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Buinerveen showt zijn talent

Ook in 2016 vond er weer een 
spetterende Show your talent 
plaats in Buinerveen. Dit jaar 
waren er 2 categorieën waarin 
het dorp zijn talenten kon sho-
wen. Jeugd en oudere jeugd 
ofwel de volwassenen. 17 acts 
garandeerden een avond vol hila-
riteit, vreugde, verbazing en ver-
tedering.  Het bleef niet alleen bij 
playbacken bij de jongste deelne-
mersgroep. De 9 verschillende 
acts lieten live gezongen num-
mers zien zoals Anna en Lotte 
van Rhee die begeleid door hun 
moeder op de piano een gevoelig 
nummer van Claudia de Breij ten 
gehore brachten. In het gewone 
leven 2 verlegen dametjes, nu vol 
overtuiging de jury hun kunnen 
laten zien. En vervolgens ook 

enog de 1  prijs in de wacht slepen. 
Live zong ook Janine Schipper 
een nummer van Bruno Mars. 
Playbackend begeleid door Wou-
ter Wanders op zijn gitaar. 2 deel-
nemers met ervaring en goed 

evoor de 3  prijs.
Vertederend en dapper was Isa 
Ratering. Met haar favoriete num-

mer Titiwa zette deze 4-jarige de 
zaal aan om mee te doen. Ook 
live meegezongen maar dan zon-
der microfoon, want dat is zo 
lastig als je je hele lichaam nodig 
hebt voor je act. Haar optreden 
leverde haar een hard applaus op 

een een 2  prijs. Dat belooft wat 
voor de toekomst. 
2 dansgroepen van NOAD-OKK 
onder leiding van Rian van der 
Aa lieten zoals ieder jaar hun 
kunnen weer zien. Bij de mini's 4 
dappere meiden wiens hart vast 
en zeker ook Beng Beng Beng 
deed toen het gordijn open ging. 
De oudere Hip Hop Kids hebben 
hun nummer gedanst wat ze ook 
op de jaarlijkse uitvoering van 
OKK lieten zien. Flink kunnen 
oefenen dus. Dit jaar werd er 
natuurlijk weer geplaybackt deze 
avond. We zagen de zusjes van 
Ogyne voorbij komen in de per-
sonen van Annemijn Hummel, 
Lieke Pepping en Jasmijn Wub-
bels. Nu niet met de slappe lach, 
maar serieus lettend op elkaar en 
op de zaal het nummer Magic na 
doen.         Lees verder op pag 4

Inhoud:
Pag.
 1 Show your talent
 2 Agenda & activiteiten
 3 Hemmeltied
 4 vervolg Show your talent
 5 Ouderendag
 5 In ‘Gras
 6 Dag van de thee 
7 Karaoke in ‘t Hok
8 Allie van der Laan
9 Paaseieren gooien
10 Bestuurstafel
11 Even voorstellen
12 Spelweek
14 Bibliotheken
16 Nieuws CBS 59
20 Nieuws OBS 75
21 Wandelvierdaagse
22 Plaatselijk belang
24 Waterbeheer 
26 Homeo-watte?
28 Rubriek uit het verleden
29 Hist. vereniging
30 Cittaslow
31 Gouden Moer
32 Vrouwen van nu 
34 O.K.K. Nieuw-Buinen
35 Schaats / visnieuws
36 Mibu wijnen
37 Act. VV Buinerveen
38 Galm 
39 Benefietconcert
40 Voorwerp
41 IVN Borger
42 Senas-zorg
43 Colofon

Belangrijke tel.nummers
44 BBQ Buinerveen



ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Dorpskrant BuinerveenPagina 2

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 4 inleveren voor 1 september 2016
Nummer 5 inleveren voor 10 oktober 2016
Nummer 6 inleveren voor 1 december 2016

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 

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

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.

Agenda

25 jun Viswedstrijd

24 aug Start Spelweek

21 sep Vrouwencafé

26 nov Toneel

3 dec Toneel

10 dec Kerstmarkt

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl

Show your talent

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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RTV Drenthe in Buinerveeen 
voor de live-uitzending van het 
radioprogramma 
 “HEMMELTIED”.

Zaterdag 16 april 2016
Dorpshuis De Viersprong.
In het dorpshuis zat veel publiek 
en er was een heel gezellige sfeer.
Harm Dijkstra en Hennie Kuijer 
waren de verslaggevers op deze 
morgen; een duo met humor!
Muzikale optredens werden ver-
zorgd door het Veenkaor en het 
muziekensemble De Meraskik-
kers. Een lied werd gezongen 
door Lonneke Visser met haar 
prachtige diepe stem.
Margriet Nascimento gaf uitleg 
over het ontstaan van dit muziek-
ensemble en Jan Haikens voerde 
het woord voor het Veenkaor.
In het programma kwamen meer-
dere gasten aan het woord:
Els de Roo over inwoning van 
buitenlandse studenten, Wim 
Bruil over de Toneelvereniging 
De Schoakel, Jan Haikens over 
de Historische Vereniging, Ina 
Habing over Plaatselijk Belang 
en Mark Middeljans over zijn 
bedrijf Mibuwijnen. Bea Boon-
stra en Jannet Boven vertelden 
over het Vrouwencafe en Johan 
Meijering over dorpshuis De 
Viersprong.

Hèt evenement tijdens deze mor-
gen is de quiz! 2 groepen strijden 
tegen elkaar. Drie Veenkaorleden 
namen het op tegen 3 vrouwen 
van Vrouwen van Nu. Er werden 
5 vragen gesteld en wie was de 
snelste bij de knop? Vrouwen 
van Nu hadden een voorsprong. 
Daarna moest een toren gebouwd 
worden van blokjes. Dat viel nog 
niet mee op de houten vloer. De 
hoogste toren won en dat bleek 
die van de heren te zijn. Daarna 
volgde nog een ronde van 5 vra-
gen. De winnaars werden de 
Vrouwen van Nu: Grietje Kuik, 
Roelien Haikens en Marjan Poel-
man. Zij ontvingen een mooie 
beker. Gerbrand Plat, Jan Hai-
kens en Arnold Habing konden 
met een keycord naar huis.

HEMMELTIED in Buinerveen
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De chemie tussen de 3 'zussen' 
was zichtbaar. 
K3 en Kinderen voor Kinderen 
hebben veel muziek en nummers 
geproduceerd die geschikt zijn 
voor zo'n avond. Amber Leeuw 
en de winnaar van 2015 Kim 
Ratering stonden te dansen en te 
playbacken op het podium in 
identieke outfits, volledig 
opgaand in het nummer Hupsa-
kee. Zusje Isa deed nogmaals 
mee samen met Nienke Smid en 
Esmee Vlieghuis. Hun moeders 
waren erg druk geweest met de 
aankleding van het toneel voor 
het nummer 10.000 luchtballon-
nen. Ze playbackten de sterren 
van de hemel. Tot slot werd deze 
categorie afgesloten door de hila-
rische familie Flodder neergezet 
door Margriet en Marjan Poel-
man en hun gezin. Bijgestaan 
door Nick Heidekamp als Sjakie. 
Ma Flodder was echt zichzelf en 
Opaatje genoot in zijn rolstoel. 
Samen zorgden ze ervoor dat de 
lachers in de zaal aan hun trekken 
kwamen. 

De eerste helft voor de pauze was 
al een groot succes. Dat kon voor 
de volgende helft alleen maar 
tegenvallen. Maar niets was min-
der waar. De Buinerveenster 
Chicks beten het spits af. Als 
Birds of Paradise werden ze aan-
gekondigd. De zaal had geen 
idee wat er komen ging. De lam-
pen gingen uit, de gordijnen open 
en toen was het donker. Maar 
ineens werd in het blauwe black-
light duidelijk wat er ging gebeu-
ren. 5 schitterende paradijsvo-
gels dansten op verschillende 
muziek. En als je je afvraagt hoe 
ze toch elk jaar aan die prachtige 
acts komen luidt het antwoord 
steevast: “Gewoon zoeken op 
youtube”. Tja, dan hebben ze er 
vast een neus voor deze familie 
Hoving, Peper en Heidekamp 
want ook dit jaar bracht hun act 

e
hen de 1  prijs en de weer de wis-
selbeker.
De meiden die vorig jaar nog 

meededen onder de noemer 
NOAD-OKK stonden nu echt op 
eigen benen. Leonie van der 
Scheer heeft als een echte chore-
ografe alle bekende  camping-
kinder-zomer hits aan elkaar 
geplakt. De handjes gingen in de 
lucht, de lasso vloog in het rond 
en het vliegje werd van het konij-
nenneusje geplukt. Charlotte, 
Kim, Rian, Floortje en Rianne 
deden samen met Leonie dusda-
nig hun best dat ze er ook nog met 

e
de 2  prijs van door gingen. 
Omdat er dit jaar amper deelna-
me was van tieners mocht deze 
groep met de volwassenen mee 
doen, en dat deden ze met verve. 
En dan ook nog een prijs winnen. 
Dat stimuleert alleen maar om 
volgend jaar zich nog weer te 
verbeteren.
De jeugd die vorig jaar nog druk 
was met de poes en buurmans 
kater hadden dit jaar wat meer 
piraten gevoel. Bloody Mary 
werd vol gevoel geplaybackt, 
gezongen en meegedeind in de 
versie van Tom en Dick. Vorig 
jaar maakten ze hun eigen feestje 
op het toneel, dit jaar was het er 
niet minder om. Geweldig hoe 
deze jonge kerels meewerken 
aan een avond vermaak in het 
hart van Buinerveen. En vervol-

egens ook nog de 3  prijs in de 
wacht slepen. Een uit luide borst 
gezongen 'Timmie bedankt' kon 

niet uitblijven.
De Les Humphries Singers ston-
den zonder te oefenen samen de 
sterren van de hemel te playback-
en. In schitterende kostuums 
genaaid door Ciska en Brenda 
stonden deze dames samen met 
Arie, Marja en Benno de schitte-
ren op het toneel. Mexico schal-
de door de zaal. En toen werd ook 
weer duidelijk waarom Buiner-
veen zo'n fantastisch dorp is. Ze 
kregen spontaan een enorm ach-
tergrondkoortje in de vorm van 
de Remix Jeugd en de piraten van 
Tom en Dick. Samen feest op het 
podium, het kon niet mooier. 
Op een schitterend ingericht 
toneel liet ook Madonna van zich 
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horen. Janine Ratering had zich 
niet alleen ingeleefd in het 
bekende nummer 'Like a prayer', 
ze had ook het toneel prachtig 
aangekleed en haar vriendin 
Lotte meegenomen in het com-
plet. Als een bezielde non kwam 
zij als verassing op het laatst het 
nummer een final touch geven. 
Wat een performance. Handig 
dan dat we ook een brocante zaak 
in het dorp hebben die het pracht-
ige Maria beeld er voor uit wilde 
lenen. Zeker ook niet te vergeten 
al het las- en bouwwerk wat het 
thuisfront uitgevoerd had voor 
deze performance.
De ouderraad van CBS 59 had op 
een feestelijke ouderavond eens 
een mooi staaltje vermaak inge-
studeerd. En wat is er dan mooier 
om als Badmutsen dat kunstje 
nog eens te herhalen tijdens show 
your talent. Een zwembad ver-
scheen op het podium en al 
watertrappend en zwemmend 
werd het nummer Walk on Fire 
geplaybackt. Voor deze gelegen-
heid omgetoverd naar Walk on 
Water. Zeer verrassend was ook 
het optreden van de nieuwe uit-
baters van ons Dorpshuis, Marij-
ke en Xander, ze lieten zich als de 
Alpenzusjes niet onbetuigd. 
Prachtig dat ook zij deelnamen 
aan deze jaarlijkse happening. 
En dat schept natuurlijk ver-
wachtingen voor 2017…
Geheel buiten mededinging 
maar ter promotie van het bene-
fietconcert ten gunste van de 
Spelweek kwam ook de beste 
zangeres van Buinerveen op het 

podium; Lonneke Visser. “I've 
got the music in me” was de titel 
van haar lied. En dat liet ze zien 
ook. Wat een stem heeft deze 
dame. Geweldig dat zij op deze 
manier ook haar steentje bij 
wilde dragen aan deze avond. 
Niet te vergeten het doel waar-
voor ze er stond: zo veel moge-
lijk bezoekers warm maken voor 
het bijwonen van het benefiet 
concert ten behoeve van de Spel-
week. Dat overigens 11 juni al 
heeft plaatsgevonden.
De jury bestond dit jaar uit Ger-
dien Veldhoen, Ina Ottens en Tim 
Maduro als voorzitter. Ze hadden 
beide rondes een moeilijke taak 
om hun keuzes te maken maar 
hebben dat ook deze avond goed 
overwogen uitgevoerd.
Gert Jan Weggemans en Jannet 

eBoven zijn sinds het 2  jaar goed 
voor de organisatie van deze hap-
pening. Niettemin nog steeds 
bijgestaan door enkele organisa-
toren/vrijwilligers van het eerste 
uur. De verschillende sponsoren 
worden hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage en ook de vrijwilli-
gers die bijgedragen hebben aan 
decor en acts, bedankt voor de 
inzet. En niet te vergeten de pre-
sentatrice van de avond, Mar-
griet Nascimento, die gedreven 
alle acts aankondigde en de 
avond leidde. Zonder ieders inzet 
en medewerking  was een derge-
lijke feestavond niet mogelijk 
geweest. waarbij zeker de deel-
nemers niet vergeten moeten 
worden. Op naar 2017!

Marjan Poelman
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Vrijdagavond 13 mei vond er in 
het Dorpshuis een interactief 
evenement plaats. Ria Trip, 
bekend van het Koffiecafé en de 
Theewinkel in de bibliotheek te 
Stadskanaal, heeft haar beste 
beentje voorgezet om in Buiner-
veen op een vrijdag een interac-
tieve avond te organiseren. 
Natuurlijk konden hier vele soor-
ten thee geproefd worden. Deze 
werden ook met veel enthousias-
me geschonken en er werd keurig 
uitgelegd welke thee het was. 
Plus dat al deze soorten thee ook 
verkrijgbaar waren om thuis nog 
eens een heerlijke pot thee van te 
trekken. De ouderwetse thee-
muts kon hier gekocht worden 
maar komt ook zeker van pas om 
deze verschillende soorten thee 
op temperatuur te houden.
Er waren ook leuke workshops 
georganiseerd door de verschil-
lende deelnemers. Het aantal 
bezoekers was teleurstellend. 
Maar de bezoekers die wel 
geweest zijn hebben zich prima 
interactief kunnen vermaken 
door verschillende workshops te 
volgen of door gezellig even bij 
te kletsen onder het genot van 
heerlijke soorten thee. Wie heeft 
ooit al eens een zgn. mood board 
gemaakt? Neem een stapel tijd-
schriften zoals Landleven, Noor-
derland of woninginrichtingsbla-
den zoals VT wonen. En knip 
hieruit datgene wat je aan-
spreekt. Vervolgens plak je dit 
allemaal op een schilderdoek. En 
zo maak je je eigen collage wat je 
stijl weer kan geven of je interes-
ses. Wil je bijvoorbeeld je huis 
opnieuw inrichten maar je weet 
niet waar te beginnen? Maak zo'n 
Mood board. Dat helpt bij het 
maken van keuzes. Het Holm 
Huis faciliteerde deze workshop 
en het was zeker een aanrader. 
Daarnaast was Atelier Miranda 
aanwezig. Miranda Stadens had 
kisten vol met oud porselein bij 

zich waarmee een etagère 
gemaakt kon worden van borden 
en kopjes. Of er kon met speciale 
verf een bordje beschilderd wor-
den. Een heerlijk creatieve 
bezigheid waarbij ook nog eens 
wat moois mee naar huis geno-
men mocht worden. Ook erg leuk 
voor de kinderen om eens zelf te 
doen tijdens een kinderfeestje.
Daarnaast was het mogelijk om 
Sojakaarsen te maken. In dit 
geval aanmaakblokjes om haard 
of bbq mee aan te steken. Eigen-
lijk te mooi om op te branden. Er 
wordt in een cup cake vormpje 
een lontje vastgezet, een laagje 
sojawas ingegoten om vervol-
gens het vormpje te vullen met 
een dennenappel, stukje kokos-
noot, takje of iets anders brand-
baars en decoratief. Vervolgens 
weer overgoten met sojawas. 
Verschillende kleuren waren 
mogelijk. Mooi om te zien en 
praktisch om te gebruiken. Puur 
natuur zo'n aanmaakkaarsje.
Ook aan de innerlijke gemoeds-
toestand werd aandacht besteed. 
Silvia de Graaf liet zien wat de 
kracht is van bloemen door de 
Bach bloesemremedie te presen-
teren. Deze therapie werkt op de 
emotionele gesteldheid door een 
negatieve gedachtegang om te 
zetten naar een positieve zodat je 
emotioneel weer in balans komt. 
Waardoor je je eigen vermogen 
tot zelfgenezing stimuleert. 
Al met al een zeer gevarieerd 
aanbod en zeer zeker de moeite 
waard. Dus hou voor een volgen-

de keer de dorpskrant in de gaten. 
Mocht er weer zoiets georgani-
seerd worden mobiliseer dan je 
vrienden, buren of kinderen. Het 
is zeker de moeite waard en erg 
leuk om mee te maken. Toegang 
is gratis dus wat wil je nog meer. 
Tevens zijn enkele deelnemers 
ook zeer geschikt om samen een 
kinderfeestje mee te organiseren. 
Kijk daarvoor voor meer info op 
hun website.
Voor meer info aangaande de 
deelnemers:

Een leuk initiatief wat zeker wat 
meer bezoekers waard was.

Marjan Poelman

www.bloemenkracht.eu
www.sojakaarsen.nl
www.atelier-miranda.nl
w w w . h o l m h u i s -
brocantetheeschenkerij.nl
w w w. m a r k t i d e e . o r g / d e -
theewinkel/

Dag van de Thee

CONTINENTENLAAN 2
9501 DG STADSKANAAL

RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

THEEWINKEL STADSKANAAL

http://www.bloemenkracht.eu
http://www.sojakaarsen.nl
http://www.atelier-miranda.nl
http://www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
http://www.marktidee.org/de-theewinkel/
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THEE
Bij het uitkomen van de laatste 
dorpskrant voor de vakantie, 
mag ik van de gelegenheid 
gebruik maken om iets te vertel-
len over mijn passie voor thee. In 
2014 ben ik gestart met een thee-
winkel in Stadskanaal. Na een 
jaar aan de Navolaan ben ik eind 
2014 verhuisd naar de Continen-
tenlaan 2 in Stadskanaal, deze 
locatie is beter bekend als Biblio-
theek Stadskanaal.
In de theewinkel kunt u terecht 
voor heerlijke losse thee van o.a. 
groene-, rooibos-, zwarte- en 
kruidenthee en staat er een keur 
aan verschillende melanges.
Ook accessoires voor het zetten 
van de thee, theefilters, thee 
eitjes, thee lepels voor het afme-
ten van de thee zijn te koop. Op 
zoek naar een mooie theebeker, 
theepot,theemuts of leuke thee-
pakketjes ook daarvoor kunt u 
terecht bij Theewinkel Stadska-
naal.

In de volgende dorpskrant 
komen de verschillende theege-
bieden en de soorten thee die er 
vandaan komen aan de orde en 
hoe de theebladeren verwerkt 
worden.

Voor nu wens ik iedereen een 
prettige vakantie, geniet ervan en 
ik begroet jullie graag in de thee-
winkel in Stadskanaal.

Ria Trip,
Theewinkel Stadskanaal, 
( in de bibliotheek)

Tel: 06-46785100

marktidee.org@hotmail.com

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

mailto:marktidee.org@hotmail.com
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Op de vraag “Hoe zou het toch 
met onze oud postbode gaan?” is 
door tal van lezers met enthousi-
asme gereageerd. Met vragen en 
opmerkingen van die lezers – uit 
Buinerveen en Drouwenerveen – 
zijn Allie en Martin aan de slag 
gegaan. Zij denken dat met 
onderstaand verhaal iedereen 
weer “bijgepraat” zal zijn.
Om met iets belangrijks in en van 
het leven te beginnen. Met onze 
oud postbode en met zijn vrouw 
Fennie gaat het –in brede zin- 
goed. In het bijzonder zijn zij 
verheugd over het feit dat zij bei-
den in goede gezondheid verke-
ren. Dat stemt ze dankbaar en het 
is een basis voor tal van activitei-
ten. Daarover meer verderop in 
dit artikel.
Terugkijkend naar zijn afscheid 
bijna 10 jaren geleden in Dorps-
huis De Viersprong, herinnert 
Allie zich vooral de grote 

opkomst bij die bijeenkomst. 
Heel veel “vaste klanten” toon-
den belangstelling en daaronder 
inwoners van Buinerveen en 
Drouwenerveen met wie een 
bijzondere band is ontstaan en/of 
die om een bijzondere reden in de 
herinnering zijn verankerd. Zo 
was er de dagelijkse pauzestop 
bij de familie Middeljans aan de 
Noorderstraat, een vast moment 
op de heenweg in de postroute. 
Post afgeven en koffie drinken. 
Op de terugweg naar het hoofd-
postkantoor in Stadskanaal 
neemt Allie de brieven en pak-
ketten van Geesje mee. Service 
toch! Bij de toen ernstig zieke 
mevrouw Poelman bracht hij de 
post tot in de huiskamer. Ook 
herinnert hij zich het jaarlijks 
terugkerende Sinterklaasfeest bij 
de school in Drouwenerveen. 
Oók voor Allie een beetje feest. 
Bij de familie Hoogeveen haalde 

hij een grote envelop (doorgaans 
70 bij 110 centimeter) op waarin 
een officieel document, vol met 
verhalen over alle schoolkinde-
ren. En die envelop mocht Allie – 
in vol post ornaat – naar de 
school brengen, tot in de klassen 
waar vol verwachting en licht 
nerveus naar dit feestelijke 
moment werd uitgekeken. Wat 
Allie van al deze bijzondere post-
bestellingen is bijgebleven?: de 
spanning die van al die kinder-
kopjes is af te lezen.
Minder mooi, maar wel goed 
afgelopen, midden in de winter 
en een vreselijke vrieskou, Ellen 
Groothuis komt bij haar huis aan 
de Buinerstraat ten val. Zij was in 
verwachting en daarom besloten 
Ellen en Allie dat het verstandig 
was er even een medische 
“check” op los te laten. Daarom 
heeft Allie met de huistelefoon 
(hoezo mobieltje?) via 112 een 
ziekenauto opgeroepen en om 
enige haast gevraagd. Enige 
haast was geboden omdat Ellen 
niet kon opstaan én dat lange tijd 
stil liggend in een temperatuur 
beneden 0 graden geen pretje én 
ook niet zo gezond is. Ook niet 
als de ongelukkige Ellen is toe-
gedekt met een inderhaast van 
bed getrokken hoofdkussen en 
wollen deken. Goed gedaan 
Allie, want de ziekenauto was er 
al na enkele minuten. En geluk-
kig blijkt dat Ellen geen compli-
caties heeft opgelopen, niet van 
de ijzige kou, noch van die onge-
lukkige val. Een tijdje later komt 
er een kerngezonde baby ter 
wereld, in de wereld die Buiner-
veen heet.
Bij de afscheidsbijeenkomst in 
het dorpshuis hebben heel wat 
mensen Allie en zijn Fennie toe-
gesproken en hen van passende 
geschenken voorzien. Vanuit de 
gezamenlijke postontvangers 
Buinerveen en Drouwenerveen 
kon ook een leuk bedrag bijeen-
gebracht worden om daarmee de 

10 jaar verder: Allie van der Laan
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vertrekkende postbode een bal-
lonvaart aan te bieden. Fennie en 
Allie hebben genoten van die 
vlucht, een ware belevenis op 
zich, mooi én spannend. De span-
ning zat vooral in de vuurdoop en 
in de vliegroute. Opgestegen in 
de buurt van Gasselte met wind-
richting Noord / Noord-oost had 
de ballonvaarder het plan rich-
ting Veendam – Winschoten te 
vliegen. Op zijn routekaart had 
hij al enkele mogelijke landings-
plaatsen gemarkeerd én die met 
zijn ophaalploeg doorgesproken. 
Maar . . . in een hogere luchtlaag 
aangekomen bleek de wind van 
oost naar west te blazen en daar-
door de ballon richting Assen te 
voeren. Zij zijn uiteindelijk 
geland in de nabijheid van Eke-
haar, globaal genomen tussen 
Museum voormalig Kamp Wes-
terbork en Assen. Allie legt nog 
uit wat hij bedoelde met het 
gebruik van het woord vuurdoop: 
het voor de eerste keer instappen 
en meevaren in een luchtballon is 
buitengewoon avontuurlijk, dat 
is één. Op de landingsplaats, een 
pas gehooid weiland, werd voor 
Fennie en Allie een flinke pluk 
hooi in de fik gestoken. Als teken 
van een geslaagde vuurdoop, al 
bij al een belevenis die zij niet 
hadden willen missen, met recht 
een waardig afscheidsgeschenk, 
dat beiden vaak laat terugdenken 
aan onze dorpen en de bewoners. 
Dan wel met beide benen op de 
grond.
Buiten het feit dat Fennie en Allie 
gezond en wel door het leven 

gaan is er ook sprake van groei en 
bloei in de familie. Zo hebben zij 
er zes jaar geleden een klein-
dochter bij gekregen, naam Amy. 
Er was al een kleinzoon, Joey, die 
inmiddels ook al weer voor de 
opgave werd gesteld om in één 
poging 16 kaarsjes uit te blazen.
De verzameling miniatuur post-
auto's houdt Allie meer dan 
zomaar bezig. Een ware passie 
waaraan hij in de voorbije pensi-
oenjaren heel veel aandacht heeft 
besteed. Vooral het uitbreiden 
van de verzameling heeft hem 
lekker van de straat gehouden. 
Inmiddels staan er in zijn “mu-
seum” rond de negen honderd 
postvoertuigen in alle soorten en 
maten en afkomstig van “all over 
the world”. Dat wil zeggen dat er 
ook exemplaren staan uit IJsland, 
Rusland, Finland, Japan, Canada 
en de Verenigde Staten. Zijn 
hartstocht blijft méér, méér. Dus 
wie van de lezers een miniatuur 
postvoertuig heeft van landen als 
Noorwegen, Zweden, Denemar-
ken en Polen, die mag zich bij 
Allie melden. Graag, graag, 
doen! Om Allie's verzameling te 
vervolmaken gaat hij nogal eens 
op reis, loopt beurzen en markten 
af, koopt, ruilt en verkoopt. 
(Vraagje bij “het houdt hem van 
de straat”). En voor degenen die 
iets van de verzamelwoede van 
onze oud postbode willen mee-
krijgen, die kunnen hem spreken 

en diens miniaturen bekijken op 
regionale (hobby) beurzen, zoals 
in Valthermond, Stadskanaal,
Onstwedde en Veendam. Aan-
kondigingen in Nieuwsbode 
en/of Kanaalstreek bieden méér 
van die mogelijkheden. 
Afrondend. Mede door de talrij-
ke vragen en opmerkingen vanuit 
Buinerveen en Drouwenerveen is 
het toch nog een uitgebreid ver-
haal geworden. Dat zal zeker ook 
te maken hebben met de goede 
relatie die Allie met zijn “klan-
ten” heeft opgebouwd in de vijf 
jaren waarin hij destijds als post-
besteller onze dorpen heeft 
bediend. Allie en Martin gaan 
ervan uit met bovenstaande de 
kijk op Allie, zijn familie, zijn 
herinneringen aan zijn vroegere 
werkgebied en zijn hobby in een 
actueel daglicht te hebben gezet. 
En tevens hopen beide tekstma-
kers dat de lezers het als plezierig 
ervaren om op deze wijze even in 
de huidige keuken van Allie en 
Fennie te hebben gekeken. En ter 
opfrissing een kleine fotocollage 
uit een bestand van ongeveer 350 
kiekjes, door Allie bewaard in 
een viertal albums. Vergelijk met 
10 dorpskranten vol, uitsluitend 
met de foto's die ter gelegenheid 
van Allie's afscheid zijn gemaakt, 
deels door hem zelf, deels door 
tal van fans.

Allie van der Laan en
Martin Snapper         
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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
Gienus Ratering voorzitter 0622474828 
Gerbrand Plat,secretaris 0599 212698  06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972
Ab Poelman, lid
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringisolaties.nl

harm-jane@online.nl

gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl

bardewee.drenth@gmail.com

Van de bestuurstafel
Nieuw beheerdersechtpaar 
Sedert 13 april van dit jaar behe-
ren Marijke en Xander Bardewee 
het dorpshuis in Buinerveen. 
Door het plotselinge vertrek van 
Johan Meijering werd het 
bestuur voor de opgave gesteld 
een goede nieuwe beheerder te 
zoeken en te vinden en daarin 
zijn wij naar onze mening goed 
geslaagd. Alle werkzaamheden 
welke door de beheerder te ver-
richten zijn worden goed en cor-
rect uitgevoerd  en de nieuwe 
beheerders komen ook regelma-
tig  met suggesties voor verbete-
ringen bij het bestuur. Te noemen 
valt hier bv nieuwe parasols, de 
aankleding van het terras aan de 
voorzijde, vervaging diepvries, 
enz. Wij werken daar indien 
mogelijk graag aan mee want het 
is in het belang van iedereen dat 
het dorpshuis goed blijft draaien. 
Het bestuur is in ieder geval tot 
nu toe bijzonder tevreden met de 
huidige gang van zaken. 

Brandpreventie
Door allerlei wijzigingen in het 
dorpshuis (jongeren in de voor-
malige peuterspeelzaal, vervang-
ing/verbouwing van de keuken) 
is het de vraag of wij nog voldoen 
aan alle voorschriften met 
betrekking tot brandpreventie. 
Het bestuur heeft daarom beslo-
ten om de brandweer te vragen 
een scan uit te voeren van het 
dorpshuis om ook op dat punt 
weer helemaal up to dat te zijn. 
Dat houdt dan ook in dat de 
gebruiksvergunning die wij heb-
ben van de brandweer ook 
opnieuw wordt bekeken. Het kan 
geen kwaad om dit nog eens 
tegen het licht te houden. 

Aansprakelijkheid
Op onze aansprakelijkheidsver-
zekering staan een aantal activi-
teiten waarvoor wij een aanspra-
kelijkheidsverzekering hebben 
afgesloten. Dat houdt dus in dat 
wij blijkbaar niet voor aanspra-
kelijkheid zijn verzekerd als er 

een spel of activiteit wordt uitge-
voerd die niet op de polis staat. 
Om die reden hebben wij 
gevraagd aan de verzekeringmij. 
om een offerte uit te brengen mbt 
een verruiming van de omschrij-
ving voor aansprakelijkheid. 
Hoewel dit over het algemeen 
taaie onderwerpen zijn is het toch 
van groot belang dat wij een ver-
zekering hebben die voldoende 
dekking biedt. Onder deze verze-
kering vallen in principe alle vrij-
willigers die deel nemen aan een 
activiteit of iets organiseren. 

Jeugdruimte
Het bestuur is nog steeds in 
gesprek met de jongeren over het 
gebruik van de voormalige peu-
terspeelzaal. Daarbij stellen wij 
ons op het standpunt dat er geen 
“cafe in een cafe” mag ontstaan. 
Deze ruimte valt ook niet onder 
de pachtovereenkomst die met de 
beheerder is afgesloten omdat die 
dan ook verantwoordelijk wordt 
voor alles wat daar plaatsvindt. 
Het zal ook geen verkooppunt 
kunnen worden van alcoholhou-

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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dende dranken. Wij hopen toch 
binnenkort met de jongeren tot 
resultaat te komen over het 
gebruik en de voorwaarden die 
daarbij worden gesteld waarbij 
wij binnen de wettelijk toegesta-
ne mogelijkheden zullen blijven. 
Wellicht kan in een volgende 
editie van de dorpskrant hierover 
meer bekend worden gemaakt.  

G. Plat, secretaris 

Xander en Marijke 
tijdens 

Show your talent!

Xander en Marijke 
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Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 24 augustus

t/m

zaterdag 27 augustus

Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.nl

Deelnameformulier Spelweek  Buinerveen 2016

Aanmelden via de site is ook 
mogelijk: 
www.spelweekbuinerveen.nl

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

Jacob Hospers
Lindenlaan 7

Nieuw - Buinen

De SPELWEEK 2016 komt 
steeds dichter bij en de voor-
bereidingen zijn dan ook alweer 
een tijdje in volle gang.
Je kunt je vanaf 1 mei alweer 
aanmelden op de site of middels 
het formulier in deze dorpskrant.

Voor deze week zijn wij nog 
opzoek naar vrijwilligers die 
ons willen helpen met het 
opbouwen, afbreken, 
begeleiden van groepjes, hand 
en span diensten enz.
Mocht je beschikbaar zijn in 
deze week en ons een handje 
willen helpen, laat dit één van 
onze bestuursleden weten of 
stuur een mailtje naar: 

Wij hebben er weer zin in!!
Het Spelweekbestuur

spelweekbuinerveen@outlook.com

mailto:spelweekbuinerveen@outlook.com
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Wijzigingen voorbehouden



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
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

Aangepaste openingstijden zomervakantie (16 juli t/m 28 augustus) 
Bibliotheek Nieuw-Buinen:
maandag: 14.30 - 16.30 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 14.30 - 16.30 uur
donderdag: 14.30 - 16.30 uur
Bibliotheek Borger is gesloten op alle zaterdagen in de periode 18 juli 
t/m 27 augustus (zomervakantie).

Nieuw Telefoonnummer:
Beide bibliotheken hebben een 
nieuw telefoonnummer:
Nieuw-Buinen: 088-0128375
Borger:  088 012 8300

Passend Lezen:
Lezen kan altijd! Dus ook als u 
blind, slechtziend of dyslectisch 
bent. Bibliotheekservice Passend 
Lezen heeft voor iedereen met 
een leesbeperking een passende 
oplossing, zoals Audiolezen, 
Braillelezen, Letterlezen en Com-
bilezen.
De collectie van Passend Lezen 
bestaat uit meer dan 70.000 
gesproken boeken en een uitge-
breide kiosk met circa 125 
gesproken titels van populaire 
kranten en tijdschriften.
Aanvullend zijn er ruim 12.000 
braille boeken verkrijgbaar. Daar-
mee komt leesplezier binnen 
ieders bereik. De collectie is 
exclusief beschikbaar voor men-
sen met een leesbeperking.
Passend Lezen beschikt over een 
collectie van zo'n 1000 hoorspe-
len. Van actuele titels en klassie-
kers tot radiodocumentaires. Via 
de online catalogus kunt u boe-
ken zoeken en de gewenste titels 
bestellen.
Passend Lezen biedt landelijke 
en regionale kranten en tijd-
schriften in gesproken vorm. 
Onze collectie bevat bijna alle 
landelijke en regionale dagbla-

den en een gevarieerd aanbod 
aan tijdschriften.
Gesproken kranten en tijdschrif-
ten verschijnen op Daisy-cd 
en/of via streaming. Een gespro-
ken krant verschijnt wekelijks en 
bevat een selectie van artikelen 
uit de papieren edities van die 
week. Het gaat dan voornamelijk 
om achtergronden bij de actuali-
teiten, opinie en debat.
Tijdschriften verschijnen in prin-
cipe gelijktijdig met de uitgave 
die in de winkel ligt. Bij de mees-
te tijdschriften wordt ook een 
selectie gemaakt uit de artikelen. 
Reclame en advertenties worden 
altijd achterwege gelaten.
Voor meer informatie over kran-
ten en tijdschriften in een passen-
de leesvorm kunt u contact opne-
men met Klantencontact, afde-
ling kranten en tijdschriften: 070 
- 3381 500 (optie 2)

Dreumesuurtje Bibliotheek 
Nieuw-Buinen en Borger:
Vrijdag 17 juni is er opnieuw een 
dreumesuurtje in de bibliotheek 
van Nieuw Buinen. 
Dreumesuurtjes zijn gezellige 
uurtjes waarbij dreumesen en 
hun ouders of oppas elkaar ont-

moeten. De uurtjes zijn bedoeld 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar 
en hun ouders of oppas. Tijdens 
de uurtjes wordt er voorgelezen, 
liedjes gezongen, gespeeld en 
geknutseld. Ook kunnen er tij-
dens de uurtjes boeken van de 
bibliotheek worden geleend. 
Een bibliotheekabonnement is 
tot 19 jaar gratis.
Het dreumesuurtje wordt van  
9.30-10.30 uur gehouden in de 
MFA Noorderbreedte. De toe-
gang is gratis. In Bibliotheek 
Borger vindt op vrijdag 24 juni 
een dreumesuurtje plaats. 

125 leerzame apps en sites voor 
kinderen:
Er is een nieuwe gratis brochure 
van Kennisnet/Mijn kind online 
verschenen: '125 leerzame apps 
& websites voor kinderen van 4 
tot 12 jaar' met een overzicht van 
goede en leerzame apps voor 
leerlingen op de basisschool.
Dit zijn 3 voorbeelden van apps 
die in de brochure worden behan-
deld.
Astropolo
Na het spelen van het spel 'Astro-
polo' voor de onderbouw wil de 
hele klas astronaut worden. 
Maak samen met de kinderen een 
ruimtereis. Ze bouwen eerst een 
eigen raket en moeten juichen 
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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 2016
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.

om deze te lanceren. Gebeurt dat 
niet luid genoeg, dan stort hij 
neer. Onderweg moet een buiten-
aards wezen zachtjes in slaap 
worden gezongen en helpen kin-
deren een snotterende Kerstman 
bij de zoektocht naar zijn rendie-
ren. 
De Robotfabriek
Met de app De Robotfabriek 
voor de middenbouw kun je 
robots ontwerpen, testen en ver-
zamelen. In De Robotfabriek 
selecteer je verschillende 
onderdelen en knutsel je je eigen 
robot in elkaar. Geef hem een 
gezicht, armen en benen. Dos je 
robot uit met speciale gadgets, 
zoals vleugels of een sterke mag-
neet. En kies een leuke kleur. Je 
kunt de robot zelfs laten praten. 
De creaties kunnen worden 
getest in een speciale testomge-
ving. Zijn robots bestand tegen 
lastige omstandigheden? Elke 
leerling kan zijn eigen robot 
opslaan en bewaren voor een 
volgende keer. 
Toca Blocks
Toca Blocks is een spiksplinter-
nieuwe app voor de bovenbouw 
uit de stal van TocaBoca. Kies 
een van de 3 helden - een roze 
beer, een groene kat of een zwart 
vogeltje - en ga samen op ontdek-
kingstocht in een wereld die je 
zelf kunt bouwen, aanpassen en 

kleuren. Plaats een deur en ver-
trek naar de volgende ruimte, die 
je weer volledig zelf kunt inrich-
ten. Laat het hulpvaardige mon-
stertje gaten graven en leef je uit 
met de bouwmaterialen. Vooral 
het combineren van die bouwste-
nen levert grappige, onverwach-
te resultaten op.?  
Vakantiebieb-app:
Vanaf 1 juni is  de VakantieBieb 
open: hét zomercadeau van de 
Bibliotheek. Gratis e-books voor 
iedereen op smartphone of tablet. 
Met de VakantieBieb-app heeft 
iedereen gratis toegang tot een 
omvangrijke selectie Nederland-
se e-books gedurende de hele 
zomer. Voor de jeugd is de 
VakantieBieb al vanaf 1 juni 
open en de titels voor volwasse-
nen zijn beschikbaar vanaf juli. 

Er zijn dit jaar nog meer titels te 
downloaden, zestig in totaal, en 
er zijn handige leeftijdscatego-
rieën voor kinderen aan gekop-
peld.
Verkoop afgeschreven materi-
aal:
In de bibliotheek is verkoop van 
afgeschreven boeken en tijd-
schriften tot de zomervakantie.  
Tijdens openingsuren.

Vakantielezen:
De kinderen van groep 3 doen 
mee aan Vakantielezen. Ze krij-
gen een tas met 3 boeken en een 
tijdschrift van Bruna mee om in 
de vakantie te lezen, zodat ze 
geen achterstand in lezen zullen 
opdoen in die 6 weken.  En om 
het leesplezier te behouden!
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Nieuws CBS School 59
Project Bijen
Ons jaarlijkse project had deze 
keer het thema “Bijen”. Dit pro-
ject wordt georganiseerd in 
samenwerking met het IVN, die 
veel materialen ter beschikking 
stelt. Woensdagmorgen 18 mei 
was er een ontdekpad voor de 
kinderen van groep 4/5/6/7/8 
uitgezet. In de zon op het plein 
werkte iedereen aan de opdrach-
ten. Er werd honing geproefd, 
een bijendans uitgevoerd, ge-
zocht naar stuifmeel en…vooral 
veel geleerd over bijen. Vrijdag-
morgen 20 mei mocht groep 
6/7/8 met groep 1/2/3 op ontdek-
kingstocht. 
In het kader van het bijenproject 
was er ook een imker op school. 
Zij vertelde over haar werk met 
de bijen en de kinderen konden 
een kijkje nemen in een echte 
bijenkast, op zoek naar de 
koningin. 

Koningsspelen
Eerst aten we een gezond ontbijt 
in de klas en hebben we met alle 
kinderen gezongen en gedanst op 
het koningslied "Hupsakee". 
Daarna gingen we met alle kin-
deren met de bus naar “De Split-
ting”. Dat was maar goed ook, 
want het had die ochtend 
gesneeuwd, dus voor buitenspel-
letjes was het wat aan de koude 
kant! In de sporthal gingen de 
kinderen in groepjes met diverse 
koningsspelletjes, zoals ko-
ningskwartet en gouden munten 
smokkelen, aan de slag. Het was 
een leuke en sportieve morgen.

Brigadiers
De kinderen van groep 7 en 8 zijn 
het hele schooljaar ingezet als 
verkeersbrigadier, samen met 
een ouder of een leerkracht. Als 
dank daarvoor zijn ze door de 
gemeente Borger-Odoorn uitge-
nodigd om naar de bioscoop te 
gaan. Dinsdagmiddag 31 mei 
hebben de kinderen de film 
“Angry Birds” in 3D in de bio-
scoop in Klazienaveen bekeken. 
De kinderen kwamen enthousi-
ast weer op school terug!

Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl
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Groep 2
Elke dinsdagmorgen gaat groep 
2 anderhalf uur naar groep 3. De 
kinderen gaan dan met juf Alber-
tine allerlei oefeningen met let-
ters doen. Zo kunnen de kinderen 
een goed voorbereide start in 

groep 3 maken. En als het mooi 
weer is: heerlijk in het zonnetje 
op het schoolplein letters lezen 
en schrijven. 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
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JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

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

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 

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

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

Wij zijn geopend op:

Maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur
Woensdag van 08.30 uur tot 09.30 uur 

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd!!
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, neem dan contact met ons op.

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen
Marincke: 06- 237 86 848
Janny: 06- 222 86 145

Voor het telefonisch verlengen kunt u ook bovenstaande nummers gebruiken.

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326
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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

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

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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Nieuws OBS 75
Deelname aan Music in the Woods
Maar liefst negen kinderen in de bovenbouw zingen momenteel mee in het 'Music in the Woods-kinderkoor.' 
Samen met een kinderkoor uit Duitsland en onder begeleiding van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest (VKSO) 
zijn er verschillende muziekstukken gerepeteerd, waaronder Song of Peace. 

Geen enkele editie van de dorps-
krant ontkomt er aan: de zeer 
actieve activiteitencommissie 
(ZAAC) van O.B.S. 75 wordt 
elke keer weer benoemd. De 
actieve ouders zitten te weinig 
stil om een editie te kunnen over-
slaan. Op vrijdagavond 29 april 
was er weer grote drukte in Bui-
nerveen, Nieuw-Buinen en Bui-

Dit project vindt plaats in Nederland en Duitsland. Het optreden in Duitsland is inmiddels achter de rug en het 
publiek heeft razendenthousiast gereageerd. Het was een unieke gebeurtenis en ervaring en de muzikaliteit was 
van hoog niveau. Wij zijn trots dat dit kinderkoor door zo'n groot gedeelte van O.B.S. 75 wordt vertegenwoor-
digd. 
Op zondagmiddag 19 juni om 15.45 uur is er nog een mogelijkheid om dit prachtige optreden bij te wonen op de 
locatie Poolshoogte in de bossen van Odoorn. Dit concert is vrij toegankelijk. 

nen. Auto's met aanhangers 
reden af en aan naar het erf van 
de familie Trip. Ladingen bloe-
men werden daar ingeladen om 
aan de deur verkocht te worden. 
Ook stond er een fleurige bloe-
menstand in het dorp. Wij dank-
en alle bewoners voor het steu-
nen van deze actie. Er is flink 
ingeslagen. Dankzij deze actie 

en de strakke organisatie van de 
AC is er een enorme winst 
geboekt. Hiermee kan er een 
onvergetelijke dag voor al onze 
kinderen worden georganiseerd, 
vlak voor de zomervakantie. Het 
thema blijft nog even een verras-
sing.

Bloemenactie activiteitencommissie groot succes
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Sinds jaren lopen de beide scho-
len van Buinerveen/Nieuw Bui-
nen mee met de wandelvierdaag-
se. Dit jaar voor het eerst allebei 
in eigen gemeente en wel in Bor-
ger. De blauwe hesjes van CBS 
59 en dezelfde kleur de T-shirts 
van OBS 75 werden trots gedra-
gen door alle kinderen die deel-
namen. Maar ook de ouders en 
begeleiders beleven ieder jaar 
veel plezier aan dit sportieve 
gezellige evenement.
In Borger bestond de wan-
del4daagse 5 jaar en dat mocht 
gevierd worden. In de Wee-
kinWeekuit voorafgaand aan de 
vierdaagse waren 4 pagina's spe-
ciaal ingericht om de jubilerende 
organisatie in de spotlights te 
zetten. Ook beide scholen moch-
ten daarin kort iets over zichzelf 
en hun deelname vertellen. 
De wandelvierdaagse te Borger 
verschilt in die van Stadskanaal 
vooral door de omgeving waarin 
gelopen wordt. Door de bossen, 
over essen, door nieuwe natuur, 
een enkele woonwijk maar voor-
al veel groen, rust en ruimte. En 
niet te vergeten de goeie verzor-
ging van de organisatie van deze 

Borgerder Avondvierdaagse. 
Drinkstops, een appeltje, flesje 
water, van alles wordt onderweg 
aangeboden om het lopen tot een 
echt feestje te maken. Hierdoor 
hoeven en er geen extra ouders 
georganiseerd te geworden door 
de school zelf om drankjes en 
fruit te verzorgen tijdens de stops 
en kan nu iedere ouder zorgeloos 
meelopen. En gezellig dat het 
was! In Borger wordt meege-
wandeld omdat het echt ontspan-
ning geeft, hele gezinnen komen 
aan de start. Ook leden van de 
onderwijsteams beleven er ple-
zier aan om mee te wandelen.
Tijdens de avondvierdaagse 
groeien plannen. Plannen die de 
leefbaarheid in het dorp verster-
ken; de gemeenschapszin ver-
groten. Of ontstaan er leuke idee-
ën tussen gezinnen onderling. Zo 
ook nu weer. Hoe leuk zou het 
zijn als ook oud-leerlingen of 
andere geïnteresseerde bewoners 
van het dorp mee konden doen 
met deze 4 dagen wandelen. En 
dan wordt het zelfs mogelijk om 
niet alleen de 5 kilometer te 
lopen maar zelfs deelnemers te 
leveren voor een gezamenlijke 

10 km groep. Per school is dat 
soms lastig, maar als we de 
krachten eens konden bundelen, 
dan kunnen er 2 gezellige groe-
pen deelnemers mee naar de 
Avond4daagse 2017, dat zou 
toch mooi zijn. 
Dus hou volgend jaar de dorps-
krant van april in de gaten met 
daarin meer over de mogelijkhe-
den voor opgave

Wandelvierdaagse Borger
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Explorius, bouwbedrijf Hofstra-
Hulshof en makelaar Huis waren 
in maart vertegenwoordigd in 
ons dorpshuis om plannen te 
laten zien voor bv. een rijtje 
woning en 2-onder-1-kap.
Tevens is vrijstaand mogelijk, 
waarbij men zelf de aannemer 
mag kiezen of zelf bouwen. Ook 
de grootte van de kavel is 
bespreekbaar. Voor verdere 
informatie, informeer bij Dennis 
Middeljans, tel. 0599 212 232 of 

Fietsoversteken Buinerstraat:
De plannen voor de beide fiets-
oversteken op de Buinerstraat 
zijn in mei/juni uitgevoerd. Ter 
hoogte van de ingang van ons 
dorp/ bij het plaatsnaambord is 
een drempel met pianostrepen 
gerealiseerd. Met aan de kanaal-
zijde een versmalling. 
In de Buinerstraat ter hoogte van 
de fietsoversteek bij de afslag 
naar/van de N374 is een lange 
drempel tevens met pianostrepen 
uitgevoerd.

dennis@middeljanssportenreclame.nl

Facebook:
Op Facebook kunt u onder het 
account Plaatselijk Belang Bui-
nerveen/Nieuw-Buinen west 
veel informatie vinden. Als u dit 
een like geeft ontvangt u de 
berichten in uw tijdlijn.

Kruispunt:
Plaatselijk Belang is druk in over-
leg met verschillende partijen 
over het kruispunt en omgeving 
bij dorpshuis De Viersprong. Er 
wordt gewerkt aan een plan om 
hiervoor Leadersubsidie binnen 
te halen.
LEADER is een onderdeel van 
het overkoepelende Plattelands-
ontwikkelingsprogramma 2014-
2020 (POP3). Het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma is een 

Europees subsidieprogramma 
dat op de ontwikkeling van het 
platteland in brede zin is gericht. 
De focus van het programma ligt 
op innovatie en duurzaamheid in 
het landelijk gebied.
Samen met deze Europese subsi-
die en de cofinanciering van pro-
vincie en gemeenten is er wel een 
verplichte bijdrage van de initia-
tiefnemer (Plaatselijk Belang) 
zelf. De bijdrage van de initia-
tiefnemer kan bestaan uit zelf-
werkzaamheid gecombineerd 
met minimale inbreng van 40% 
eigen geld.
Inwoners van ons dorp worden 
uitgenodigd voor een informatie-
avond in juli. O.a. per flyer en 
Facebook zal de datum bekend 
worden gemaakt.

Website:

wordt bijgehouden door Bram 
van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu

mailto:dennis@middeljanssportenreclame.nl
http://www.buinerveen.nu
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Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

Laantjes:
De nutsbedrijven (Waterleiding-
maatschappij Drenthe en Enexis) 
gaan de waterleiding en de gas-
leiding vervangen in de periode; 
mei 2016 –april 2017. Dit vindt 
plaats op het Noorderdiep en in 
de laantjes. Gemeente Borger-
Odoorn gaat in deze periode per 
laantje tevens verschillende 
werkzaamheden uitvoeren.
Samen met Plaatselijk Belang 
Buinerveen/Nieuw-Buinen west 
is een informatieavond op maan-
dag 30 mei georganiseerd. De 
plannen werden getoond door 
Peter Postema en Marcel Kap-
pen, die contactpersonen zijn bij 
dit project.

Molenlaan: 
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuw asfalt
Nieuwe verlichting
Aanleg drempel

Lindenlaan:
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuw asfalt
Verlichting blijft
Voetpad opruimen
Aanleg drempel

Hollandialaan:
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuwe slijtlaag
Verlichting blijft
Aanleg drempel

Eikenlaan:
Nieuwe kolken
Nieuwe goot
Nieuwe putten
Nieuw asfalt
Nieuwe verlichting
Aanleg drempel

Zie foto voor het soort drempel 
dat in elk laantje geplaatst wordt.
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IJsbaan Buinerveen:
De ijsbaan wordt gevoed met 
water, dat in de zomer, wordt 
aangevoerd vanaf Klazienaveen. 
Het water stroomt via Emmer-
compascuum, Nieuw Weerding-
e, Valthermond naar de eindstuw 
in de Dreefleiding tussen 1e Exlo-
ërmond en Nieuw Buinen. (nabij 
de kunstwerken aan de Drentse 
Mondenweg).
Door een aftakking, welke uit-
komt voor O.B.S. 75, gaat het via 
een lange duiker richting de 
inlaatconstructie nabij de ijs-
baan. In de lange duiker zit nog 
een inspectieput. De houten put-
deksel is te vinden tussen de 
Hoofdstraat en het fietspad.
In de inlaatconstructie zitten een 
tweetal schuiven:
1: voor het op peil houden van de 
ijsbaan. Deze wordt door de ijs-
vereniging bediend
2: voor het aanvoeren van water 
richting Drouwenermond. Deze 
wordt door het waterschap 

bediend.
De stuw, direct bij de inlaatcon-
structie, heeft geen functie meer 
m.b.t. het reguleren van de pei-
len. Deze taak is in 2008 overge-
nomen door de stuw nabij het 
zandpad.
De watergangen achter de perce-
len langs het Hoofdstraat staan 
ook in verbinding met de inlaat-
constructie.

Zuider Hoofddiep:
Het kanaal tussen Buinerveen en 
Buinen heeft geen directe verbin-
ding met overige oppervlaktewa-
ter. Aan het Jaagpad, op de plaats 
waar het Achterste Diep onder de 
Zuider Hoofddiep doorgaat, staat 
een gemaaltje. Deze pompt, bij 
een te laag peil in het kanaal, het 
water vanuit het Achterste Diep 
in het kanaal. Als er door veel 
neerslag te veel water in het 

Situatie Waterbeheer Buinerveen:

Aanvoerroute

Overzicht ijsbaan
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kanaal komt, dan kan dit via een 
duiker terug stromen naar het 
Achterste Diep. Het gemaaltje is 
in eigendom en beheer bij de 
gemeente Borger-Odoorn. Het 
onderhoud van het kanaal ligt 
ook bij de gemeente Borger-
Odoorn. 

Achterste Diep:
Het Achterste Diep en de Voorste 
Diep zijn de voorlopers van de 
Hunze. Ter hoogte van de Ham-
broeksdijk komen de beide 
watergangen bij elkaar. Het 
water van het Kanaal Buinen-
Schoonoord komt ter hoogte van 
de brug in Bronnegerveen in het 
Voorste Diep. 
Het Achterste Diep loopt vanaf 
de Oude Dijk tussen Exloo en 2e 
Exloërmond, door het Lofarge-
bied, via een zinker onder de 
Zuider Hoofddiep richting de 
Hunze.

Overzicht zuider Hoofddiep

Gemaaltje

Zinker

Aan- afvoerbuis

ZinkerNieuwe stuw

Stuw inlaat

Stuw inlaat

Watergangen

Put

Gemaaltje
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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

In geuren en kleuren
Wat is het heerlijk om nu naar 
buiten te kijken, vind je ook niet? 
De tuin vult zich met steeds meer 
mooie en heldere kleuren en geu-
ren van bloemen, en het groen 
van gras en bomen is nog écht 
groen, zoals 'het hoort'. In haar 
volle glorie laat de natuur zich 
zien. 
Moeder Aarde zorgt goed voor 
haar bloemenkindjes … en wij 
ook natuurlijk. 

Mei en juni zijn toch wel dé maan-
den van de uitbundige groei en 
bloei van de natuur. Alle energie 
is naar buiten gericht: groter en 
hoger mag het worden. Ook wij 
mensen zijn steeds meer buiten, 
een heel natuurlijke gang van 
zaken. Nú kunnen we kracht 
opdoen uit zon en licht.

Zo rond de zonnewende bereikt 
de groeikracht een hoogtepunt. 
In onze kalender gaan we er van 
uit dat die plaatsvindt op 21 juni. 
Maar in de natuurgodsdiensten 
werd midzomer vaak geplaatst in 
de nacht van 23 op 24 juni. Dat is 
nog terug te zien in de naamdag 

van Sint-Jan, die gevierd wordt 
op 24 juni. 
'Op Sint-Jan draait het blad zich 
om'.  De krachtige stroom in de 
natuur die na midwinter naar 
buiten gericht is geweest op 
groei, draait zich langzaam weer 
om. Groei verandert langzaam in 
rijping, en de eerste oogsten 
komen alweer in zicht. Sommige 
gewassen worden niet meer 
geoogst na Sint-Jan, denk bij-
voorbeeld  aan asperges en rabar-
ber. Andere planten kunnen nu in 
hun groei worden ingeperkt: de 
beukenhaag wordt bij ons eigen-
lijk altijd pas gesnoeid ná Sint-
Jan. 

Sint-Jan is van oudsher ook sterk 
verbonden met de zuiverende 
kracht van vuur. De vlammen 
daarvan mochten hoog oplaaien 
en naar de hemel reiken. Uitbun-
dig werd er feest gevierd op deze 
dag. Er werd gedanst om het 
Sint-Jansvuur en de vlammen 
daagden uit tot een sprong door 
of over het vuur. Deed je dat, dan 
was je volgens de overlevering 
beschermd tegen ziekte en 

onheil. Je nam een stukje vuur-
kracht mee de winter in, geen 
overbodige luxe. 

Eén van de belangrijkste planten 
die verbonden is aan Sint-Jan is 
de Hypericum, het  Sint-
Janskruid. Geel als het licht van 
de zon reiken stralend de 5 blaad-
jes naar alle richtingen. De meel-
draadjes wijzen omhoog naar de 
hemel. Van oudsher wordt het 
geoogst vlak voor Sint-Jan. Dan 
heeft alle licht en groeikracht 
zich geconcentreerd in de plant 
en kan het zijn geneeskrachtige 
werking het best met zich meene-
men. 
Zowel in de kruidengeneeskunde 
als in de klassieke homeopathie 
neemt dit kruid een belangrijke 
en gerespecteerde plek in. De 
meeste mensen kennen het wel 
als een kruidengeneesmiddel dat 
kan worden ingezet bij de natuur-
lijke behandeling van somber-
heid en depressieve gevoelens. 
Het brengt als het ware een stukje 
zonnekracht terug in donkere 
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Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

tijden. 
In de klassieke homeopathie 
komt een iets ander aspect van 
deze plant naar voren en heeft 
het een toepassing in de behan-
deling van …. Helaas … dit mag 
ik niet meer opschrijven, vol-
gens de Nederlandse wetgeving 
…  Maar in de cursus 'Zelf hel-
pen met Homeopathie' wordt er 
wél uitgebreid over gesproken.
In mijn eigen gezin wordt het in 
ieder geval ook veel gebruikt in 
een tinctuur van Hypericum in 
combinatie met Calendula 
(Goudsbloem) om wondjes te 
reinigen. 
Op deze manier worden ook wij 
als het ware op onze eigen 
manier beschermd tegen ziekte-
kiemen door de kracht van het 
vuur van Sint-Jan. 

Eigenlijk laat het Sint-Janskruid 
een mooi beeld zien van hoe ook 
wij mensen graag de zomer bele-
ven … ook wij reiken uit naar 
anderen, zitten samen rondom 
het vuur. Het is vast niet toeval-
lig dat we graag bij elkaar komen 
om de zomer te vieren en gezel-
lig samen te eten en te drinken 
rondom de barbecue. En hoe fijn 
is het om de warmte van de zon 
te voelen op onze huid en ons te 
voeden met het licht van de 
zomer. 

Inspiraling wenst je een fantasti-
sche zomer, vol zon en vuur-
kracht!

PS: mocht je in alle openheid 
meer willen weten over de home-
opathische toepassing van bij-
voorbeeld Hypericum en Calen-
dula  (en nog veel meer natuur-
lijk) dan is er ná de zomer weer 
een cursus 'Zelf helpen met 
Homeopathie'.  
Meer informatie is de te vinden 
op de website: www.inspira-
ling.nl

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

Foto hierboven:
Even poseren voor de fotograaf 
bij de aardappelmeelfabriek 
Hollandia aan het Zuiderdiep, 
de namen ontbreken.

Foto hiernaast: 
Middenstanders van weleer.
Uiteraard in guldens.

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

Het afgelopen jaar hebben we 
een grote aankoop kunnen doen, 
door op een veiling een groot 
aantal attributen uit de vroegere 
glasindustrie van Nieuw-Buinen 
te bemachtigen.
Het betreft machines, gereed-
schappen en een groot aantal 
glasobjecten. In samenwerking 
met het bestuur van het Dorps-
huis Nieuw-Buinen en de ge-
meente Borger-Odoorn wordt er 
een expositie ingericht in Het 
Dorpshuis Nieuw-Buinen.
Op 1 juli a.s. om 15.15 uur zal 
deze expositie worden geopend 
door de onthulling van een glas-
monument voor het M.F.A. 
gebouw  aan het Noorderdiep 
141 te Nieuw-Buinen.
De expositie is dan gratis voor 
iedereen toegankelijk in het 
dorpshuis in het M.F.A. gebouw. 
Dit monument is een blijvende 
herinnering aan de glasindustrie 
in Nieuw-Buinen en bestaat uit 
een grote klomp glas. 
Deze klomp glas is ontstaan bij 
het leeg laten lopen van de ovens, 
waarin het glas werd gesmolten. 
In deze glasklomp zijn delen van 
blaaspijpen en glasvormen te 
onderscheiden.

Het is de wens van  bestuur en 
vrijwilligers van de historische 
vereniging  om de herinnering 
aan de  glasindustrie d.m.v. dit 
monument en deze expositie 
levend te houden.
We willen u graag uitnodigen 
voor de onthulling van het monu-
ment en u dan meenemen naar 
vroegere tijden, waarin de gla-
sindustrie in Nieuw-Buinen een 
belangrijke rol heeft gespeeld.
Een periode waarin veel gezin-
nen uit ons dorp en uit de omge-
ving hun boterham verdienden in 
deze bedrijfstak.
Verder zijn we weer druk bezig 
met de derde uitgave 2016 van 
ons tijdschrift.
Bent u hierin geïnteresseerd, 
voor 15 euro bent u lid van onze 
vereniging en ontvangt u tevens 
4 keer per jaar ons tijdschrift.
Losse nummers kosten 5 euro per 
stuk, dus een lidmaatschap is 
voordeliger.
Ook kunt U heel veel informatie 
over onze vereniging vinden op 
onze website 

Verder zijn we in combinatie met 
onze website actief op Facebook. 
Oald Buinermond met 500 vrien-

www.histver-nbb.nl

den en Oald Buinerveen met 300 
vrienden.
U ziet, we zijn een actieve vere-
niging waar u van harte welkom 
bent. Ook in ons verenigingsge-
bouw in de vroegere bibliotheek 
aan de Parklaan.
Op dinsdagmiddag van 2 tot 4 
zijn we daar aanwezig en kunt u 
een kijkje komen nemen. Andere 
tijden zijn mogelijk, maar dan op 
afspraak.
Maakt u voor het bezoeken van 
de expositie gebruik van Tom 
Tom………..Toets dan in Noor-
derdiep 488 in Nieuw-Buinen.

http://www.histver-nbb.nl
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Cittaslow staat ook voor gastvrijheid

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. 

Het gaat te ver om te stellen dat 
de 5 Cittaslow gemeenten in 
Nederland het alleenrecht op de 
gastvrijheid kunnen opeisen. In 
heel Nederland zijn bezoekers 
welkom en worden gasten ont-
haald. In alle Nederlandse 
gemeenten spant men zich in om 
toeristen te ontvangen en die het 
naar de zin te maken. Blijft dat in 
het rijtje van criteria om het Cit-
taslow label te verkrijgen het 
element gastvrije mensen, gast-
vrije gemeenten en gastvrije 
sfeer in onze gemeente net iets 
meer score heeft opgeleverd. En 
bij een globale waardering van 
de Cittaslow collega's in Neder-
land is dat “net iets meer” wel aan 
te voelen.

Waaruit blijkt die gastvrijheid 
dan ? Uiteraard wordt gedacht 
aan onze restaurants, hotels, cam-
pings, recreatieaanbieders en 
andere openbaar toegankelijke 
gelegenheden. Ook in buurthuis, 
kerk en museum zijn de gasten 
van harte welkom. Winkeldeuren 
staan altijd wijd open en de 
kooplui op de markt zien ieder-
een graag langs de kramen flane-
ren. Het kamperen, bij de boer en 
bij de professioneel geleide 
bedrijven, is in Borger-Odoorn 

op grote schaal mogelijk. Het 
aantal mogelijkheden voor bed 
and breakfast is groeiend. In vrij-
wel elk dorp is die vorm van 
onderdak voorhanden.

Niet zo direct voor de hand lig-
gende vormen van gastvrijheid 
zijn er ook. Voor het onderbreng-
en van de dansgroepen die deel-
nemen aan het SIVO festival 
(Stichting Internationale Volk-
sculturen Odoorn, het zomer-
feest zonder grenzen) stellen 
tientallen families slaap-, rust- en 
maaltijdfaciliteit ter beschik-
king. Oproepen om gedurende 
enkele weken kinderen in achter-
standsituaties een vakantie aan te 
bieden, zijn nimmer vergeefs in 
onze gemeente. Studenten en 
stagiaires kunnen rekenen op een 
tijdelijk dak boven het hoofd. En 
ook komt het regelmatig voor dat 
medewerkers van bedrijven in 
Borger-Odoorn gedetacheerd 
worden voor het uitvoeren van 
werkzaamheden en daarbij vrij 
gemakkelijk (particuliere) huis-
vesting vinden. Na een ongeval 
iemand even in huis opvangen, 
bij veel graden Celsius in de plus 
een vierdaagse rijwielfanaat iets 
te drinken aanbieden, dat past 
zeker ook in dit thema. Allemaal 

goed, groots, geweldig en gast-
vrij. 

Met deze bijdrage over Cittaslow 
wordt de reeks over dit onder-
werp beëindigd. Het was de 
bedoeling om vanuit meerdere 
invalshoeken deze aparte positie 
van onze gemeente te belichten. 
Ik mag hopen dat het goed is over 
gekomen. 

Martin Snapper
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Op woensdag 18 mei ontvingen 
de heer en mevrouw Goudriaan 
van De Gouden Moer uit Nieuw-
Buinen het certificaat uit handen 
van burgemeester Jan Seton.

De gemeente is trots op het keur-
merk Cittaslow en deelt dit graag 
met ondernemers en organisa-
ties. Bedrijven en organisaties 
die de kernwaarden van Citta-
slow onderschrijven en op een 
positieve manier uitdragen en 
vertegenwoordigen kunnen Sup-
porter van Cittaslow worden.

Imkerij en destilleerderij De Gou-
den Moer promoot de oude 
ambachten van imker en stoker 
in de wijde omtrek. De geschie-
denis van deze ambachten wordt 
uitgedragen tijdens regionale 
ambachtsmarkten, Oudholland-
se evenementen en diverse 
workshops op de eigen locatie en 
elders. De Gouden Moer ver-
koopt honing die door de bijen 
uit de directe omgeving wordt 
verzameld, eigen bijenwaszalf 
en zelfgestookte kruidenbitter en 
korenwijn. 

Beoordeling
Een aanvraag voor Supporter van 
Cittaslow wordt beoordeeld aan 
de hand van de thema’s maat-
schappelijke betrokkenheid, 
gastvrijheid, bewustzijn ten aan-
zien van milieu, duurzaamheid 
en innovatie, streekproducten en 
cultuur. Bij een positieve score 
mag de onderneming het label 
Supporter van Cittaslow voeren.

De Gouden Moer supporter van Cittaslow

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!

Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!

Bert  0646188435        Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

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

A.Sloots
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op dinsdag 26 april zijn we naar 
afdeling Nieuw-Buinen op 
bezoek geweest.
Helaas waren de Turkse zussen 
vanwege ziekte afwezig. Klaas 
Spekken is samen met zijn vriend 
Walter Budgen als invaller 
bereid op te treden. Samen zing-
en ze “Grunneger Laidjes”, waar-
bij Walter op gitaar de begelei-
ding doet. Dina Bellinga heeft 
veel teksten van zijn liedjes 
geschreven. Een paar liedjes van 
Ede Staal worden door Klaas 
gezongen. De vrouwen waren 
muisstil en hebben geweldig 
genoten.

Op woensdag 18 mei kwam het 
Waterschap Hunze en Aa's een 
lezing geven over hun werk. 
Willeke Bergman maakt deel uit 
van het team Communicatie. 
Haar werk bestaat voor een groot 
deel uit voorlichting op scholen, 
maar ook aan verenigingen.
Het Waterschap heeft als taak 
zorgen voor veiligheid, schoon 
water en voor voldoende water.
De Waterleiding Maatschappij 
Drenthe zorgt voor ons drinkwa-
ter. Regenwater moet worden 
afgevoerd via sloten, kanalen, 
stuwen en sluizen. Via het 
gemaal Rozema wordt het water 
onder de dijk door naar de zee 
gepompt. De zeedijk wordt de 
komende jaren minder steil en 
van gras gemaakt, wat beter is 
voor de golfslag in verband met 
overstromingen.Er zijn 11 na-
tuurgebieden in Groningen inge-
richt voor waterberging.

Meer begroeiing bij het meande-
ren zorgt voor schoner water. Bij 
de Hunze is dit deels uitgevoerd.
Water komt via het riool (eigen-
dom van gemeenten) aan bij de 
13 zuiveringsinstallaties.
Bacteriën eten het vuil uit het 
water en daarna is het schoon 
genoeg voor de natuur.
Per dag per persoon wordt 120 
liter water gebruikt. Het zwem-
water wordt gecontroleerd en 
waarschuwingen voor bv. blauw-
alg worden door de provincie 
geplaatst. Boeren hebben water 
nodig voor hun land, dus aan- en 
afvoer is heel belangrijk. Er is 
een meldingsplicht voor het bere-
genen van hun akkers.
1x per 4 jaar zijn er verkiezingen 
voor het bestuur.
Na de pauze werd uitleg gegeven 
over het waterbeheer in ons eigen 
dorp. Zie verderop in deze krant.
En ten slotte was er een leuke 
quiz.
In het nieuwe seizoen starten we 
op woensdag 14 september met 
een lezing over voetreflex door 
Irene Buurmans.
Tuincommissie:
Het eerste tuinbezoek is gehou-
den bij Herma Ras aan de Noor-
derstraat. De tuin is ca. 3000 m² 
groot. Tuinieren is van alle twee 
een grote hobby. Vóór de woon-
boerderij is een tuin met rechte 
paden en perken. Je vindt er o.a. 
een hosta perk, een daglelie perk 
en veel boeren planten en bloe-
men. Achter de woonboerderij is 
een tuin in Engelse stijl met bloe-
menborders en vaste planten en 
heesters, div. ornamenten, zitjes 
en een prieel. Ook is er een moes-
tuin met een kas. Aan  zuid-
oostzijde en noord-westzijde 
vind je loof- en naaldbomen.
Aly Bouwes en Dia Kroon heb-
ben nu nog 3 tuinbezoeken op de 
agenda: 
maandag 20 juni: 
Tuinerie in Kolham
maandag 4 juli:

Tuinfleur in Oostwold
maandag 27 juni:
Maatschap Schipper-Elberse 
Nieuw-Buinen 

Museumgroep:
Woensdag 8 juni zijn 9 dames 
naar Molen De Wachter in Zuid-
laren geweest. 

De werkplaats met een grote agra-
rische collectie is bekeken. In de 
klompenmakerij en de houtzage-
rij is uitleg gegeven over veel 
oude gereedschappen waar nog 
mee gewerkt wordt, de grote 
zaagmachine loopt op een 100 
jaar oude motor. In de molen is 
nog een ouderwetse kruideniers-
winkel “de vier geslachten Tim-
mer”. Na een paar steile trappen 
komen we op de kruidenmaalde-
rij, hier vermalen de stenen 4 
soorten kruiden, kaneel, anijs-
zaad, peperkorrels en nootmus-
kaat. Dit is uniek omdat er maar 2 
molens zijn van dit soort. Verder 
naar boven hebben we nog de 
graanmolen waar maïs tarwe 
wordt vermalen bezichtigd en in 
de olieslagerij wordt lijnzaad 
gebroken en lijnolie geprodu-
ceerd.
Op donderdag 8 september gaat 
de museumgroep naar de Klok-
kengieterij in Heiligerlee.
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (49,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

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

Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 17 februari kwam 
Evert Thomas (bekend van RTV 
Drenthe)  van Staatsbosbeheer 
langs. Evert Thomas is werk-
zaam als boswachter bij Staats-

Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Etentje:
Naar restaurant De Berken in 
Gasselte gaan we op woensdag-
avond 21 september. Aanvang 18 
uur. Graag vooraf doorgeven aan 
Geesje Middeljans als je mee 
wil.
85 jaar Provincie Drenthe 
Vrouwen van Nu
Op 27 mei is het 85-jarig jubi-
leum van provincie Drenthe 
gevierd in De Bonte Wever in 
Assen. Onze afdeling is hier met 
13 personen naar toe geweest. Na 
de openingsspeech voor zo'n 
1200 dames, konden een aantal 
jarigen gefeliciteerd worden. 
Zwaantje Weggemans was ook 
op deze dag jarig en werd evenals 
een aantal anderen door iedereen 
toegezongen. Daarna zette de 
SÈZ-YOU Showband  in en kon 

men starten met het buffet. Voor-
gerechten, hoofdgerechten en 
een toetjesbuffet. Het zag er 
prima uit en smaakte goed. Ieder 
kon zoveel nemen als zij wilde 
evenals de drankjes. Tussendoor 
kwam het cabaretduo “Klevende 
Liefde”  langs verschillende 
tafels ter vermaak. Voor iedereen 
stond een bloemetje op tafel, dat 
mee naar huis mocht. Samen 
hebben we genoten van een vro-
lijk feest, dat je wel zelf moest 
maken en dat lukte prima!

Provinciale Commissies:
Wandelen bij de afdeling Zui-
dwolde op donderdag 14 juli om 
9 . 3 0  u u r .
Wandelen bij afdeling Havelte op 
donderdag 11 augustus om 9.30 
uur.
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Sportnieuws

O.K.K. Nieuw-Buinen
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Wilma Hendriks 0599 619137     ewhendriks@hotmail.com
Penningmeester: Janny Smit 0599 617923     smit53@hetnet.nl
Secretaresse: Rina Olthof 0599 618511     

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:

 Rian van der AA  geeft  les aan Hip-Hop mini.
Tineke Hulshof en Kim Smid geven les aan Hip- Hop kids en tieners.

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. 

rintintinshake@hotmail.com

Donderdag:
Groep 5, 6, 7, 8 Hip-Hop kids 18.00-19.00 uur € 26.00/kw.
Voortgezet Onderwijs Hip-Hop tieners 19.00-20.00 uur € 26.00/kw.
Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4 Hip-Hop mini 16.00- 17.00 uur € 26.00/kw.

Nieuwe leden betalen eenmalig 
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te 
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het 
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan plaatsvinden.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv  O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http://okknieuwbuinen.nl
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk

Nieuws van sv O.K.K.
Onze uitvoering op 23 april is 
weer erg succesvol geweest. 
Iedereen heeft goed zijn best 
gedaan en wij kijken er met veel 
plezier op terug. Op onze 
facebook pagina zijn filmpjes te 
zien en op onze website staan 
foto's. Deze foto's kunt U ook bij 
ons bestellen. Hiervoor kunt U 
contact opnemen met Wilma 
Hendriks.

Laura Schipper heeft elders werk 
gevonden en kan daardoor niet 
meer bij ons les geven. 
Rian van der Aa neemt Hip-Hop 
mini en Hip-Hop kids over. 
Tineke Hulshof en Kim Smid 
nemen samen Hip-Hop tieners 
over. 

Wij hopen dat er nog meer leden 
bij deze groepen komen om het 
nog leuker te maken. Hou je van 
dansen, kom dan vooral eens 
kijken bij  onze Hip-Hop 
groepen.

Onze vakantie begint op 18 juli. 
Op 29 augustus hopen wij 
iedereen weer te zien.
Wij wensen iedereen een fijne 
vakantie!

mailto:rintintinshake@hotmail.com
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Schaats / visnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2016
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 2016 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

 

Data viswedstrijden 2016

16 juli 18.00 – 21.00 
(met BBQ-opgave voor 2 juli)

3 sep 18.00 – 21.00

24 sep 13.00 – 16.00
(op gewicht)

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

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

Paul SiepelZuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526
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Wijn - en kaasproeverij

Omdat er regelmatig naar 
gevraagd wordt, organiseren we 
op 1 juli een wijn-kaasproeverij. 
Het thema waar we mee willen 
starten is 'kaas'. Een combinatie 
die vaak gezocht wordt, maar 
helemaal niet zo makkelijk is. 
Samen met Aaltje Leusink van 
De Kaasbank in Borger, zullen 
we jullie informeren over de com-
binatie wijn en kaas en natuurlijk 
zullen we jullie dit vooral laten 
ervaren door te proeven.

Datum: 1 juli 2016
Locatie: 
Hoofdstraat 3, Buinerveen 
(showroom Middeljans Sport & 
Reclame)
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 15,- p.p.

We hopen jullie te zien op 1 juli. 
De avond gaat door bij minimaal 
vijftien deelnemers. 
Aanmelden kan via onderstaan-
de button, mark@mibuwijnen.nl 
of 
06-20548040. 

Nieuwsbrief Mibu wijnen

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
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Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of 
ouder?

Kom eens een training 
bijwonen op 
Maandag of 

Donderdag van 20.00 
tot 21.30 uur.

V.V. Buinerveen 
Dames 7x7 

zoekt 
teamgenoten

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

Activiteiten VV Buinerveen

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot
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Waarom is bewegen goed voor u?
· Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
· Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
· Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door

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

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element

. Verder komen de leden van alle  groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het 
teken staan van sport, spel en plezier.

Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.galm-borger-odoorn.nl  op die van  
de Stoa www.stoa-borgerodoorn.nl

 een hoge bloeddruk, ongezonde 
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

 is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met 
elkaar

of

 

Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn



Dorpskrant Buinerveen Pagina 39

Vorig jaar konden we in ons dorp 
voor het eerst genieten van The 
Steam. Een band met onze eigen 
Lonneke Visser als lead zang-
eres. Zij verzorgden toen een 
benefiet concert ten behoeve van 
de Spelweek. Om zonder subsi-
die toch weer een puike week te 
kunnen organiseren is wel geld 
nodig. En gelukkig konden we 
ook dit jaar weer genieten van 
hun muziek in ons eigen dorps-
huis. Door het bijwonen van deze 
avond wordt de Spelweek 
gesteund zodat er weer spannen-
de en grootse activiteiten georga-
niseerd kunnen worden.
De avond kwam wat laat op 
gang. De aftrap werd gegeven 
door De Meraskikkers, het vro-
lijke blazerscluppie uit Nieuw-
Buinerveen. Een Medley van de 
Gebroeders Ko en daarna nog het 
alom bekende Viva Hollandia 
schalde uit de instrumenten. 
Helaas geen deelname aan het 
EK voetbal dit jaar dus daarom 
werd de titel maar veranderd naar 
Viva Belgica. De topper van hun 
optreden werd wel het nummer 
Hit the road Jack. Lonnekes 
geweldige stem past verbazend 
goed bij deze blazersmuziek en 
samen probeerden ze om de sfeer 
er in te krijgen. Al eens op de 
radio te beluisteren geweest tij-
dens Hemmeltied van RTV Dren-
the maar nu live en bruisend in de 
zaal.
Vervolgens kwam The Steam in 
vol ornaat op het podium. Nu niet 
meer voorzien van de bevlogen 
saxofonist van vorig jaar maar 
aangevuld met een toetsenist die 
helemaal op ging in zijn spel. Een 
extra dimensie binnen de band, 
bestaande uit drum, gitaar en 
basgitaar en natuurlijk zang. Een 
mooie aanvulling die het reper-
toire nog specialer maakt.
Rond kwart voor elf kwamen de 
beentjes van de vloer. Een 
opzwepend nummer met een 

goeie beat zorgde voor een volle 
dansvloer. En zo ging het nog wel 
een tijdje door.
Een geweldige avond gevuld met 
een muziekstijl die lang niet 
iedereen kent, maar die prettig in 
het gehoor ligt en zowel zittend 
op een stoel goed beleefd kan 
worden alsook swingend op de 
dansvloer.
Het was weer een top avond in 
ons eigen dorp.

Het bestuur van de Spelweek is al 
maanden bezig met de voorberei-
dingen voor weer een fantasti-
sche week voor de jeugd. In de 
vorige dorpskrant kon u al het 
programma zien wat ze dit jaar 
weer voor de kids in petto hebben 
en tevens een aanmeldingsfor-
mulier. Om deze week te laten 
slagen zijn nog steeds veel vrij-
willigers nodig. 4 dagen vertier 

voor de kids. Hoe extra fijn kan 
het zijn als u als ouder ook zelf 
deelneemt aan dit feest. Zelf de 
fantastische sfeer proeven en 
deelgenoot zijn van de activitei-
ten. Dat kan allemaal als u zich 
opgeeft als vrijwilliger. Twijfel 
dus niet en geef u in ieder geval 
op voor 1 dagdeel. Kleine moei-
te, maar u doet de organisatie en 
uw kinderen er een groot plezier 
mee. En hebt u geen kinderen 
meer die naar de spelweek gaan 
maar wilt u wel graag de sfeer 
van binnenuit proeven en deelge-
noot worden van dit jaarlijkse 
festijn? Ook dan, twijfel niet en 
meld u aan. Dat kan allemaal op 
de website van de Spelweek, 
www.spelweekbuinerveen.nl

En vergeet vooral niet uw kind(-
eren) op te geven voor 1 juli! Dat 
scheelt u per kind € 2,50!

Marjan Poelman

Buinerveen swingt tijdens concert
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Het  voorwerp
De zogeheten nieuwe uitdaging 
in de rubriek Het Voorwerp, opge-
nomen in de april-editie van de 
Dorpskrant Buinerveen (per 
abuis uitgegeven als februari-
editie) is kennelijk iets moeilij-
ker ervaren dan aangenomen. 
Het lijkt een artikel dat vroeger – 
in het pre-elektronisch tijdperk – 
vrij algemeen en veel werd 
gebruikt. En daarop was de 
inschatting gebaseerd veel reac-
ties te zullen ontvangen. Dat 
moet gerelativeerd worden. Op 
een verjaardagfeestje bij kapsa-
lon Stefanie is er door enkele 
gasten wél over gepraat, overi-
gens mannen en vrouwen die me 
slechts “in de verte” bekend voor-
kwamen. Zij hadden het over een 
mobiele weegschaal die in z.g. 
consultatiebureaus werd ge-
bruikt om (pas geboren) kinderen 
te wegen. Het jongetje of meisje 
werd dan in een soort van mandje 
gelegd en met de daaraan vastge-
maakte kabeltouwtjes werden 
met hulp van de aangehaakte 
weegschaal de pondjes jong-
mens bepaald. Zo werd ook ver-
teld dat het een instrument was 
dat standaard in de tas van een 
vroedvrouw zat. Enfin, waar een 
verjaardagfeestje ook goed voor 
is.
En degene die zo'n weegschaal-
tje nog heeft, is Janny Dollé. 
Voor haar was het niet moeilijk 
om het voorwerp de correcte 
gebruiksfunctie mee te geven. 
Janny schrijft dat haar weeg-
schaal werd gebruikt om bijvoor-
beeld koffers of zakken met lom-
pen mee te wegen. Het weegin-
strument met twee weeghaken 
dat op de foto in de apriluitgave is 
opgenomen (eigendom van de 
familie Ensing uit Peize) heeft 
een dubbelfunctie. Hangend aan 
de kleine ring en kleine haak kon-
den kleine en niet al te zware 
zaken worden gewogen. De kope-
ren schaal geeft een maximum 

aan van 15 kilogram. Met de 
grote ring en dito haak en schaal 
konden gewichten worden be-
paald tot 150 kilogram. Nog even 
terug naar het verjaardagfeestje 
bij kapsalon Stefanie. Daar werd 
ook door iemand gezegd dat zo'n 
weegapparaat bij het vullen van 
de 50 kg zakken aardappelzet-
meel werd gebruikt bij de Avebe 
in Nieuw-Buinen. En deze man 
wist daarbij ook de precieze 
naam van de weeghaak te mel-
den: een unster, oftewel een 
weegtoestel met ongelijke 
armen. De Dikke Van Dale geeft 
nog twee synoniemen: Romeinse 
balans of ponder.

Het nieuwe voorwerp is aange-
troffen tussen het eind april jl. in 
Buinerveen en een deel van 
Nieuw-Buinen opgehaalde oud 
ijzer. Bijgaande foto's van dit 
voorwerp zijn gemaakt door de 
hoofdredacteur van onze dorps-
krant en die ziet met grote 
belangstelling uit naar uw reac-
tie. Ook een belletje is welkom 
bij

 Martin Snapper       



Dorpskrant Buinerveen Pagina 41

Afdeling Borger-Odoorn i.o.

Excursie De Cruydthoeck en Aekingerzand Zaterdag overdag 25 juni 2016
IVN Ledenactiviteit Ontbijtwandeling Drouwen Zondagochtend 31 juli 2016
Zwerftocht De Mandelanden Zondagmiddag 14 augustus 2016
Vleermuizen excursie Woensdagavond 07 september 2016
Excursie Stormbos Zondagmiddag 23 oktober 2016

Voor meer informatie zie: https://www.ivn.nl/afdeling/borger-odoorn

IVN Borger-Odoorn, programma 2016

 

Het IVN is een landelijke organi-
satie die mensen op een leuke en 
boeiende manier wil betrekken 
bij de natuur en het milieu in de 
directe leefomgeving. Om dit 
ook in onze omgeving met zijn 
gevarieerde landschap met bos, 
heide, zand en veen te bewerk-
stellingen hebben wij onlangs de 
afdeling Borger- Odoorn opge-
richt. Door middel van cursus-
sen, lezingen, wandelingen en 
natuurwerkdagen streven wij 
ernaar zo veel mogelijk mensen 
te laten zien dat onze omgeving 
veel aan landschap en natuur-
schoon te bieden heeft en dat het 
de moeite waard is om dit in 
stand houden. 
Kinderen zijn hierbij een belang-
rijke doelgroep, want zij zijn de 
natuur beschermers van morgen. 
Aangezien het IVN ook werkt 
aan een duurzame samenleving 
willen wij helpen de kwaliteit 
van onze leefomgeving te bewa-
ken en te versterken.   De ver-
schillende werkgroepen maken 
van onze jonge afdeling een 
levendig geheel. 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een 
afspraak tijdens kantooruren bellen naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 

088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

Locaties in de regio zijn 
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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Senas-zorg is een regionale nieu-
we jonge thuiszorgorganisatie 
die haar zorg en gemaksdiensten  
aanbiedt aan senioren, mensen 
met een verstandelijke of licha-
melijke beperking wie afhan-
kelijk is van zorg of welzijns-
diensten die wonen in Zuid-Oost 
Drenthe en Noord-Oost Overijs-
sel.
Het “Uw Zorgbutler service” 
zorg systeem.
Senas biedt cliënten het “Uw 
Zorgbutlerservice” zorgsysteem 
aan, waarbij Senas samen met de 
cliënten, volgens een all-in con-
cept zich wil onderscheiden in de 
manier van organisatie en zorg-
verlening. In het all-in concept 
staan de cliënten centraal en zijn 
bepalend volgens het motto: 
“wie betaalt, die bepaalt”.
De twee manieren van zor-
gaanvraag.
Zorg in natura (ZIN) houdt in dat 
cliënten hun zorg ontvangen via 
thuiszorgorganisaties welke zijn 
gecontacteerd door gemeenten 
en/of de zorgverzekeraars. Deze 
bepalen, wie er bij u komt zorg 
verlenen, welke soort zorg en op 
welk tijdstip. Ook beheren zij uw 
zorg gelden en houden uw zorg-
administratie bij. Cliënten geven 
hiermee alle initiatief uit handen.
Met een Persoonsgebonden Bud-
get (PGB) krijgen cliënten zelf 
een geldbedrag op hun bankreke-
ning waarmee cliënten naar 
eigen inzicht en wensen hun zorg 
behoefte kunnen inkopen. Vol-
gens het principe “Wie betaalt, 
die bepaalt”  kan men zelf beslis-
sen: Bij wie u uw zorghulp u in-
koopt, welke zorgdiensten u in-
koopt zoals persoonlijke verzor-
ging, verpleging, individuele 
begeleiding, huishoudelijke hulp 
of gemaksdiensten. Cliënten 
kunnen nu zelf bepalen wie hun 
persoonlijk zorgverlener wordt, 
als ook het tijdstip en de duur van 
wanneer uw hulpverlener bij u 

komt. En misschien nog wel het 
belangrijkste: cliënten bepalen 
en houden zelf de regie over de 
zorg en dus over hun leven. 
Senas-zorg biedt u gratis en vrij-
blijvend PGB informatie, uitleg, 
advies en aanvraag voor hulp 
aan.
De Zorgbutler.
Uw Zorgbutler is uw persoonlij-
ke service en zorg hulpverlener, 
huishoud manager in één per-
soon. Deze zorg en service biedt 
u de mogelijkheid om comforta-
bel en geheel ontzorgd zelfstan-
dig thuis te kunnen blijven 
wonen. Zo bent en blijft u niet 
afhankelijk van uw kinderen, 
buren of kennissen. Langer zelf-
standig blijven wonen wordt 
hierdoor weer als prettig ervaren.
Meerwaarde samenwerking 
Senas-zorg met “Voor wat 
hoort wat, exclusief voor u”.
“Uw Zorgbutler” is tevens uw 
contactpersoon met de medewer-
kers van de goede doelenstich-
ting “Voor wat hoort wat, exclu-
sief voor u”. Waarbij wij u 
samen, exclusief en geheel gratis 
(of slechts tegen een geringe on-
kostenvergoeding) de mogelijk-
heid bieden gebruik te maken 
van de vele vrijwilligers uit uw 
omgeving of gemeente waarin u 
woont. Hiervoor komen cliënten 
in aanmerking indien uw jaarin-
komen op bijstandsniveau daar 
beneden ligt. Ligt uw jaarin-
komen boven bijstandsniveau 
dan kunnen Senas cliënten een 
gelimiteerd aantal uren huishulp 
voor eigen rekening bijkopen.
Senas zorg en gemaksdiensten 
aanbod.
Bij Senas kunt u kiezen uit: 3 
soorten huishoudelijke hulp, 
Persoonlijke verzorging en/of 
verpleging, individuele begelei-
ding, wijkverpleging, respijtzorg 
ten behoeve van uw mantelzor-
gers, maatschappelijk werk, 
PGB aanvraag en maar liefst 15 

soorten gemaksdiensten.
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en goed werkge-
verschap.
Senas-zorg heeft haar thuiszor-
gorganisatie georganiseerd met 
als doel Maatschappelijk verant-
woord te ondernemen. Door 
voor een ieder betaalbare “maat-
werk” zorg en service aan te bie-
den met voordelen voor zowel 
cliënten als zorgmedewerkers.
Cliënten hebben één vaste zorg-
verlener, die alles regelt en hen 
compleet ontzorgd zonder van 
hun omgeving afhankelijk te 
zijn. Daarnaast krijgen cliënten 

eeen 2  zorgverlener als back-up 
ingeval van ziekte, vrije dagen en 
vakantie. Zorgmedewerkers 
werken één op één met hun cli-
ënt, wat zorgt voor een plezierig 
werkklimaat zonder stress. Dit 
schept voordelen zoals: Binding 
met uw cliënt, er is tijd uw cliënt 
te leren kennen. Er is geen tijds-
druk, wij doen niet aan stop-
watchwerken. De zorgmedewer-
ker heeft verpleegkundige, ver-
zorgende, begeleidende en huis-
houdelijke taken, voert regie, 
ondersteunt, stimuleert en advi-
seert. 
Informatie
Voor zowel cliënten als zorgme-
dewerkers die meer informatie 
willen,  heeft u vragen, het 
bestellen van een uitgebreide 
brochure, bent u nieuwsgierig 
naar werken bij Senas of wenst u 
telefonisch en/of e-mail contact  
dan verwijzen wij u naar de 
Senas website: www.senas-
zorg.nl. Ook kunt u ons telefo-
nisch bereiken op telefoon num-
mer 0591-785831 voor informa-
tie of het maken van een vrijblij-
vende afspraak. 

Nieuwe thuiszorgorganisatie Senas-zorg introduceert
 “Uw Zorgbutler service” zorgsysteem.
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren
Bjarne Drent

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

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

rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

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


Dorpskrant BuinerveenPagina 44

Het paalvechten en buikglijden begint om 14.00 uur

De BBQ begint om 17.00 uur

Opgeven kan bij iemand van de activiteitencommisie, in het Dorpshuis of 
via onze mail: 

Betalen kan contant bij opgave, of overgemaakt worden naar:
NL34RABO0140 045879 

tnv Stichting Dorpshuis Buinerveen

acbuinerveen@hotmail.com

mailto:acbuinerveen@hotmail.com

