten over de moge-
lijkheid voor het huren van de 
Zonnebloem auto ? Neem dan 
contact op met de contactpersoon  
van de Zonnebloem  afdeling 
Borger e.o. 

Staat u al ingeschreven als gast 
bij de Zonnebloem, dan ontvangt 
u persoonlijk een uitnodiging 
voor de verschillende activitei-
ten. Als u nog niet ingeschreven 
staat maar wel graag deel wilt 
nemen aan de Zonnebloem acti-
viteiten of graag bezoek wilt van 
een vrijwilliger, dan kunt u tele-
fonisch  contact opnemen met   
de contactpersoon voor Buiner-
veen en omgeving . 

Haar naam is Bea Boonstra
Tel. 0599-212201 Zij zorgt er dan 
voor dat een vrijwilliger  contact 
met u opneemt voor een kennis-
makingsgesprek.
Wilt u vrijwilliger worden en ons 
meehelpen met het organiseren 
van de verschillende activiteiten 
? Ook dan kunt u contact opne-
men met Harma Beukema. Dit 
kan per telefoon 0599-234842 of 
per mail: jbeukema@kpnmail.nl
Om de kosten van de activiteiten 
voor onze gasten zo laag moge-
lijk te houden komen wij ook dit 
jaar weer bij u langs met Zonne-
bloem loten. Vanaf 15 april zijn 
de loten te koop. Bij ieder lot dat 
u koopt,  ontvangt u een coupon 
voor een gratis puzzelboekje.  
Wij hopen dat  u ook dit jaar weer 
loten van ons koopt.   

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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Het  voorwerp
In de Dorpskrant Buinerveen van 
oktober 2014 is een voorwerp 
gepresenteerd en daarbij de 
gebruikelijke oproep om aan ons 
door te geven wat er te zien is. 
Los van een paar reacties in de 
vorm van een vraag of een kriti-
sche opmerking heeft niemand 
op tijd de correcte naam van het 
voorwerp doorgegeven. Met 
medenemen van bedoelde vra-
gen en opmerkingen is er in het 
decembernummer van de Dorps-
krant iets meer verteld over en 
meer getoond van het kennelijk 
niet al te gemakkelijk te herken-
nen voorwerp. 
Let wel, al die extra informatie 
heeft wel heel wat namen opgele-
verd van mannen en vrouwen die 
het bij het rechte eind hadden. 
Dat komt zo, eerst een paar reac-
ties op de tekst en de foto's van de 
decemberuitgave 2014. In de 
schuifdeksel van het opbergkistje 
zitten twee ventilatiegaatjes, op 
de foto te zien als donkere rond-
jes van circa 2 centimeter door-
snee. Een dorpsgenoot zei dat die 
gaatjes niets met ventileren van 
doen hebben, maar uitsluitend 
dienden om er twee vingers in te 
steken en dan daarmee de deksel 
heen of weer te schuiven, oftewel 
het kistje te openen of te sluiten. 
Hij scoort, van mij heeft hij 'n 
punt gekregen. Een heuse grap-
penmaker belde me op en vroeg 

alleen maar of de hond te koop 
stond. Antwoord: Nee!
De juiste naam van het getoonde 
voorwerp is eendenlokker. Chris 
Westen voegde daaraan nog iets 
toe over het type, namelijk slurf-
model. Chris moet aan het gerib-
belde gedeelte hebben gezien dat 
het net onder het handvat gaat om 
een flexibel stuk. Rian en Andrea 
van der Aa hadden ook het juiste 
antwoord, overigens met een 
leuke toevoeging dat zij nog een 
eendenlokker hebben die van opa 
is of was. Vanuit Stadskanaal 
twee correcte reacties. De ene is 
van de heer Kremer, geboren in 
Buinerveen. De andere is van 
Stefanie Fennema, geboren en 
getogen in Nieuw-Buinen.
Wat doet de eendenlokker? Bij 
het heen en weer bewegen van dit 
apparaat wordt het geluid van 
een eend nagebootst. De bedoe-
ling is dat de vliegende en/of 
zoekende eend op dat geluid aan-
vliegt in de instinctieve gedachte 
dat er soortgenoten in de buurt 
zijn. De eend vliegt in het schot 
van de jager, de hond gaat het 
dier ophalen en brengt eventueel 
na een aportgeluid met het fluitje 
de afgeschoten loopvogel naar 
zijn baasje.
Het voorwerp is eigendom van 
de familie K. Smid uit Nieuw-
Buinen. Door de eendenlokker 
even aan ons uit te lenen hebben 

ze bijgedragen aan de tweemaan-
delijkse hersenkraker die “Het 
Voorwerp” heet. Dank aan de 
familie Smid.

De nieuwe uitdaging (hieronder) 
is opgenomen in bijgaande 
foto's. Het voorwerp is door de 
fotograaf van twee kanten 
gekiekt. Graag reageren naar de 
hoofdredacteur van deze Dorps-
krant of naar Martin Snapper.
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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

U bent van harte welkom om onze voorjaarstentoonstelling 
te komen bekijken.

2e paasdag (6 april) gaan we open van 10.00 tot 17.00 uur 
aan het het Noorderdiep 122.

Ook elke donderdag kunt u vanaf 10.00 uur ons bezoeken 
en op afspraak. tel 0599-212189

Steven en Hannie van der Sluis
Noorderdiep 122

9521 BG Nieuw Buinen

van olieschilderijen 
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Gezond bewegen voor senioren bij GALM-vereniging Borger-Odoorn
Als je wat ouder wordt dan ontstaat vaak een voorover gebogen houding waarbij spieren aan de voorzijde 
korter worden en spieren aan de rugzijde langer en slapper worden. Door rompspieren (buik-, bekkenbodem-
, rug-, borst-, schouder- en nekspieren) op de juiste wijze te leren aanspannen kunnen veel fysieke klachten 
worden voorkomen. Bij onze vereniging GALM worden deze oefeningen regelmatig beoefend waardoor u 
langer fit blijft. Daarnaast is in vele onderzoeken bewezen dat bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan uw gezondheid.
In De Telegraaf van 30 juli 2014 werd nog weer eens de aandacht gevestigd op een interessant onderzoek 
door een Amerikaanse universiteit onder 55.000 volwassenen die een logboek bijhielden over hun dagelijkse 
activiteiten. De mensen die regelmatig bewogen bleken 30% minder risico te hebben om vroegtijdig te 
sterven. Ook als je bijvoorbeeld minder dan een uurtje per week langzaam jogt, geniet je dezelfde voordelen 
als iemand die het drie uur per week doet. 

GALM is de afkorting voor Groninger Actief Leven Model.
De Universiteit te Groningen heeft de ”GALM” aanpak voor senioren ontwikkeld. Die aanpak richt zich 
speciaal op minder-actieve ouderen, probeert aan te haken bij hun wensen en biedt de mogelijkheid van 
langdurige begeleiding en stimulering. Voorts staat het (her)winnen van plezier in sportieve beweging 
centraal.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in 
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie 
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Uiteraard 
wordt het spelelement niet vergeten, want wij houden het graag gezellig. Er zijn lesmogelijkheden voor 
overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a € 2,00 per les). De 
eerste 2 lessen zijn gratis. GALM ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente.

Ook het sociale element staat bij ons voorop. Twee maal per jaar komen alle groepen bijeen, voor 
evenementen die in het teken staan van sport, spel en plezier. Beide evenementen laten steeds een grote 
opkomst zien. 
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen:

Kijk op onze website www.galm-borger-odoorn.nl voor meer informatie
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Ouderendag Borger-Odoorn  2015
Wij vieren de ouderendag  in de gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 18 april 2015 a.s. 

in “Het Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen.  
Aanvang: 14.00 uur. 

We hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.  

Programma:
Het programma wordt verzorgd door de muzikale familie Tuinman.  De groep bestaat uit 6 personen. Zij 
brengen een programma met uitsluitend Nederlandse liedjes, waaronder Oud Hollands en Populair 
repertoire.
      - Bij binnenkomst koffie of thee

e- Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderendag Harm Derks  + 2  koffie 
- Eerste optreden
- Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes
- Tweede optreden 

e- Pauze + 2  consumptie en een borrelhapje
- Derde optreden 
- Verloting met daarna soep broodjes
- Sluiting door Harm Derks

De kosten bedragen € 12,00  p.p. inclusief koffie, thee, cake , hapjes, 2 consumpties en de afsluitende 
maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 10 april a.s., het liefst, zo snel mogelijk, want vol is vol. 
U kunt  het onderstaande aanmeldingsstrookje sturen naar Tonny Besselse Melkweg 4 7871PE Klijndijk
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Harm Derks: tel.: 0599-235127,  Marchien Danes: 0599-613612 
en Harm Poelman: 0599-671991.
Betaling gebeurt contant aan de zaal. Wij gaan er vanuit, dat u voor eigen vervoer zorgt.  Als u zich hebt 
opgegeven, maar  verhinderd bent, wilt u dit dan telefonisch melden bij bovenstaand telefoonnummer.  
Dit i.v.m. een eventuele wachtlijst.

Namens de werkgroep Ouderendag Borger-Odoorn
Tonny Besselse, Melkweg 4, 7871 PE Klijndijk, tel: 0591-512205, email: g.besselse@hccnet.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vereniging: ............................................ te .................................... Telefoon: ........................

We komen met:…………………………………………………. personen

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
 E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel.  0599-234722

Wij gaan de lucht in

Het heeft even geduurd, 
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria 

Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in 
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld. 

U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen. 

Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen 

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 
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De zorg en ondersteuning 
worden voor zover gewenst en 
noodzakelijk aangepast aan de 
nieuwe regels. 
Er zijn hiervoor door de 
Gemeente afspraken gemaakt 
met de Zorgaanbieders. 
Soms gaat het tot tevredenheid 
van de burger maar in een aantal 
gevallen gaat het niet volgens 
de wensen en de verwachtingen. 
Is het onduidelijk wat kan en 
wat niet kan. 
Heeft u hierover vragen dan 
kunt u terecht bij de Sociale 
teams of de cliëntenorganisaties.

 Wmo-raad Borger-Odoorn
Veranderingen in de zorg en ondersteuning.

Binnenkort komt er ook een 
Vertrouwenspersoon voor het 
Sociaal Domein waar u terecht 
kunt met uw vragen.
Onze vraag aan u is: Gaat  het 
gewoon goed, krijgt u 
voldoende hulp – ondersteuning 
of bent u als burger niet 
tevreden, mist u wat ?
De Wmo-raad wil graag horen 
wat goed gaat en moet blijven.
Maar ook wat niet goed gaat, 
onduidelijk is, zo nodig 
aangepast moet worden.

Wmo-raad Borger-Odoorn
Aanvragen van hulp -  er is onafhankelijke ondersteuning beschikbaar. 

Er is met ingang van 1 januari 
onafhankelijke hulp beschikbaar 
voor het aanvragen van hulp - 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning genoemd.  
Deze hulp is beschikbaar voor 
de aanvrager van hulp om zo 
samen de meest passende 
oplossing - indicatie te vinden. 
De gemeente heeft de 
uitvoering hiervan neergelegd 
bij het sociaal team. 
Deze onafhankelijke 
ondersteuners denken met u 
mee, helpen en ondersteunen u 
bij uw vraag om hulp en / of 
zorg. Deze ondersteuning is 
onafhankelijk en kosteloos. 
Het belang van de burger / 
aanvrager / cliënt is altijd het 
uitgangspunt. 
Indien u dit wenst kun u 

uiteraard ook gebruik maken 
van de ondersteuning door b.v. 
familie of de 
cliëntenorganisaties / raden, 
belangenorganisaties en 
bonden. 
Het is de bedoeling dat de 
medewerkers van de sociale 
teams en de gemeente de burger 
informeren over de 
mogelijkheden van 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 
Deze ondersteuning en het 
verstrekken van informatie 
hierover is met ingang van 1 
januari 2015 door de regering 
verplicht gesteld.

De Wmo-raad hoort graag uw 
reactie over de bekendheid met 
en de ervaringen over deze 

ondersteuning. 
Dit om samen met alle 
betrokkenen te werken aan het 
realiseren van de verwachtingen 
alsmede aan een maximale 
tevredenheid over het gebruik 
van de mogelijkheden en 
middelen. 

De Wmo-raad vraagt u hierop te 
reageren / uw ervaring te 
vertellen. 

Dit graag via: 
info@wmoraadborgerodoorn.nl 
of schriftelijk p/a Molenborg 6, 
9531LC Borger.

Voor informatie over de Wmo-
raad en haar adviezen zie: 
www.wmoraadborgerodoorn.nl

De Wmo-raad hoort graag uw 
ervaringen, geef ze aan ons 
door. De Wmo-raad doet er wat 
mee. 
Zonder uw inbreng is adviseren 
voor ons erg moeilijk. 

U kunt u ervaringen doorgeven 
aan de leden van de Wmo-raad 
of via:
info@wmoraadborgerodoorn.nl 
-  schriftelijk p/a Molenborg 6, 
9531 LC Borger
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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.

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

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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