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Dit jaar is de 25  jaargang van de 
dorpskrant. Reden voor de redac-
tie om eens extra uit te pakken. In 
het juni jubileumnummer, maar 
ook in het nummer van augustus 
nog wat leuke stukken in de plan-
ning die het qua tijd niet gered 
hebben om in deze editie te 
komen. U heeft dus nog wat in 
het verschiet.
25 jaar geleden, 1992. Een start 
van de dorpskrant van Buiner-
veen, gegroeid uit de Stichting 
Dorpshuis. Want wat bindt een 
dorp nu beter dan een dorpskrant. 
Om de activiteiten van het dorps-
huis te ondersteunen, het lokale 
nieuws te brengen, verkiezings-
uitslagen, kampioenen, het jaar 
rond, het voorwerp, verslag van 
bezoekjes aan de adverteerders, 
wel en wee. Kortom, de redactie 
is door de jaren heen al op vele 
adressen geweest en heeft al heel 
wat dorpsgebeurtenissen versla-
gen de afgelopen 25 jaar. 25 jaar 
Dorpskrant edities waar onze 
hoofdredacteur overigens druk 
mee is om deze te digitaliseren. 
Oude nummers zullen dan ook 
beschikbaar komen via de site 
van Buinerveen. Als alle uitga-
ven gedigitaliseerd zijn kunt u 
nog eens een oud nummer terug-
lezen en nog eens een 'oh en ah' 
momentje beleven. Of misschien 
nog eens herinneringen ophalen 
van iets wat ooit geweest is.
Janny Hoving, het langstzittende 
redactielid, kan zich nog heel 
goed herinneren dat de eerste 
dorpskranten nog echt knip- en 
plakwerk waren. Er werd tekst 
getypt, foto's gekopieerd en deze 
werden met een Pritt-stift pagina 

voor pagina opgeplakt en opge-
maakt. En als dan eindelijk een 
editie klaar was dan ging deze als 
een zogenaamde hard-copy naar 
Middeljans, en zij drukten de 
dorpskrant. Dat was dan ook het 
meest moderne deel, het druk-
ken. Toen tekstverwerking 
(word-perfect, wie kent het nog) 
beschikbaar was ging het al iets 
makkelijker, al werd er nog 
steeds veel geknipt en geplakt.
Nadat het digitale tijdperk intre-
de deed, inclusief het e-mailen, 
werd het makkelijker. Ook het 
aanleveren van kopij voor de 
dorpskrant was mondjesmaat 
steeds meer gedigitaliseerd. Al 
gebeurde het begin van dit mil-
lennium nog geregeld dat er enve-
loppen met getypte artikelen bij 
de hoofdredacteur afgegeven 
werden. Of het even in de dorps-
krant kon. Tja, en toen zat er niets 
anders op dan de aangeleverde 
tekst over te typen. Lees verder op 
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2017 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te 
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, 
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. 

Nummer 4 inleveren voor 16 augustus 2017

Nummer 5 inleveren voor 4 oktober 2017
Nummer 6 inleveren voor 6 december 2017

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

Kinderdisco!!
Voor alle kinderen van 

groep 1 t/m 8

Vrijdag 7 juli
19.00 - 21.00

Dorpshuis Buinerveen

Entree € 2,-

Agenda

24 juni Viswedstrijd

15 juli Viswedstrijd

30 aug Spelweek 2017

9 sep Viswedstrijd

9 sep Bingo

20 sep Vrouwencafe

23 sep Show your talent

30 sep Viswedstrijd

10 nov Vrouwenbingo

16 dec Kerstbingo

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!  

Zaterdag 23 september 2017 wordt er weer een 'Show your talent' georganiseerd. Zie jij jezelf al op het 
podium staan? Grijp dan nu je kans. Jong en oud mogen meedoen. Je mag playbacken, zingen, toneel 
spelen, een instrument bespelen of  iets laten zien wat een ander niet kan. Vanaf nu kunnen kinderen, tieners 
en volwassenen zich weer opgeven via het deelnameformulier of via de mail bij Jannet Boven (zie 
mailadres hieronder). Na de zomervakantie zullen we nog een reminder rond laten gaan op de scholen en in 
de dorpkrant.

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om ook mee te helpen met de voorbereiding, het opbouwen en de verzorging van de avond 
laat het dan even weten, wij kunnen alle hulp namelijk goed gebruiken! 

Heb je interesse, meld je dan aan bij: 
jannet.boven@gmail.com
Alle hulp is welkom!!!!
Om de kosten de kunnen dekken rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf.  Zorg dus voor 
kleingeld op zak! Alleen met uw bijdrage kunnen we de kosten dekken en zorgen voor een leuke avond 
voor bezoekers en deelnemer. 

De organisatie 
Gert Jan Weggemans  
Jannet Boven

Deelnameformulier Show your Talent!
23 september 2017, Dorpshuis de Viersprong!
Naam; Leeftijd;
1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................
E-mailadres contactpersoon;................................................................
Telefoonnummer contactpersoon;........................................................
Artiest/band; Lied; Act (play-back, zang, dans, anders);
............................................................................................................
............................................................................................................
Algemeen;

1. Maximaal 1 act per deelnemer per categorie.
2. De organisatie bepaald onder welke categorie een act wordt ingedeeld (bij gemengde leeftijd 

samenstelling bijvoorbeeld).
3. Bij onduidelijkheid kan de organisatie geraadpleegd worden.
4. Indeling categorieën; t/m 10 jaar // 10 t/m 15 jaar // 16 jaar en ouder
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Hemmeltied
Een tijdje geleden alweer was 
RTV Drenthe op bezoek in het 
Dorpshuis om zaterdagochtend 
29 april het vaste programma 
Hemmeltied op te nemen. Nu 
geen gewone uitzending zoals 
we al eens twee keer eerder heb-
ben mogen meemaken, maar een 
speciale uitzending met 1 cen-
traal onderwerp: Dorpshuis De 
Viersprong. Omdat ons Dorps-
huis genomineerd was als 1 van 
de beste 10 dorpshuizen van de 
provincie Drenthe werd van het 
Stichtingsbestuur verwacht dat 
ze een uitzending konden vullen 
met onderwerpen die te maken 
hadden met het dorp maar dan 
vooral met ons Dorpshuis. En 
Buinerveen kennende leek dat 
natuurlijk weer een makkie. 
Maar een gedegen voorbereiding 
ging er aan vooraf. De voorzitter 
van Stichting Dorpshuis had een 
compleet draaiboek opgesteld 
met daarin alle verschillende 
onderwerpen die aan bod zouden 
komen. Strak geregisseerd maar 
desondanks weer super spontaan 
te horen op de radio die zaterdag-
ochtend. Xander en Marijke had-
den hun beste beentje voorgezet 
qua verzorging. Op het biljart 
was een buffet ingericht met voor 
iedereen koffie of thee en een 
prachtig gebakje met daarop een 
passend plaatje.
Het Veenkoar trad natuurlijk op 
als de lokale muziekhelden. Nu 
is er een echte dirigent bij de club 
gekomen om het geheel toch naar 
een iets hoger niveau te tillen. En 

dat was al merkbaar. Waar op de 
radio verschillende stemmen wat 
extra luid waren mogelijk door 
de opstelling van de microfoons, 
live op locatie klonk het als één 
stem. Maar dan wel meerstem-
mig. De nieuwe dirigent heeft 
goede invloed blijkt. Lotte en 
Anna van Rhee lieten menig hart 
smelten en zelfs een enkeling 
ontroerd achter met hun vertol-
king van onder andere 'Mag ik 
dan bij jou' van Claudia de Breij. 
Begeleid door hun moeder Janny 
van Rhee op de digitale piano. 
Dat belooft nog wat voor Buiner-
veen Got Talent straks in septem-
ber. Gouden keeltjes hebben die 
jonge dametjes.
Jacob Hospers kreeg de lachers 
op zijn hand toen hij, overigens 
bloed serieus, vertelde over de 
activiteiten commissie en de ver-
schillende evenementen die ze 
organiseerde. Waarvan eentje er 
binnenkort bij de ijsbaan plaats 
zou vinden: de zeskamp. Helaas 
een verspreking en het kwam er 
ongemerkt uit als een 'seks'kamp. 
Deze vergissing gaf extra sjeu 
aan het geheel. Toen vervolgens 
voor een klein gehoor een andere 
bezoeker toevoegde dat we daar-
na dan vast ook nog de 
'over'spelweek kenden was de 
sfeer gezet.
De toneelvereniging streed tegen 
de sjoelvereniging tijdens de 
spelrondes. En wat is dan mooier 
dan tegen elkaar te moeten sjoe-
len om de eindstand nog eens 
flink te beïnvloeden. Een flinke 
dosis geluk echter zorgde bij het 
sjoelen voor een zeer verrassen-

de uitslag. De toneelvereniging 
versloeg de sjoeldames! Wie had 
dat gedacht. En toneel ging ten 
slotte met de eindzege naar huis. 
Janny Hoving deed namens 
toneel nog goed haar best door 
extra te luisteren naar een souf-
fleur in de zaal toen de vraag 
gesteld werd waarom die ene 
keer Koninginnedag niet doorge-
gaan was. Ze meende iets met 
Claus te horen dus Bam, slag op 
de knop: Prins Claus was dood! 
En laat de voorzegger nu gezegd 
hebben: vanwege MKZ: Mond 
en Klauwzeer! Tja, er zat een AU 
in, maar dat was dan ook de enige 
overeenkomst.
Ons Dorpshuis is uniek door zijn 
structuur. De stichting is over-
koepelend en faciliterend, maar 
de verschillende onderliggende 
commissies doen het operatione-
le werk. (Aangaande deze stich-
ting en de structuur en historie in 
de volgende dorpskrant meer). 
En natuurlijk onze pachters/be-
heerders niet te vergeten. Zij heb-
ben het Dorpshuis een extra 
dimensie gegeven door er tevens 
een eetcafé van te maken. Maar 
ze zijn niet alleen de motor van 
het horeca gedeelte, ze staan ook 
samen met de verschillende vrij-
willigers hun mannetje in het 
dorpshuis en tijdens de verschil-
lende activiteiten daarbuiten. 
Daarbij zijn ze ook nog een 
erkend leerbedrijf (BBL leer-
plek). En sinds kort een officiële 
trouwlocatie binnen de gemeente 
Borger-Odoorn. Wat wil een 
dorpshuis nog meer. In Buiner-
veen mogen dan minder voorzie-
ningen zijn voor ouderen; voor 
kinderen, jeugd en volwassen 
des te meer.
De vorige beheerder Johan  heeft 
de aftrap gegeven en Xander is er 
mee verder gegaan; het samen 
gezellig eten voor alleenstaan-
den. Een vaste kern van ongeveer 
6 personen komt eens per maand 
samen om te genieten van een 
heerlijk diner dat speciaal voor 
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hen gekookt wordt. Meer lief-
hebbers zijn natuurlijk altijd wel-
kom. Marijke heeft altijd wel in 
de agenda staan wanneer de vol-
gende keer weer plaats vindt dus 
mocht u het ook eens willen pro-
beren, voor een klein bedrag 
staat er een 3 of zelfs 4 gangen 
menu voor u klaar. En wat is dan 
leuker dan deze samen te nutti-
gen.
Ina Habing vertelde over het 
Dorpsontwikkelplan. Na jaren 
lobbyen lijkt het centrumplan 
eindelijk werkelijkheid te kun-
nen worden. Leadersubsidie is 
aangevraagd. Die overigens 
alleen maar verleend wordt als de 
hele bevolking het plan steunt. 
En dat deed Buinerveen.
Harm Dijkstra was voor de derde 
keer in Buinerveen met Hemmel-
tied en staat elke keer weer ver-
steld van de sfeer en de locatie. 
Wat in dit kleine dorp georgani-
seerd wordt: een dorpshuis waar-
in ongeveer 15 verenigingen 
samen komen; een jeugdsoos; 
een eetcafé, een feestzaal, een 
eigen dorpskrant; actieve be-
heerders, -bestuursleden en -
vrijwilligers; een actieve activi-
teitencommissie; dat verdient 
een dikke pluim. De finale mag 
dan niet gehaald zijn voor de 
verkiezing van Dorpshuis van 
het jaar in Drenthe, voor de orga-
nisatoren en het publiek kon de 
dag niet meer stuk. Buinerveen is 
weer op de kaart gezet van Hem-
meltiedluisteraars.

Marjan Poelman



Vervolg van pag 1Wat overigens nu 
niet meer gebeurt. Mocht er een 
hard-copy aangeleverd worden, 
dan is er tegenwoordig van die 
handige software voorhanden 
die de tekst kan digitaliseren 
waardoor het ook verder digitaal 
bewerkt kan worden voor de 
opmaak van de dorpskrant. De 
techniek staat voor niets!
Nadat het aanleveren richting 
Middeljans steeds digitaler werd, 
werd ook het in elkaar zetten iets 
meer geautomatiseerd. De redac-
tie kwam weer in actie (aang-
evuld met vrijwilligers) nadat 
Middeljans het drukwerk op 
groot A-3 formaat klaar had. Na 
een seintje dat de boel klaar lag (4 
pagina's dubbelzijdig op 1 groot 
A-3 formaat) kwam de redactie 
met de vrijwilligers in de zaak 
van Middeljans bijeen. De 
nieuwkomers werden gewaar-
schuwd: 
“Doe wel kauwgum in je mond 
want anders krijg je enorme stij-
ve kaken en vreselijke dorst.” In 
het begin moest nog krant voor 
krant geniet worden nadat de 
editie bij elkaar en op volgorde 
gezocht was. Gelukkig stond de 
ontwikkeling bij Middelkans 
ook niet stil en was de volgende 
stap het automatiseren van het 
nieten. Dus nog steeds zelf de 
kranten vel voor vel bij elkaar 
pakken maar dan kon een hele 
stapel in een machine gelegd 
worden die het niet-werk deed en 
ook nog het vouwen! Een grote 
vooruitgang voor de  vrijwilli-
gers.  Er werd vaak met verba-
zing gekeken naar dat handige 
ding. En elke keer kwam de 
opmerking: “Weet je nog 
toen…..?”. Vanaf dat punt volg-
de de ene ontwikkeling de andere 
op. Totdat op een gegeven 
moment Geesje Middeljans ook 
aangaf dat er geen redactieleden 
of andere vrijwilligers meer 
nodig waren voor het in elkaar 
zetten. Dat lukte heel best door 
hun machine zelf. Dus vandaag 
de dag, nadat alle kopij digitaal is 

aangeleverd en beschikbaar is 
gaat de hoofdredacteur, Bram 
van Buuren, met moderne soft-
ware aan de gang om een digitaal 
bestand te creëren dat bij Middel-
jans ingelezen wordt in een grote 
drukpers. En daar begint dan de 
machine te snorren zodat er een 
keurig exemplaar, gevouwen en 
geniet aan de andere kant weer 
uit komt. Let wel, deze machine 
is niet zo maar een kopieer-
machine maar enkele meters 
lang. Digitaal bestand er in, keu-
rig gevouwen en geniet komt de 
dorpskrant er aan het eind weer 
uit. En dit juni nummer ook nog 
eens in kleur. Ook dat is moge-
lijk. Gelukkig zorgen Geesje en 
kornuiten er elke keer weer voor 
dat de tasjes met aantallen per 
bezorger klaar staan zodat vlot 
deze verdeeld kunnen worden. 
Overigens is het vinden van vrij-
willigers voor het rondbrengen 
niet eenvoudig. Dus mocht u nog 
eens per 2 maanden een uurtje 
hebben, dan zou de redactie er 
super blij mee zijn als u wilt hel-
pen de kranten rond te brengen. 
Want op dit moment is het steeds 
vaker de redactie zelf of hun 
gezinsleden die de krant rond 
moeten brengen. Enkele actieve 
uitzonderingen daargelaten:  
Bert Brinks: bedankt dat je het al 
zo veel jaren belangeloos doet. 
Evenals Willem Lutjes die de 
leden van Plaatselijk Belang 
voor zijn rekening neemt over de 
Mondenweg. Top van jullie! Dat 
mag ook wel eens gezegd wor-
den!
Wat gebleven is door al die jaren 
heen, dat zijn de adverteerders. 
De beste sponsoren voor de 
dorpskrant. Mede dankzij hen is 
het elke keer weer mogelijk een 
dikke krant uit te brengen. Stre-
ven is om elke 2 maand met 40 
pagina's te kunnen komen, altijd 
aan het einde van de even maand. 
Dus februari-april-juni-augustus 
(soms september als de school-
vakanties laat vallen),oktober en 
december.  Al is dat de ene 

maand makkelijker te vullen dan 
de andere. De redactie is dan ook 
vaak van u als bevolking afhank-
elijk. Waar is wat te vieren, wie 
verdient het om in het zonnetje 
gezet te worden? En indien er 
nog belangrijke evenementen op 
het spel staan zoals bijvoorbeeld 
een spelweek of een paasvuur, 
dan wordt wel eens iets flexibeler 
met de deadline omgesprongen. 
Niets leuker dan nog recent 
nieuws te kunnen brengen wat 
nog leeft op dat moment. Ander-
halve maand later is het dan vaak 
al weer ingehaald door weer ande-
re dingen.
Gelukkig zijn er ook enkele 
actieve dorpelingen die elke edi-
tie weer van een stukje kopij voor-
zien. Dat wordt erg gewaardeerd. 
Bent u zelf niet zo handig met de 
pen (of tegenwoordig het toet-
senbord), dan kunt u altijd con-
tact opnemen met één van de 
redactieleden. Die kunnen dan 
een artikel schrijven aangaande 
het onderwerp dat door u is aang-
eboden. Schroom niet. Achterin 
de Dorpskrant staan de telefoon-
nummers en de email adressen. 
U kunt ons altijd benaderen met 
uw ideeën of onderwerpen.
Wij als redactie hopen in ieder 
geval de volgende 25 jaar weer 
vol te kunnen maken, samen met 
de Stichting, onze adverteerders, 
onze schrijvers en u als lezer.

Marjan Poelman
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25 jaar jong in Buinerveen
ding in 1995. Samen als smurfen 
op een kar. Of het reisje naar 
Kabouterland. Ze hebben zelfs 
nog een T-shirtje uit die tijd met 
een kabouter er op geschilderd. 
Beide gastouders worden ge-
noemd: Geesje Weggemans en 
Willy Hilbolling. Ook onderdeel 
van het collectief geheugen der 
beide dames. 
Jeugdwerk op de woensdagmid-
dag. Met Marianne Veldkamp, 
Harma Boekholt, Inge van Buur-
en en Els de Roo. Goede herinne-
ringen aan. Al was Jacob toen al 
meer een jong boertje en liever 
bij vaders op de boerderij. Dus 
die deelde de herinneringen aan 
het jeugdwerk wat minder. Al 
pratende met hun drieën komen 
allerlei herinneringen boven. 
Deze generatie is opgegroeid met 
de bindende factor van het dorps-
huis. En dat komt ook steeds 
weer naar voren in velerlei herin-
neringen. Kindercarnaval: Mar-
tin Snapper die met de moppen-
ton op OBS 75 langskomt om 
moppentappers te vinden die dan 
tijdens het Carnaval hun mop 
kunnen vertellen. Uitzoeken 

Prins Carnaval uit de opgaves. 
Kinderdisco wordt genoemd, 
jaren achtereen. Jacob die zich 
nog een feest van Juf Joos kan 
herinneren die een bepaald aantal 
jaren aan CBS 59 stond en dat 
uitbundige vierde met de kinde-
ren. Juf Minie op OBS 75 die 
ieder tweede jaar met de kinde-
ren in een kar naar een zandver-
stuiving in het bos ging als 
schoolreis. Of naar Kabouter-
land.
De playbackshow. Nu beter 
bekend als Buinerveen Got 
Talent. Dit jaar weer in septem-
ber op de agenda, maar ook 25 
jaar geleden al een hit. Nanda die 
samen met Marleen meedeed als 
Lui en Kwebbel van Kabouter 
Plop. Allen hebben ze fijne her-
inneringen aan die eerste 12 
jeugdjaren in Buinerveen 
/Nieuw-Buinen West. Feestelij-
ke ouderavonden in het Dorps-
huis. Eerste deelname aan de 
Spokentocht. Als 4-jarige al mee-
doen met eieren zoeken. En 
NOAD natuurlijk niet te verge-
ten, de plaatselijke gym vereni-
ging, Niet Ophouden Altijd Door-
gaan. Het was geen discussie of 
je op gym wilde: je ging gewoon 
elke week heen. Meester Jan 

Tijdens de voorbereidingen van 
dit jubileumjaar heeft de redactie 
zichzelf de vraag gesteld: ”Wat 
hebben we sinds 25 jaar in ons 
dorp? Wat is er net zo lang als de 
Dorpskrant en het Dorpshuis?” 
Simpel antwoord op die vraag 
was: ”25-jarige jeugd”. En wat is 
er dan leuker om eens te kijken 
naar jeugd die hier al 25 jaar 
woont en leeft, hier geboren en 
getogen is en ook nog eens zicht-
baar is in het dorp door inzet in 
een activiteiten commissie, spel-
week, voetbalvereniging etc. 
Zo werd een interview geregeld 
met Nanda Bos, Jacob Hospers 
en Marleen Peper. Alle 3 in 1992 
geboren en alle 3 nog steeds, of 
weer, zichtbaar aanwezig en 
actief in en voor het dorp.
2 van hen zijn naar de Peuter-
speelzaal (PSZ) geweest, eentje 
zat bij Jippie in de opvang. De 
PSZ Meraskabouters die toen 
nog 2 groepen peuters bezig 
hield; een maandag-woensdag 
groep en een dinsdag-donderdag 
groep. Bij hen drieën komen al 
pratend ook leuke herinneringen 
boven aan die tijd. 50 jaar bevrij-
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hield de jeugd bezig. En elk jaar 
was er dan de gezamenlijke gym-
nastiekuitvoering in het Dorps-
huis. Na de gym kwam het dan-
sen. Ook daar werd fanatiek aan 
meegedaan. En wie kan zich de 
jaarlijkse tocht naar Vries nog 
herinneren? Als kers op de taart. 
(Overigens na zo'n Vries reisje is 
het Vrouwencafé ontstaan, maar 
dat hebt u in een vorige editie al 
kunnen lezen.) Kinderen van 
beide lagere scholen komen 
slechts met enkele activiteiten 
met elkaar in aanmerking, maar 
dat gebeurt niet zo vaak.
Na de lagere school scheiden 
zich de diverse wegen: de een 
gaat naar Borger, de ander naar 
Stadskanaal en Jacob ging al 
fietsend, met de bus of later op de 
tractor naar Emmen naar school. 
Tijdens hun middelbare school-
tijd is er onderling weinig con-
tact. 
Studie volgt. En nog blijven ze 
alle 3 in Buinerveen en Nieuw 
Buinen en reizen heen en weer. 
De band verwatert onderling. 
Marleen gaat werken in het 
Dorpshuis, Jacob brengt zijn 
vrije tijd door op de boerderij. En 
dan wordt er een Spelweek geor-
ganiseerd in Buinerveen, 12-13 
jaar geleden. Een ideaal platform 
voor een maatschappelijke sta-
ge. En zo helpt Marleen mee als 
vrijwilliger, de hele Spelweek. 
Ergens in die periode komt er 
nog een beweging op gang: 
Who's Next. Sport voor jongeren 
door jongeren. Wie weet het 
nog? Er wordt een volleybal toer-
nooi georganiseerd. Ook in deze 
'puberperiode' is er genoeg te 
doen in het dorp. Op deze manier 
blijft de jeugd elkaar samen inci-
denteel treffen. Tijdens de diver-
se activiteiten maar zeker ook in 
het Dorpshuis. De Apres-Ski 
party wordt genoemd. Je bent 
jong en je wilt feesten. Ook dat 
kan in eigen dorp. Zo'n feest 
zorgt er voor dat de jeugd elkaar 
onderling weer terugvindt na 
zo'n 'scheiding' door de middel-

bare school. De één wordt mee-
genomen door de ander en zo 
bouwt zich langzaam aan weer 
een groep jeugd op, die 1 ding 
gemeen hebben: ze wonen in 
Buinerveen/Nieuw-Buinen West 
en hebben het er goed naar de zin 
en willen het leefbaar houden.
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest. 
Waar ook weer vrijwilligers 
nodig zijn. Marleen: “Het was 
eigenlijk nooit een  vraag of je 
iets wilde doen voor het dorp. Je 
ouders zijn actief, dus je wordt 
automatisch meegenomen in 
deze taak”. Nanda vult aan: “Ja, 
ook nu zie je weer, de ene genera-
tie neemt de andere mee. En dat 
maakt het vooral zo leuk hier. Het 
saamhorigheidsgevoel, het voor 
en door samen dingen organise-
ren. Onlangs de organisatie van 
de zeskamp samen met de jeugd-
soos. Het aanmelden kwam moei-
lijk op gang maar er stonden 
uiteindelijk wel 6 teams in het 
veld en over de dag heen zeker 
100 man bij de ijsbaan gehad. 
Dat geeft zoveel voldoening om 
op terug te kijken.”
Op de vraag wat ze typisch vin-
den voor Buinerveen komt 
bovenstaand ook terug. Het geeft 
erg veel voldoening om iets te 
mogen organiseren wat een groot 
succes blijkt te zijn. Het komt in 
Buinerveen soms laat op gang, 
blijkbaar zijn we een beetje van 
het laatste moment met zijn 
allen. Maar als er dan een evene-
ment plaatsvindt, dan wordt het 
ook een klapper en is iedereen 
zeer voldaan na afloop. Zowel de 
organisatie als de deelnemers. En 
daar doe je het voor. Marleen: 
“De saamhorigheid, dat je wat 
voor elkaar over hebt, dat je onge-
acht wie je bent met elkaar 
omgaat. Je wordt groot op deze 
wijze dus daardoor groei je er 
ook vanzelf in. Iedereen kent 
elkaar. En dat heb je ook van huis 
uit meegekregen.” 
Al geven alle 3 wel een kritische 
kanttekening: vrijwilligers zijn 
er nooit genoeg. Het wordt steeds 

moeilijker om mensen te vinden 
die mee willen helpen met een 
evenement. Onbegrijpelijk 
eigenlijk omdat de voldoening en 
de saamhorigheid na die tijd vaak 
zo groot is, dat er met name posi-
tieve emotie beleefd wordt. En 
wie wil dat nu niet? Tevens wordt 
op deze manier de leefbaarheid 
voor de toekomst gewaarborgd. 
Want na het gesprek met deze 3 
actieve jonge mensen wordt 1 
ding duidelijk: generatie neemt 
generatie mee. En als dat door-
broken wordt, dan wordt het op 
den duur steeds moeilijker om 
activiteiten voor elkaar te krij-
gen. Dus ook voor jonge ouders, 
hoe druk ook, het is van belang 
dat er soms mee geholpen wordt 
met een activiteit, een onderdeel 
van de Spelweek of een ander 
onderdeel binnen het dorp. Om 
het goede voorbeeld te geven aan 
die volgende generatie. Die gene-
ratie die na ons de leefbaarheid in 
het dorp moet dragen.
De Spelweek is al eerder 
genoemd door de 3. Ze houden 
ook alle 3 de Spelweek er mede 
verantwoordelijk voor dat de 
kinderen van beide scholen 'beter 
mengen'.  Jacob, opgegroeid net 
over de Mondenweg, heeft in 
zijn jeugd nooit veel gemerkt van 
de activiteiten in Buinerveen. 
Gelukkig is die situatie nu anders 
en zijn er evenementen in het 
dorp die een goeie verbinder vor-
men. Zo nodig in een klein leef-
gebied waar van vroeger uit toch 
onderscheid was tussen beide 
scholen en de kinderen die daar 
naar toe gingen. Alle 3 merken nu 
op dat het leven buiten de school 
steeds meer samen beleefd 
wordt. Het Dorpshuis met zijn 
activiteiten en de Spelweek wer-
ken daar zeker positief aan mee.
Natuurlijk hebben we hen ook de 
vraag gesteld wat de Dorpskrant 
voor hen betekent. Ze lezen hem 
alle drie. Ook al voordat ze actief 
waren in het dorp. Het is een 
goede verbindende factor tussen 
de scholen, de voetbalvereni-
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ging, de activiteiten en de dorpe-
lingen. Een belangrijke spil in 
combinatie met het Dorpshuis. 
Dit artikel zou niet compleet zijn 
als de enorme pluim niet her-
haald wordt die gegeven werd 
aan Xander en Marijke, de nieu-
we pachters van ons dorpshuis. 
Zij staan open voor alle initiatie-
ven en alles is bespreekbaar. En 
is het iets te gek? Dan komen ze 
samen met de bedenker tot een 
oplossing waarbij beide partijen 
gebaat zijn. Ze zijn ook een bin-
dende factor die nodig is om het 
dorp leefbaar te houden.
Eigenlijk zijn ze alle 3 erg tevre-
den met het reilen en zeilen in 
Buinerveen. Het is alleen zo ont-
zettend jammer dat er zo veel 
werkende jeugd is inmiddels, als 
starters op de woningmarkt die 
hier niet kunnen huren. Of een 
huisje kunnen kopen die voor 
starters (alleenverdieners of star-
tende stellen met studieschuld) 
betaalbaar is. Er is wel beweging 
in het nieuwe plan, maar finan-
cieren is dan nog steeds een issue 
vanwege de hoge prijzen. Huren 
is onmogelijk. Courante goedko-
pe woningen zijn er niet. En er is 
behoefte om hier te blijven 
omdat het hier zo prettig woont. 
En omdat ze alle drie zouden 
willen dat ook de generatie na 
hen zo veilig en prettig op mag 
groeien zoals zij hun eerste 25 
jaar hier beleefd hebben.
Tevens merkt Marleen op dat het 
voetpad geen schoonheidsprijs 
verdient. Ze wil het even gezegd 
hebben. In het donker is het, zelfs 
nuchter, een Russische roulette 
om zonder te strompelen over 
scheve stoeptegels thuis te 
komen. Sinds de aanleg van de 
mantelbuis onder het pad een nog 
groter drama dan het al was. Zou 
mooi zijn als daar op korte ter-
mijn ook wat aan gedaan kon 
worden. Al dan niet met de hers-
tructurering van het kruispunt 
dan wel die van het Zuiderdiep. 
De staat waarin het voetpad nu 
verkeert is abominabel slecht.

Hoe zien ze Buinerveen de 
komende 25 jaar? Er is geschikte 
woonruimte voor starters, het 
Dorpshuis bestaat nog steeds in 
zijn huidige hoedanigheid, er is 
een peuterspeelzaal naast nog 
steeds 1 of 2 scholen. Alle goeie 
dingen van nu zijn behouden en 
Buinerveen is een voorbeeld 
voor de rest om te laten zien dat 
het mogelijk is dat een klein dorp 
zichzelf geheel 'draagt'. Xander 
en Marijke zitten nog steeds op 
het dorpshuis als bindende factor 
met het dorp, de dorpskrant 
wordt nog steeds uitgegeven. En 

er zijn nog steeds vrijwilligers 
die de leefbaarheid waarborgen 
en dat generatie op generatie 
doorgeven, net zoals dat de oude-
re jeugd de jongere jeugd weer 
meeneemt naar de activiteiten in 
het Dorpshuis. Deze punten zou-
den een waarborg moeten zijn 
dat ook de volgende generatie 25 
jarigen net zo prettig in Buiner-
veen woont als dat Jacob, Nanda 
en Marleen gedaan hebben tot nu 
toe.

Marjan Poelman

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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Fotoraadsel 
25 jaar 

Dorpskrant
Foto-1 
Waar is dit? En wat staat hier 
op?

Foto-2
Waar staat dit bord?

Foto-3
Waar staat dit huis?

Foto-4
Waar staat dit bord?

Foto-5
Waar was dit en wanneer?

Foto-6
Wat stelt dit voor? Waar en 
wanneer was het? 

Foto-7
Wat stelt dit voor?

Foto-8
Wat was dit? En wanneer?

Foto-9
Tijdens welke gelegenheid 
was dit? Wat stelt het voor en 
wanneer was het?1

Foto-10
Wat stelt dit voor? 

Heb je ze niet allemaal 
geraden, geen probleem. In 
het augustusnummer worden 
de oplossingen bekend 
gemaakt. Dus nog even 
geduld.

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10
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Zondag 21 mei werd voor het 
eerst sinds een aantal jaren weer 
het zeskamp georganiseerd. De 
jeugdsoos en Activiteiten Com-
missie besloten een samenwer-
king aan te gaan en een dag te 
organiseren voor het hele dorp, 
waaruit deze zeskamp is ont-
staan.

Een dag met mooi weer, rond de 
80 toeschouwers, zes deelne-
mende teams en veel plezier. 
Spellen buikschuiven, bungee-
run, stormbaan en het paalvech-
ten, terug van weggeweest. 
Dorpshuis de Viersprong ver-
zorgde de catering.
Fanatiek ging iedereen de strijd 
aan wat een ontzettend gezellige 
en geslaagde middag werd. De 
organisatie kreeg veel compli-
menten en positieve berichten. 
Uiteindelijk werd aan het eind 
van de middag de winnaar 
bepaald door het spelen van het 
eindspel op de reuze stormbaan. 
Team Kweenie wist de eerste 
prijs in handen te krijgen.

Samen met het dorp en de vrij-
willigers is het een super 
geslaagde dag geworden, die we 
volgend jaar weer zullen probe-
ren te organiseren!

Zeskamp 2017
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Deze zomer weer een nieuwe!!
woensdag 30 augustus

t/m

zaterdag 2 september

Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.

De spelweek vindt ook dit jaar 
weer plaats op het ijsbaan 
terrein in Buinerveen

Deelnameformulieren + 
bijdrage kunnen ingeleverd 
worden bij: 
(kan ook in de brievenbus 
gedeponeerd worden) 

Jacob Hospers 
Lindenlaan 7
Nieuw - Buinen



Dorpskrant Buinerveen Pagina 13

Spelweek Nieuws! 

Aanmelden
Aanmelden voor de spelweek 
2017 kan nog steeds!!
LET OP!! Meld je nog snel aan 
voor 1 juli en 
betaal maar € 12,50.
Aanmelden na 1 juli is € 15,00

Alleen meelopen met de 
dropping kan ook, mits je 16 
jaar of ouder bent.
De kosten hiervan zijn € 7,50.

Club van 20
Ook de club van 20 is dit jaar weer 

te vinden in het dorpshuis 
Buinerveen.

Wil jij de spelweek een warm hart 
toedragen? Schrijf je dan in  op de 

lijst bij het Dorpshuis !
Voor maar € 20,-  maak jij het 

bestuur en alle kinderen in 
Buinerveen en omstreken helemaal 

blij!!

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

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

 
spelweekbuinerveen@gmail.com

Stroopwafelactie
Ook dit jaar was de 
stroopwafelactie weer een groot 
succes! Met ruim 400 verkochte 
zakjes, kunnen wij weer iets 
extra's doen tijdens de 
spelweek!
Wij willen iedereen dan ook 
bedanken voor het kopen van de 
stroopwafels en natuurlijk 
Stopiewafel voor de 
samenwerking!

Ballon wedstijd
Dit jaar is er maar 1 kaartje 
terug gekomen van de ballon 
wedstrijd tijdens de 
SPELWEEK 2016. Dit was het 
kaartje van:

Nienke Smid       
Geland in Zetel (DL)

GEZOCHT!!

Wij zijn opzoek naar grote effen 
T-shirts  voor het maken van 
indianenjurken. Maten ongeveer 
vanaf L.

Ook zijn wij op zoek naar oude 
kussens die op onze 
zelfgemaakte loungebanken 
kunnen liggen.

Tot slot zijn wij ook nog op 
zoek naar wasmachine 
trommels (complete oude 
wasmachine mag ook) voor het 
maken van veilige vuurkorven. 

Mocht u ons kunnen helpen met 
één of meerdere bovenstaande 
dingen.
Laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten via een 
berichtje op facebook, bij één 
van onze bestuursleden of via 
onze mail:
spelweekbuinerveen@gmail.com

Wij hebben er zin in, jullie ook?!
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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 0599212857
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113
Alice van Iersel    
Jacob Hospers  

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

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

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

Groot feest bij de familie Van der 
Aa uit Nieuw-Buinen. Niet 
alleen is dochter Rian jarig, ook 
koe Dina wordt in het zonnetje 
gezet. Ze heeft 100.000 kilogram 
melk gegeven en dat is best 
uniek.Voor de familie Van der Aa 
is het de eerste koe die het magi-
sche getal bereikt en dat is extra 
reden voor een feestje.

Verrassing
Eigenaar Benno van der Aa is zo 
trots als een pauw op zijn Dina. 
Dat er een feestje was voor haar, 
dat was echter een verrassing. 
"We hadden een feestje georga-
niseerd voor onze dochter en 
daar wou ik deze koe laten zien 
voor onze familieleden en dat er 
nu zoveel mensen komen voor 
dit feestje had ik niet verwacht", 
vertelt Van der Aa. Terwijl hij de 
verjaardag van zijn dochter vier-
de, werden er op stal druk voor-
bereidingen getroffen.

100.000 kg melk!! Uit 1 koe!!
Bijzonder
Het is best uniek dat een koe 
100.000 kilo melk geeft. Toch 
komt het steeds vaker voor vol-
gens CRV veestapeladviseur 
Tiemen Korvemaker. "In Neder-
land gebeurt het wekelijks wel 
een paar keer. Sinds dat het ont-
staan is, de melkcontrole, is dit 
denk ik al ruim 37.000 keer 
gebeurd." Toch blijft het bijzon-
der, want de meeste koeien halen 
het niet.

Voor de familie Van der Aa is er 
nog een heuglijk feitje: over 
anderhalf jaar tikt - mits alles 
goed gaat - een tweede koe de 
100.000 kilo-grens aan. "Als die 
de productie netjes volhoudt, dan 
gaat die het ook halen", aldus Van 
der Aa. 

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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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
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In het kader van de wedstrijd 
“Dorpshuis van het jaar 2017” 
zou ons dorp bezocht worden 
door het tv-drenthe programma 
Strunen. Dat is een programma 
waarbij Harm Dijkstra rondloopt 
in een dorp en “toevallig” allerlei 
interessante mensen tegenkomt 
waarmee hij dan in gesprek 
komt. Maar er kwam toch nog 
wat voorbereiding op ons af. 

Voorbereiding 
Aan het bestuur werd vooraf 
gevraagd om een introductie van 
de (ontstaan)geschiedenis van 
het dorpshuis, bv iemand van de 
historische vereniging. Verder 
werden enkele personen gezocht 
die iets konden en wilden zeggen 
over allerlei zaken mbt vereni-
gingen uit Buinerveen en die een 
band hebben met het dorpshuis. 
En uiteraard iemand die iets ver-
telt over het belang en/of de func-
tie van het dorpshuis in Buiner-
veen. Over deze punten is uitge-
breid vergaderd en er zijn geluk-
kig verschillende personen 
bereid gevonden om in dit pro-
gramma op te treden. Daarbij 
hadden wij rekening te houden 
met het gegeven dat er ongeveer 
2.00 uur zou worden opgenomen 
en na wat knip- en plakwerk in 
Assen zou er 15 minuten worden 
uitgezonden! 

De hoofdpersonen
We hebben uiteindelijk een aan-
tal mensen bereid gevonden om 
in het programma Strunen op te 
treden. Dat was in de eerste 
plaats Albert Plat van de histori-
sche vereniging. Albert is gebo-
ren en getogen in Buinerveen en 
heeft het dorpshuis in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw nog als 
café Kroeze meegemaakt.  Ver-
der hadden wij gevraagd aan 
Lammert Grooten om bij het 
voetbalveld iets te zeggen over 
de voetbalvereniging Buiner-

De opname van het TV-Programma Strunen

veen. Helaas kon Lammert niet 
op die dag zodat wij gezocht heb-
ben naar een vervanger. Echter, 
tijdens de uitzending van het 
programma Hemmeltied ver-
scheen Lammert in het café en 
sprak met Harm Dijkstra. Harm 
Dijkstra en Lammert zijn kennis-
sen van elkaar, ze hebben samen 
in dezelfde schoolklas gezeten en 
Lammert wou zich de mogelijk-
heid om eeuwige roem te verga-
ren niet laten ontgaan. Dus kwam 
er een compromis: Lammert kon 
in Strunen optreden als hij om 
13.30 uur aanwezig was bij het 
voetbalveld en zo is het ook 
gegaan. Hij heeft samen met 
Tinus Boekholt enkele vragen 
van Harm Dijkstra over de voet-
balclub beantwoord.  

IJsbaan 
Bij het Strunen werd ook de 
IJsbaan bezocht. Daar zat volle-
dig volgens de planning Marius 
Kwaak te vissen. Marius is oud 
voorzitter van het stichtingsbe-
stuur en vertelde over de 
schaats/visvereniging en over 
zijn periode als voorzitter van het 
dorpshuis. Hij gaf ook aan dat hij 
in Buinerveen een saamhorig-
heid had gevonden die in Den 
Haag (daar komt hij oorspronke-
lijk vandaan) ondenkbaar was. 

Helaas voor Marius wilden de 
vissen die dag niet bijten. Er 
werd geen vis aan de haak gesla-
gen. Bij de terugwandeling van 
de IJsbaan naar het dorpshuis  
liep  de hele groep langs de Koi-
karpervijver van Roelof en Gees-
je Timmermans waarop Harm 
Dijkstra nog opmerkte dat Mari-
us op de verkeerde plaats zat te 
vissen…

Plaatselijk Belang 
Ook voor Plaatselijk Belang was 
in het programma Strunen een rol 
weggelegd: Voorzitter Ina 
Habing, bijgestaan door Jan van 
Noortwijk,  vertelde over de 
reconstructie van het kruispunt, 
de ontwikkeling van het plein en 
het gedeeltelijk terugbrengen 
van water naar het dorp. Daarna 
ging het naar het nieuwe uitbrei-
dingsplan waar Dennis Middel-
jans namens Plaatselijk Belang 
vertelde over dit plan waarin 
naast starters ook seniorenwo-
ningen zouden moeten komen.  
Plaatselijk Belang is druk bezig 
om dit plan in een iets andere 
vorm weer tot leven te wekken 
zodat het na vele jaren toch ein-
delijk uitgevoerd kan worden. 
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Activiteiten in het dorpshuis
Marijke had er voor gezorgd dat 
er in de grote zaal kinderspelle-
tjes plaatsvonden tijdens het 
bezoek van Harm Dijkstra en ter 
plaatse was Marjan Poelman 
aanwezig om iets over deze acti-
viteit te vertellen. Er waren ruim 
70 kinderen aanwezig en dat is 
op zich al iets om trots op te zijn!  
In de jeugdruimte was voorlezer 
Anton Snipper bezig een door 
hem zelf geschreven kinderboek 
voor te lezen.  Beide waren leuke 
activiteiten en een goede promo-
tie voor ons dorpshuis. 

Inbreng van het bestuur 
Tenslotte was het de bedoeling 
van de programmamakers dat 
ook iemand van het bestuur iets 
zou vertellen over de gang van 
zaken in het dorpshuis en over de 
organisatiestructuur  van de 
stichting dorpshuis. Omdat onze 
voorzitter Gienus Ratering was 
verhinderd werd secretaris Ger-
brand Plat gevraagd om dit 
onderdeel te vullen.  Het ging in 
de vorm van een interview  aan 
een van de tafeltjes in de voor-
zaal waarbij er enig geroezemoes 
op de achtergrond mocht zijn. 
Het interview met Gerbrand is in 
stukken geknipt en op verschil-
lende momenten uitgezonden.  
Marijke en Xander Bardewee 
hebben verteld over de dagelijk-
se gang van zaken in het dorps-
huis en ook dat het dorpshuis 
inmiddels officieel een trouwlo-
catie is geworden! 

Finale in Assen 
Hoewel uitgeschakeld in de wed-
strijd gaan we nog wel met het 
hele bestuur en samen met onze 
beheerders naar de finale in 
Assen op 27 juni aanstaande. Die 
finale is in het RTV Drenthe 
gebouw aan de Beilerstraat 30. 
Wij krijgen daar ook een cheque 
uitgereikt van € 250,00 omdat 
wij bij de laatste 10 zijn 
geëindigd. De vijf overgebleven 
dorpshuizen doen daar nog een 

presentatie. En we mogen een 
stem uitbrengen op één van die 
vijf overgebleven dorpshuizen 
die volgens ons de uiteindelijke 
winnaar zou moeten zijn.  Voor 
het bestuur en voor alle deelne-
mers was deze wedstrijd toch een 
positieve ervaring die wij niet 
graag hadden gemist. Wij hebben 

als bestuur er veel van geleerd en 
nieuwe ideeën opgedaan. En het 
bestuur dankt hierbij iedereen die 
mee heeft gewerkt aan de beide 
uitzendingen. 

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

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

Nieuws van 
de Bieb op het Diep

Oplettende dorpsgenoten hebben 
het al gezien: de Bieb op het Diep 
is er al even niet meer. 
Met stille trom vertrokken, zo 
lijkt het. 

Maar … niets is minder waar!
Het kastje was dusdanig slecht 
geworden dat de boeken niet 
meer droog bleven. De zoektocht 
naar een goed nieuw kastje nam 
tijd in beslag. Een oproep om een 
nieuw kastje of materialen 
ervoor te doneren had in eerste 
instantie weinig effect. Wel 
kregen we een prachtig stevig 
onderstel van Bram van Buuren. 
Het kastje zelf echter kwam er 
niet. Bijna waren de boeken 
verdwenen richting kringloop.

Gelukkig bood op de valreep 
Zorgboerderij 'Het Kleurenpalet' 
uitkomst: er is een nieuw kastje 
in de maak en dat zal binnenkort 
weer op de vertrouwde plek van 
de Bieb op het Diep verschijnen. 
Wat zijn we benieuwd naar het 
resultaat! 

Op dit moment kunnen we nog 
geen datum noemen, maar 
ergens deze zomer zal het er vast 
zomaar ineens ook weer staan. 

Op naar nog heel veel jaren 
leesplezier in het dorp!
Met dank aan Bram van Buuren 
en Zorgboerderij 
‘Het Kleurenpalet' dus 
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Mijn naam is Jan Beugels, van heden de nieuwe 
wijkagent van Nieuw_Buinen en omstreken. Ik ben inmiddels ruim 35 
jaar werkzaam bij de politie. Hiervoor was ik werkzaam in Emmen 
waar ik ook samen met mijn vrouw woon. Doordat collega Gerwin 
Prins vertrok naar Emmen kwam er een plek als wijkagent vrij. 

Vanuit het verleden ken ik het gebied Nieuw-Buinen, Buinerveen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen en Bronnegerveen, vandaar mijn 
interesse in deze nieuw functie. De komende tijd zal ik veel in “de 
wijk” zichtbaar aanwezig zijn, een mooie gelegenheid om hier en daar 
een praatje te maken om zo elkaar een beetje te leren kennen. 
Schroom niet om me aan te spreken! Ik ben mij er van bewust dat ik 
niet alles alleen kan, dus ga graag de samenwerking met u als 
bewoners aan. Mocht er interesse zijn om mij onder vier ogen te 
spreken dan kunnen we eventueel gebruik maken van het politie 
bureau te Exloo of het MFA de Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. Een 
afspraak maken gaat heel gemakkelijk via het algemene nummer 0900 
– 8844. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

 Jan Beugels, Wijkagent Nieuw-Buinen Drouwenermond / 
Drouwenerveen / Buinerveen / Bronnegerveen

Geesje Weggemans: 25 jaar gastouder met een aantal van de opvangkinderen.
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Nieuws CBS School 59
Paasmaaltijd
Op de donderdag voor Pasen 
vieren we op School 59 het Paas-
feest. 's Morgens wordt in de groe-
pen het paasevangelie verteld. 
We zingen paasliedjes en knutse-
len rond het thema. De kinderen 
mogen deze dag op school blij-
ven eten. De ouderraad verzorgt 
een paaslunch met verse brood-
jes, fruitsalade en een lekker 
toetje. 

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vierden we de 
verjaardag van koning Willem 
Alexander door mee te doen aan 
de koningsspelen. We begonnen 
deze dag met een gezamenlijk 
ontbijtje. Daarna openden we de 
koningsspelen met het lied "Oki-
do" met bijpassende dans. In 
kleine groepjes speelden we daar-
na allerlei spelletjes op het plein. 
We sloten deze gezellige morgen 
af met een ijsje. 

Project Boerderij
Vanaf maandag 15 mei stond op 
School 59 alles in het teken van 
ons jaarlijkse project. Dit jaar 
was gekozen voor “De Boerde-
rij”. Op allerlei manieren is aan-
dacht besteed aan het thema, 
maar de kinderen hebben toch 
wel het meest geleerd van de 
excursies naar de diverse boeren-
bedrijven: De kinderen hebben 
een bezoek gebracht aan de melk-
veehouderij van de familie 
Kloosterman. Ze hebben de melk-
put, de melktank, de koeien, de 
kalfjes, het voer en nog veel meer 
gezien. 

De kinderen van de bovenbouw 
hebben een bezoek gebracht aan 
het bedrijf van de familie Hos-
pers. Ze hebben een kijkje 
mogen nemen in de schuren en ze 
hebben ook nog een rondleiding 
gehad langs de landerijen.

De middenbouw heeft  een 
bezoek gebracht aan een legkip-
penboerderij. De kinderen heb-
ben  gezien hoe een scharrelstal 
en een biologische stal er uit zien. 
Ook hebben ze de inpakmachine 
gezien waar de eieren ingepakt 
worden. Tijdens de laatste week 
van het project zijn de kinderen 
op bezoek geweest bij het bedrijf 
van de familie Wollerich. De 
vader en moeder van Ines, Ties 
en Rienk legden de kinderen  van 
alles uit over tarwe, suikerbieten 
en aardappelen. 
De kinderen van groep 1 en 2 
hebben koeien geknutseld en 
varkens getekend, hebben 
gedanst als paarden en koeien en 
zijn stoer bij de boer geweest 
door echte biggetjes te aaien.
Op donderdag 1 juni is het pro-
ject afgesloten met een tentoon-
stelling.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl

 

Prijs
Tijdens het loopspeltoernooi in 
maart hebben de kanjers van 
groep 4 behalve de eerste prijs bij 
het spel ook de originaliteitsprijs 
voor de leukste foto gewonnen. 
De prijs was fruitspiesjes maken. 
Op woensdag 24 mei was het dan 
zover. De kinderen konden kie-
zen uit heel veel lekkere en 
gezonde dingen. Ze hebben geno-
ten van het maken en het opeten. 

Filmvoorstelling
De kinderen van groep 7 en 8 zijn 
als dank voor een jaar brigadie-
ren uitgenodigd door de gemeen-
te Borger-Odoorn voor een mid-
dagje bioscoop. De kinderen 
hebben genoten van de film "The 
Boss Baby”. Tijdens de voorstel-
ling werden ze getrakteerd op 
een flesje fris en een ijsje. Ze zijn 
echt een middagje "uit" geweest.

Kleedjesmarkt
Om een lang gekoesterde wens in 
vervulling te laten gaan, een vol-
leybalnet, organiseerde de leer-
lingenraad een kleedjesmarkt op 
donderdagmiddag 1 juni. Op een 
zonovergoten plein was er van 
alles te koop: van speelgoed en 
boeken tot gehaktballetjes, piz-
za's en broodjes knakworst. De 
markt heeft ruim € 180,00 opge-
bracht, ruim voldoende voor de 
aanschaf van het net!
De volgende dag hebben de kin-
deren het volleybalnet al in 
gebruik genomen. Vanwege de 
hoge opbrengst kan er ook nog 
een volleybal besteld worden. 
Complimenten voor alle kinde-
ren van School 59 die dit met 
elkaar voor elkaar hebben gekre-
gen.
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Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.00 – 17.00

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

14.00 – 17.00
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur
Tel:
Borger:  088 012 8300
Nieuw-Buinen: 088-0128375

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

Boekenverkoop 
in de Bibliotheek 
Vanaf 1 juni is de halfjaarlijkse 
verkoop van boeken en tijd-
schriften die uit de collectie ver-
wijderd zijn weer van start 
gegaan. Belangstellenden kun-
nen tijdens de openingsuren 
terecht om hun eigen boekencol-
lectie uit te breiden. 
Voor de adresgegevens en ope-
ningstijden zie www.biblio-
theeknieuwbuinen.nl De ver-
koop is voor iedereen, dus ook 
als u geen lid bent van de Biblio-
theek, bent u van harte welkom.

Taalhuis in bibliotheek 
Nieuw Buinen
Kent u iemand of heeft u moeite 
met lezen, schrijven, rekenen of 
werken met
de computer? Wilt u mensen verd-
er helpen die hier moeite mee 
hebben? 
Meld u aan! Elke dinsdagmiddag 
is Taalcoördinator Ingrid Jeuring 
aanwezig in de bibliotheek.

Dreumesuurtjes in de biblio-
theek op 30 juni van 9.30-10.30
Voor dreumesen van anderhalf 
tot 4 jaar oud en hun ouders of 
oppas.
De activiteiten: een klein verhaal 
uit een boek voorlezen, liedjes 
met beweging,
kringspelletjes en knutselen. 
Deelname is gratis.

                                                                       
Openingstijden tijdens de 
zomervakantie:
In de periode van 24 juli tot 4 
september is de Bibliotheek 
gesloten op
dinsdagmiddag en donderdag-
morgen.
De overige tijden zijn ongewij-
zigd.

Vakantiebieb app
Het zomercadeautje van de 
Bibliotheek. Of je nu op vakantie 
gaat of thuisblijft, in de Vakan-
tieBieb vind je meer dan 60 
mooie e-books voor het hele 
gezin. De VakantieBieb opent 1 
juni 2017 voor jeugd en 1 juli 
komen hier e-books voor vol-
wassenen bij.De VakantieBieb 
sluit op 31 augustus 2017.
Download de gratis app op je 
tablet of smartphone.

Vakantielezen
Ook dit jaar gaan we aan de slag 
met het project Vakantielezen 
voor kinderen die na de zomerva-
kantie naar groep 4 gaan. Om het 
lezen te blijven stimuleren, lenen 
de leerlingen in de Bibliotheek 
een aantrekkelijk Vakantielees-
tasje met 
3 boekjes erin. Uit onderzoek is 
al langer bekend dat er ruim twee 
maanden lang sprake is van een 
stilstand in lezen en daardoor een 
achteruitgang van de leesvaar-
digheid: de zogenaamde 'zomer-
dip'. Vooral beginnende lezers uit 
groep 3 laten na de zomer een 
terugval zien. Vakantielezen is 
bedoeld om deze zomerdip te 
voorkomen.  
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 

Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.

Abonnementen
Tarieven 2017
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2017

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.

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

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

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

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

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

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

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320  

de uitleentermijn is verstreken.
Om de inleverattendering te ont-
vangen is het belangrijk dat het 
(juiste)

e-mailadres bij de Bibliotheek 
bekend is. Dit kan worden 
gecontroleerd door in te loggen 
op de website van de Bibliotheek 
en 'Mijn menu' te kiezen. Onder 
'Mijn gegevens' kan het maila-

Inleverattendering voor jeugd 
en jongeren;

Bibliotheekleden t/m 18 jaar 
ontvangen sinds kort gratis een 
herinneringsmail voor het inle-
veren van hun boeken en andere 
geleende materialen. Dit is een 
extra service van de Bibliotheek 
om te voorkomen dat jeugd en 
jongeren moeten betalen omdat 

dres worden gecontroleerd en zo 
nodig gewijzigd. Ook kan hier 
het mailadres worden ingevuld 
als dat nog niet bekend is.
Wie meer wil weten kan met vra-
gen terecht in de Bibliotheek.



Vanaf de Hondsrug had je een 
prachtig uitzicht. De zon kwam 
net op boven de venen en de witte 
wieven dansten hun laatste dans 
in het prille ochtendlicht. 
Marchientje was op weg naar 
huis. De hele winter was ze bij 
otie Sanders geweest. Otie was 
vlak na de Zuidlaardermarkt ziek 
geworden en ze knapte maar niet 
op. Dokter wist niet goed wat het 
was. Otie's reumatiek was erger 
dan de voorgaande jaren en ze 
hoestte de longen uit haar lijf. 
Opa werd er ook niet beter op. 
Zijn kromgewerkte lichaam was 
moe en nu otie ook nog ziek was 
zagen ze als een berg op tegen de 
winter. Het turfhok lag vol, dat 
gelukkig wel. Daar had Hendrik 
voor gezorgd. Die werkte alle 
dagen in het veen en kon zo zijn 
ouders van turf voorzien. 
Opa had de aardappels nog niet 
allemaal uit de tuin en ook de 
wortels moesten er nodig uit. 
Hulp was nodig. De noabers 
deden wat ze konden, maar had-
den ook hun eigen drukte. De 
laatste turf moest van de velden 
gehaald en droog opgeslagen 
worden en ze hadden niet veel 
tijd om naar otie en opa om te 
zien. Logisch dus dat Marchien-
tje een poosje bij opa en otie ging 
logeren. 
Ze had zich erop verheugd. Thuis 
was het ook maar druk met al die 
broertjes en zusjes. 2 broertjes en 
3 zusjes, allemaal jonger en 
zoveel konden ze nog niet. Er 
kwam vast snel weer een bij. Dat 
had ze wel gezien hoor. Moeke 
haar rok stond aardig bol en 
meestal was er dan maar zo een 
broertje of zusje bij. 
Marchientje had flink geholpen 
in de zomer met de wek. Een 
prachtig gezicht al die potten in 
de kast die pa afgelopen winter 
gemaakt had. De snijbonen ston-
den in het zout en de witte kolen 
voor de zuurkool waren bijna 
klaar. Nog even en het varken 

 Wichie van 't Meras
zou geslacht worden. Best wel 
eng hoor, maar de heerlijke wor-
sten die moeke dan maakte, de 
bloedworst, de hammen en 
natuurlijk het gezouten vlees uit 
de pot maakten de winter iets 
minder koud. Otie en opa deel-
den vanzelfsprekend mee in de 
vleesvreugde. Want zo hoorde 
dat. 
En toen werd otie dus ziek. En 
was Marchientje begin novem-
ber, net na de slacht, met opa mee-
gegaan naar Buinen. Otie was 
blij met Marchientje. Het was 
een vrolijk wichtje, handig ook 
en met haar 9 jaren al vroeg wijs. 
Marchientje kon lezen! Dat had 
ze op school geleerd want 's win-
ters mocht Marchientje naar 
school. Toen ze kon lezen en 
schrijven vond pa het wel 
genoeg. De bovenmeester was 
toen helemaal naar achter op 't 
Meras gelopen om met pa te pra-
ten. Marchientje was zo'n helder 
wichtje. Daar kon pa nog veel 
plezier van beleven als hij haar 
ook de volgende winter weer 
naar school liet gaan. Misschien 
kon Marchientje dan later zelf 
wel juffrouw worden of meidje 
bij de dokter. Dat was toch veel 
fijner dan altijd mee naar het 
veen? 
Meester kon natuurlijk niet 
weten dat moeke daar niet zo blij 
mee was. Dat betekende dat Mar-
chientje voor de winter andere 
kleren moest, want je moest toch 
een beetje goed voor de dag 
komen. En schoenen, want op 
klompen door de sneeuw, dat was 
geen pretje. Moeke had haar 
beklag gedaan bij otie en otie had 
moeke ervan overtuigd dat het 
geen kwaad kon dat Marchientje 
langer naar school ging. Hoe ze 
dat gedaan had dat wist Mar-
chientje nog steeds niet, maar 
afgelopen winter was heerlijk 
geweest op school. En van otie 
had ze schoenen gekregen en een 
warme jas. Op school was de 

kachel aan en meester had 
prachtige prentenboeken met 
geschiedenisplaten van de hune-
bedbouwers. Hunebedden had ze 
nog nooit gezien, maar in Borger 
moest een grote staan. En dan 
droomde ze weg met haar 
gedachten naar de oude tijd en 
bedacht hoe het zou zijn als je 
toen een meisje was geweest. 
Zouden ze toen ook al school 
gehad hebben? Daar stond niets 
over in de boeken van meester. 
Deze winter was Marchientje 
naar school geweest in Buinen. 
En dat was nog eens wat anders! 
Veel meer meisjes van 9 gingen 
daar naar school. De bovenmees-
ter was erg streng en had een punt-
baardje. Hij had een raar brilletje 
met een glas die hij voor zijn oog 
zette en een mooie zwarte wan-
delstok. Wanneer hij boos werd, 
dan kon hij daar hard mee slaan. 
Marchientje niet hoor, daar werd 
hij niet boos op. Wel op een paar 
vervelende jongens die altijd 
streken uithaalden. Laatst had-
den ze nog de vlechten van Antje 
in de inktpot gestopt. Smerig dat 
dat was! De meester had het 
gezien en ze hadden midden voor 
de klas een pak slaag gekregen 
met de stok. En de rest van de dag 
in het turfhok gezeten. Koud dat 
ze het gehad hadden. Maar dan 
moet je natuurlijk ook maar niet 
zo vervelend doen. 
Als Marchientje thuis kwam uit 
school ging ze otie helpen. Ze 
stookte de wasketel op en kon al 
flink schrobben op de was. Haal-
de de asladen leeg, veegde de 
vloer en mocht van otie ook al 
strijken met het zware strijkijzer. 
Dat was nog best wel moeilijk 
hoor! Wanneer er niet zoveel te 
doen was, stopte ze de sokken 
voor otie. Die kon dat niet zo 
goed meer zien en otie was dan 
aan het breien. Dat kon ze wel 
met de ogen dicht zoveel sokken 
had ze al in haar leven gebreid. 
Marchientje vond dat zo gezel-
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lig. Ze dronken dan een komme-
tje warme geitenmelk en heel 
soms deed otie er een beetje anijs 
in. Dat was toch lekker! Het hoog-
tepunt van de dag was voor otie 
net na het eten. Marchientje las 
dan een verhaal voor uit de bijbel 
die otie vroeger van haar moeder 
had gekregen toen ze belijdenis 
had gedaan. Een prachtig exem-
plaar met zilveren krabben die 
open en dicht konden. Het mooi-
ste verhaal vond Marchientje dat 
van de verloren zoon. Slapen 
tussen de varkens…brr, daar 
moest je toch niet aan denken! Ze 
had tussen de bladzijden waar dat 
verhaal stond een hele mooie 
pauwenveer gelegd. Zo kon ze 
het altijd snel vinden. 
Otie was langzamerhand her-
steld en deed alles weer in huis. 
Het was intussen voorjaar 
geworden en door de warme zon-
nestralen ging het ook een stuk 
beter met de reumatiek. Zelfs opa 
liep meer rechtop. Gisteren had 
otie gezegd dat Marchientje mor-
gen weer naar huis zou gaan. 
Moeke had haar nu nodig want er 
was een nieuw poppie in huis. 
Een jongetje, mager als een 
speenvarken en met enorme 
honger. Moeke had het er maar 
druk mee en pa had Marchientje 
nodig op het turfveld nu moeke 
niet mee kon. 
Ze was nieuwsgierig naar het 
nieuwe poppie. Het liefst was ze 
bij otie en opa gebleven, maar 
zo'n nieuw poppie was toch ook 
wel heel leuk. En misschien 
mocht ze er nu vaker voor zor-
gen, want ze was immers al 
groot? Wanneer je voor opa en 
otie kunt zorgen, kun je ook wel 
voor zo'n poppie zorgen!
Marchientje was vroeg opge-
staan vandaag. Otie had haar om 
half zes wakker gemaakt. Ze aten 
samen een kom heerlijke boe-
kweitepap en toen had Marchien-
tje haar spulletjes in een doek 
gepakt. Otie bond ze netjes 
samen zodat ze onderweg niet uit 
de doek zouden vallen. Voor het 

poppie kreeg ze nog een kruikje 
geitenmelk mee en zo was ze op 
pad gegaan. 
Ze stond even stil aan het eind 
van de straat voor ze de Osdijk op 
zou lopen. Er blinkte een traan in 
haar ooghoek. Ze zou Buinen, 
otie en opa missen maar wat lag 't 
Meras daar in de verte prachtig te 
blinken in het ochtendlicht. Daar 
woonde haar volkje, daar wacht-
te het nieuwe poppie, daar hoor-
de ze thuis. 
Marchientje zette er stevig de pas 
in. Na de laatste bocht zag ze 
iemand tegemoet komen. Was 
dat pa? Warempel, ja! Ze ging 
harder lopen en 2 sterke armen 
vingen het wichie van 't Meras 
op. “Ik heb je gemist meidje, fijn 
dat je er weer bent! Kom, dan 
gaan we naar moeke. Moeke 
heeft een poffert gebakken en als 
we niet snel zijn dan is 'ie weg!”
De lach van Marchientje klaterde 
over het veld. Thuus op 't 
Meras…

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.50 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf
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Boodschappenservice 
Vanaf het moment dat wij hier kwamen wonen was het duidelijk: 
alleen al voor de wekelijkse boodschappen heb je een auto nodig. De 
winkels zijn niet op loopafstand...
Door een hulpvraag van een goede bekende ging ik eens rondkijken. 
Weinig winkels in Stadskanaal en omgeving hebben een bezorg-
service. En bestellen kan vaak enkel per computer, en dat is niet voor 
iedereen gebruikelijke kost. 
 Al enige tijd zet onze overheid in op zelfredzaamheid. Dat betekent 
dat steeds meer oudere mensen langer thuis wonen. En dan kan 
autorijden of boodschappen doen een uitdaging worden. Maar het kan 
ook zijn dat mensen het simpelweg erg druk hebben en de 
boodschappen graag aan iemand anders overlaten. 

Wat de reden ook mag zijn: dat kan beter dacht ik en vanaf nu is er 
daarom uw persoonlijke bezorgservice van De Gouden Moer.
De persoonlijke bezorgservice verschilt vooral daarin, dat 
boodschappen bij verschillende winkels kan worden gedaan.
U heeft een voorkeur voor artikelen van diverse winkels als de Aldi, 
AH, Jumbo of Lidl? Een leuke aanbieding gezien bij Xenos en Hema? 
Door de persoonlijke benadering is er veel mogelijk. En zo besparen 
de gebruikers op de bezorgkosten en kan iedereen gebruik maken van 
hun favoriete producten en aanbiedingen van winkels die zelf niet 
thuis bezorgen.
 
Wilt u eens kennismaken en kijken wat de mogelijkheden zijn? Neemt 
u dan contact op met 0599 211949 of 06 29258567. Mailen kan ook 
naar 
Mocht de telefoon niet worden opgenomen dan kunt u een bericht 
inspreken en bel ik u terug. 

Mirjam Goudriaan
De Gouden Moer
Zuiderdiep 189
9521 AE Nieuw Buinen
degoudenmoer@gmail.com 

degoudenmoer@gmail.com

De Gouden Moer
heeft u:

-moeite met boodschappen doen?

-boodschappen van diverse winkels nodig zoals de 

apotheek, Aldi en de Lidl?

te weinig tijd om zelf boodchappen te doen?

Wellicht kan de Gouden Moer u hierbij van dienst 

zijn. Voor meer informatie kunt u bellen met :

0599 211949 of 0629258567

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 

Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 

tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

NIEUW: persoonlijke boodschappenservice

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

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com
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Dorpshuis ‘de Viersprong’

Naam:

Adres:

Leeftijd:

Kleurplaat

Inleveren voor 1 oktober bij:
Dorpshuis de Viersprong  of  Middeljans Sport & Reclame

Dorpskrant Buinerveen

25 jaar
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Nieuws OBS 75
Klaar voor techniek-onderwijs
In dit schooljaar hebben alle juf-
fen met goed gevolg een tech-
niekcursus gevolgd. Vrouwen en 
techniek, dat kan dus best! Vraag 
nu niet of deze juffen een hape-
rende auto weer aan de praat kun-
nen krijgen (hoewel…!), maar 
een goede techniekles geven, dat 
kunnen ze zeker. 
In zo'n les leren kinderen niet 
alleen een nieuwe technische 
vaardigheid, maar ze leren ook 
vooral om onderzoekend en ont-
dekkend te leren. De lessen tech-
niek staan in verbinding met duur-
zaamheid en richten zich daarom 
vooral op energie, bijvoorbeeld 
energie in je lichaam, zonne-
energie, stroomkring, magnetis-
me, enzovoort. 
Met ingang van volgend school-
jaar komen de kinderen tijdens 
verdiepende projectweken meer 
in aanraking met techniek. Ook 
vinden de lessen prima aanslui-
ting bij vakken als taal, natuur en 
handvaardigheid, zodat deze 
vaak in wekelijkse lessen zullen 
worden geïntegreerd. 
In het huidige jaar zijn er al les-
sen uitgeprobeerd en is de nieu-
we techniekkar in alle groepen 
geïntroduceerd. De kinderen 
reageren enthousiast en ontdek-
ken dat ze door middel van expe-
rimenteren heel veel zelf kunnen 
leren. Ook kinderen die dachten 
dat ze niks met techniek hebben, 
gaan nu al gemotiveerd met 
opdrachten bezig. 

Techniekexpeditie voor boven-
bouw in Stadskanaal
En om het techniekonderwijs nu 
al meer betekenis te geven, heb-
ben we ook weer meegedaan aan 
het Botss-dag, in het kader van 
een jaarlijkse techniekweek in 
Stadskanaal. 
De kinderen van groep 7 deden 
mee aan een techniekcarrousel 
op het Ubbo-Emmiuscollege. Ze 

mochten langs alle afdelingen 
om onder leiding van docenten 
onderdeeltjes te maken voor een 
eigen werkstukje. Zij gingen blij 
met hun zelfgemaakte klokje én 
een hoop nieuwe vaardigheden 
weer naar huis.  
De kinderen van groep 8 waren 
welkom op twee bedrijven in de 
regio: bouwbedrijf Speelman in 
Alteveer en installatiebedrijf 
Velgsib in Stadskanaal. Hier heb-
ben ze ontdekt wat voor mooie 
bedrijven er in de regio zijn en 
hoe leuk een baan in de techniek 
is. Dit hebben ze onder andere 
ervaren door zelf een muurtje te 
mogen metselen, door met een 
hoogwerker te 'spelen' en een 
stukje riool te mogen doorspui-
ten. De kinderen hebben, met 
dank aan het Ubbo Emmius-
college en genoemde bedrijven, 
een prachtige dag gehad. 

Inzameling batterijen en car-
tridges
Wij zamelen op school lege bat-
terijen en inktcartridges in. Deze 
worden gerecycled en wij krijgen 
hiervoor geld en/of waardebon-
nen voor speelgoed en school-
spullen. Bent u milieubewust én 
wilt u voor ons meesparen? Wilt 
u dan zo vriendelijk zijn om de 
lege batterijen of cartridges te 
komen brengen? De juffen of 
kinderen wijzen u in school de 
weg. U mag het ook meegeven 
aan bekenden die hier op school 
komen. Bij voorbaat hartelijk 
bedankt!

 Zahra uit groep 2 experimenteert met schuim
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Komt allen - Komt allen - Komt allen     
OBS 75 Buinerveen/Nieuw Buinen organiseert

zaterdag 30 september 2017 van 12:00 tot 15:00 uur een

op het schoolplein
Op de volgende data komen wij bij u langs om de spullen op te 
halen:

- vrijdag 30 juni 2017 vanaf 18:30 uur
- vrijdag 29 september 2017 om 18:30 uur

Wij nemen niet mee: spullen of kleren die kapot zijn, wit- en bruin 
goed, matrassen en grote meubelstukken.

Links: Laura uit groep 7 fanatiek 
met houtschaaf 

Rechts: leerkracht presenteert les 
op laatste cursusbijeenkomst

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
 OBS School 75, 
bezoekt u dan onze website:  

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl
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Het fietspad versperd door de 
gemeentewerken, de gevaren 
van het gebruik van smartphones 
in het verkeer, rijden op een smal-
le strook langs de weg, een druk 
kruispunt oversteken. Zomaar 
een opsomming van lastige situa-
ties waar kinderen in het verkeer 
al vroeg mee te maken krijgen. 
De verantwoordelijkheid en de 
opvoedingstaak liggen bij de 
ouders, de school richt zich op 
het educatieve gedeelte. Het is 
echter allang bewezen dat kinde-
ren nauwelijks leren van ver-
keerslessen uit een boekje. De 
verkeersouder en de leerkrachten 
van O.B.S. 75 richten zich daar-
om ook op praktische lessen. Zij 
slagen er samen met ouders en 
andere externe partners steeds 
weer in om een actieve leerzame 
verkeersdag te organiseren.
Vrijdag 16 juni was weer zo'n 
dag. 's Morgens werd er met de 
kinderen van de onderbouw geoe-
fend met fietsen op het plein. Van 
sommige kinderen lagen de 
steunwieltjes nog maar net een 
week op zolder. Toch konden zij 
met hulp van ouders en leer-
krachten belangrijke vaardighe-
den oefenen, waardoor ook hun 
motoriek en handigheid op de 
fiets wordt vergroot. 
De kinderen van de bovenbouw 
kregen in circuitvorm drie lessen 
aangeboden. Een van deze lessen 
werd gegeven door een getalen-
teerde oud-leerling, die door 
praktijkervaring inmiddels veel 
kennis heeft van de mogelijke 

gevaren van landbouwvoertui-
gen op de openbare weg. De kin-
deren hebben hun kennis hier-
over weer opgefrist. Dat kwam 
goed van pas, want onderweg 
naar de volgende les stond, niet 
helemaal toevallig natuurlijk, 
een werkbus van de gemeente 
Borger-Odoorn op het fietspad. 
De gemeentewerker had bij zijn 
werkzaamheden ook de gehele 

berm in gebruik, er moest flink 
gewerkt worden, volledige afzet-
ting. Hoe passeer je deze obsta-
kels veilig? Ook hier bleken de 
kinderen goed oplossingsgericht 
te zijn maar toch soms ook twij-
felachtig. Er werden 3 gebeurte-
nissen nagebootst die voor kun-
nen komen. Het meest lastig leek 
wel het op de weg tegen het ver-
keer in moeten fietsen op een 
speciaal daarvoor aangelegde 
fietsstrook. Voelt onnatuurlijk, 
fietsen aan de verkeerde kant van 
de weg. Maar dat was toch de 
juiste route om het obstakel op 
het fietspad te passeren. De 
buren kwamen al verbaasd naar 
buiten om te kijken wat er stond 
te gebeuren. Er was op de vrij-
dagmiddag ook nog best veel 
verkeer. Dat overigens ook keu-
rig de extra drukte en pylonen op 

Kinderen O.B.S. 75 oefenen verkeer in de praktijk
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het wegdek accepteerde. De voorbij-
snellende arriva-bus wilde zelfs een 
fotograferende ouder laten instap-
pen. Maar die maakte snel duidelijk 
niet op de bus te wachten en met ande-
re bedoelingen bij de straat te staan.
In het kader van de actualiteit leer-
den de kinderen tenslotte over de 
gevaren van het gebruik van 
smartphones in het verkeer. Zij 
weten dat hiermee het risico op ong-
elukken met veertig procent wordt 
verhoogd. Dit mochten ze bovendien 
zelf ervaren door in een oefening een 
what's app-bericht te lezen en tegelij-
kertijd het verkeer in de gaten te hou-
den. De moeilijkheid hiervan maakte 
op veel kinderen echt indruk; ze had-
den het gevaar onderschat. Dat zul-
len thuis nog pittige gesprekken wor-
den, aan-gezien blijkt dat ongeveer 
zeventig procent  van de ouders het 
volgens hun kinderen niet zo nauw 
neemt met het smartphoneverbod in 
de auto. 
Al met al een leerzame verkeersdag 
met praktijksituaties en behendig-
heid ook voor de jongste verkeers-
deelnemers.

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website
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Homeo-watte?                                                                                             

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

Homeo-watte … over:  Het 
lichaam en misschien nog wat 
meer …
Steeds opnieuw kan ik me verba-
zen over zowel de kwetsbaarheid 
als ook de kracht die verstopt zit 
in dat lichaam, dat we allemaal 
als voertuig hebben om door het 
leven te gaan. 
En dat lichaam … wat is dat nou 
eigenlijk?
In ieder geval: botten, vlees, vet 
(sorry …), spieren, organen, klie-
ren en nog heel veel verbindende 
weefsels. Dat weet iedereen wel. 
En dat botten kunnen breken, 
bindweefsels soms scheuren en 
organen het soms opgeven … Ja, 
dat weten we ook allemaal. 
Er kan veel misgaan, inderdaad, 
en toch gaat er zó veel meer goed. 
Wonder boven wonder, eigen-
lijk. Want we stellen het aan heel 
veel dingen bloot die eigenlijk 
niet zo goed zijn voor dat 
lichaam. Dat sigaretje, dat patatje 
en dat biertje … zo verleidelijk 
en vaak zijn het ook de dingen die 
het leven even extra leuk maken. 
Maar, ze vragen ook veel van het 
lichaam, alles moet immers ver-
werkt worden. 
Als we heel fysiek kijken naar 
wat een lichaam doet, dan lijkt 
het wel een soort verwerkingsfa-
briek. Alles wat er in gaat wordt 
gescheiden in bruikbaar en niet 
bruikbaar materiaal. De gezonde 
stoffen worden eruit gehaald en 
door het bloed nar de plekken 
vervoerd waar ze nodig zijn. 
Alles wat niet zo gezond is, 
wordt ofwel zo snel mogelijk 
weer afgevoerd, ofwel ingekap-
seld (vaak in het vetweefsel) 
zodat het maar zo weinig moge-
lijk schade aanbrengt. En dat kan 
best lang goed gaan, zo lijkt het. 

Totdat er iets gebeurt 
waardoor het lichaam het niet 
meer blijkt te trekken, overbelast 
blijkt te zijn. De aanleiding daar-

voor kan heel divers zijn. Maar 
vaak is stress, in welke vorm dan 
ook, de druppel die de emmer 
doet overlopen. Vervelende situ-
aties op het werk, nare gebeurte-
nissen in de familiesfeer, ruzies 
met buren … zomaar wat voor-
beelden. 
En vaak is ook dat iets dat zich 
langzaam maar zeker opbouwt in 
je leven. Eerst kun je het nog ont-
kennen, dan nog even verdoven 
(een biertje, een jointje of toch 
nog maar even gamen), en dan 
komt het in volle hevigheid op je 
af. Onmiskenbaar en niet meer 
weg te duwen.

En dan komen we op dat 
andere stuk … Het mentaal-
emotionele stuk. Vaak wordt 
gezegd: “Het zit tussen de oren”. 
Met daarbij niet zelden een mee-
warige blik. Want, als het tussen 
je oren zit ben je niet sterk 
genoeg gebleken. Kun je het niet 
aan, wat dat 'het' ook mag zijn. 
Heb je misschien zelfs wel 
gefaald. Want, zeg nou zelf, stoe-
re en sterke mensen kunnen alles 
aan. Hebben nooit problemen, 
lijkt het wel. Niet klagen maar 
dragen, 'nait soezen moar broe-
zen'. 
En daar zit je dan … Terugge-
worpen op jezelf. Met een hoofd 
vol chaos en een lijf dat niet meer 
meewerkt. En dan? 
Dat is het punt waarop je lijf je 
heeft laten weten dat de grens 
écht bereikt is. Alle signalen die 
er eerder waren, maar die niet 
gehoord, gezien of gevoeld zijn, 
zijn genegeerd. En dan is het op 
…  'opgebrand'. Burn-out, zoals 
dat dan heet. 
En dat is ook het punt waarop je 
wordt uitgedaagd om de balans 
op te maken. Eens goed te kijken 
naar wat wel en wat niet belang-
rijk is. Keuzes te maken. Op te 
ruimen in je leven. En, als het 
goed is, ook in je lijf. Een soort 

van grote schoonmaak, zoge-
zegd. 
En als je dat volledig kunt door-
leven biedt het je ook weer nieu-
we kansen om verder te gaan. 
Goed voor jezelf te zorgen. Te 
luisteren naar wat je lijf je vertelt, 
maar ook naar wat er 'tussen je 
oren' speelt. Het is immers niet 
voor niets dat daar je hersens 
zitten en ook de aansturing van 
alle processen in je lijf. Gebruik 
het goed en met wijsheid!

Een beetje hulp
Wie ooit in het diepe dal terecht 
is gekomen van een burn-out 
weet dat het écht heel diep kan 
zijn. En dat het vanuit de diepte 
heel lastig kijken is naar wat er 
allemaal is gebeurd, en op welke 
manier je nu verder zou kunnen 
en willen. 
Naar jezelf kijken en écht gaan 
voelen wat er speelt is één van de 
grootste uitdagingen die je kunt 
aangaan. Voor de één is het een 
weg die helemaal gelopen wordt, 
de ander neemt liever de binnen-
door-weg naar het zo snel moge-
lijk weer oppakken van het gewo-
ne leven. Omdat het moet of 
omdat het zo hoort. Of misschien 
omdat de andere weg gewoon-
weg te ingewikkeld lijkt te zijn. 
En: alles is een keuze, en die kan 
iedereen alleen voor zichzelf 
maken.
Voor degenen die ervoor kiezen 
de hele weg te lopen, die naar 
zichzelf willen kijken en daad-
werkelijk gebruik willen maken 
van deze gelegenheid die het 
leven voor ze heeft neergelegd, 
heeft Inspiraling mogelijk een 
toegevoegde waarde.
In de loop van de afgelopen paar 
jaar heeft Inspiraling zich ont-
wikkeld van een praktijk voor 
klassieke homeopathie naar een 
praktijk voor heel-Zijn. En daar-
mee bedoel ik dat iedereen in de 
basis 'heel' is. Je kunt een ziekte 
hebben, maar je bent hem niet. 
Nooit! Jij bent zoveel meer!
Omdat jij als levend mens de 
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beschikking hebt over de levens-
kracht die alles in beweging zet 
en houdt. De levenskracht die 
werkt in alles wat leeft. Het is de 
kracht die zaden laat ontkiemen, 
gewassen laat groeien en licha-
men laat helen. 

De grondlegger van de 
klassieke homeopathie, Samuel 
Hahnemann, had dit heel duide-
lijk voor ogen toen hij aan zijn 
methode werkte. Alles wat een 
homeopaat doet is er op gericht 
om de stroom van de levens-
kracht te ontdoen van verstoring-
en waardoor de levenskracht 
weer voluit kan stromen. 
In de traditionele Chinese kijk op 
gezondheid gaat men uit van de 
twee tegenpolen, yin en yang, die 
door hun samenspel de CHI laat 
stromen. Waar yin en yang in 
evenwicht zijn stroomt de CHI 
onbelemmerd en dient het de 
gezondheid.

Als 5 Elementen Vitaliteitscoach 
breng ik in kaart hoe het bij jou 
van nature zit met de verhouding 
tussen yin en yang. En daaruit 
voortvloeiend, hoe de CHI kan 
stromen en waar de blokkades 
zitten. Je krijgt een advies over 
hoe de blokkades opgeheven 
kunnen worden en hoe je meer 
evenwicht kunt bereiken. Daar-
bij worden verschillende tech-
nieken ingezet om de stroom van 
je leven en energie  inzichtelijk te 
maken. Desgewenst kan dit uit-
gebreid worden naar een advies 
over voeding volgens de 5 ele-
menten en de inrichting van je 
omgeving met behulp van de 
principes van Feng Shui. 

Als klassiek homeopaat kijk ik 
naar de klachten die er zijn en hoe 
ze ooit in je leven ontstonden. Op 
basis daarvan wordt, heel indivi-
dueel, een middel voorgeschre-
ven dat je lichaam ertoe kan aan-
zetten de stroom van de levens-
kracht weer te herstellen. 

De combinatie van de boven-

staande twee benaderingen biedt 
een scala aan mogelijkheden, 
waarbij inzicht, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid voor 
het eigen genezings- en ontwik-
kelingsproces voorop staan. Zon-
der JOU kom je nergens! Met 
mijn vragen en kennis kan ik je 
helpen helderheid en duidelijk-
heid te krijgen, kortom … ik help 
je de plattegrond van je leven te 
lezen. Maar uiteindelijk is het 
jouw leven, jouw weg, jouw keu-
zes. En ook: jouw vrijheid!

Naast deze twee technieken 

ondersteun ik het veranderings- 
en helingsproces heel graag met 
de energetische tools van Access 
Consciousness®, die daar snel 
en diepgaande resultaten in kun-
nen geven. 

Een compleet plaatje is het 
geworden. En is het iets dat je 
aanspreekt? Weet dat je welkom 
bent!
Jolanda Grooters
06-21 524 729  - 
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

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

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

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

mailto:info@inspiraling.nl
http://www.inspiraling.nl


Bloemenkracht

Praktijk voor Bach-bloesem 
remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430
silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

Puzzel:
Tussen de foto links en 
de foto onder is een en 
ander fout gegaan bij de 
drukker, zoek de 10 
verschillen. 
Omcirkel de verschillen, 
en in het augustus-
nummer maken we 
bekend wat er fout ging.
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De niet bekende letters (groen) zijn reeds in het aprilnummer gegeven. Na inzending van de oplossing 
maak je kans op een prijs. De winnaars worden in december bekendgemaakt.

Nieuwsgierig?!

Jubileumpuzzel

Na de puzzel van april 
hierbij de rest van de 
puzzel. Welke (12 stuks) 
adverteerders zijn 
hierboven samengevoegd 
als 1 advertentie? De 
juiste benaming is 
belangrijk. Zet de 
gevonden adverteerders 
op alfabetische volgorde, 
en haal de benodigde 
letters naar het invulveld. 

Als je de leus compleet 
hebt, stuur deze dan in 
naar de redactie van de 
dorpskrant, en maak kans 
op een prijs. Veel 
puzzelplezier!
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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, oude foto van het afgraven van het veen in het Buinerveen, zo is het dorp Buinerveen 
ontstaan na het afgraven van het veen.
Foto onder, optocht aan het Zuiderdiep nabij de Mondenweg

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

Foto rechts, 
krant het Noorden in 
Woord en Beeld 1929

Foto onder,

Boerenbruiloft bij school 75 rond 1946

Bovenste rij v.l.n.r.
1. Jan Wanders
2. Evertien Middeljans
3. Klaas Boekholt
4. Wup Boekholt
5. Bertus Kort
6. Roelie Boekholt
7. Geert Boekholt
8. Trui Lanting
9. Ap Broeksema
10. Marchien Wanders
11. Jacob Hoving

Onderste rij v.l.n.r.
1. Jacob Hoving
2. Roelie Hoving
3. Gezienus Broeksema
4. Tjerkie Middeljans
5. Kornelis Plat
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 17-5-2017
Erik Zwiggelaar vertelde op gea-
nimeerde wijze verschillende 
oorlogsverhalen. Hij is direc-
teur van een oorlogsmuseum in 
Emmen. Stichting Museum 
Ergens in Nederland 1939 - 1945 
is een verzameling militaria uit 
de Tweede Wereldoorlog, die 
sinds 28 maart 2015 is tentoon-
gesteld in het museum in 
Emmen. De militariaverzame-
ling, die vanaf de jaren 80 is opge-
bouwd, bevat duizenden voor-
werpen die met de Tweede 
Wereldoorlog te maken hebben 
en tot en met 1945 zijn gemaakt. 
Er zijn meer dan 30 etalagepop-
pen te zien met diverse unifor-
men aan, helmen, gasmaskers, 
verrekijkers, wapens, gereed-
schappen enzovoort.

Poëziealbum van Inge Winter 
(kamp Westerbork). Inge Winter 
is op 7 februari 1931 geboren in 
Essen (Duitsland). Omdat vader 
Ernst Winter Joods was (alhoe-
wel hij protestants was gewor-
den) vluchtte hij kort na de Kris-
tallnacht uit zijn land. In april 
1939 volgden Inge en haar moe-
der Käthe Emma Landwehr-
kamp hun vader en kwamen ze 
samen terecht in Arnhem. Na te 
zijn opgevangen in Reuver, 
Schoorl, Elspeet en Sluis, kwam 
het gezin in juli 1940 aan in het 
vluchtelingenkamp Westerbork. 
Voor haar verjaardag in 1941 
kreeg Inge per post het poëzie-
album van de familie Kropf. In 
de kampperiode schreven vele 
vriendinnetjes in het kamp een 
bijdrage in het poëziealbum. Ook 
kreeg ze dat jaar een zilveren ring 
voor haar verjaardag met haar 
initialen, gemaakt van een kwart-
je. Op 14 juli 1942, de dag voor 
het eerste transport uit Wester-
bork naar Auschwitz, vestigde 
het gezin zich in Amsterdam. 
Omdat enkel vader Joods was en 

zogenaamd gemengd gehuwd 
was, mocht het gehele gezin het 
kamp verlaten.

Woensdag 13 september is de 
eerste bijeenkomst na de zomer-
vakantie. Deze wordt gestart met 
een gezellige avond.

Jaarlijkse reis:
Ons jaarlijks reisje ging naar 
Gevangenismuseum Veenhui-
zen, waar we het Pauper dagar-
rangement hebben meegemaakt. 
Vanaf Dorpshuis De Viersprong 
zijn we met auto's vertrokken. In 
Veenhuizen maakten we een rit 
in de Boevenbus naar het inloop-
atelier Coco Maria. Dit is geves-
tigd in het Koetshuis van de oude 
Stoomhoeve, recht tegenover de 
overblijfselen van het Derde 
Gesticht. Deze bijzondere plek 

wordt heel indringend beschre-
ven in het boek Het Pauperpara-
dijs van Suzanna Jansen.  Ver-
volgens vertrokken we in de Boe-
venbus voor een rondrit door het 
bijzondere dorp Veenhuizen, 
waarbij we het kerkhof hebben 
bezichtigd. Een voortreffelijke 
lunch stond klaar in 1 van de 
zalen in het Gevangenismuseum.  
's Middags zijn we rondgeleid 
door het Gevangenismuseum. 
Dit is gevestigd in één van de drie 
gestichten waar de landlopers en 
bedelaars leefden en werkten.
De gidsen die de hele dag bij ons 
waren hebben ons heel veel op 
een ontzettend leuke manier, 
verteld over Veenhuizen.
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (50,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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

avonds om 19.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer 
komen kijken. Informatie is 

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

212232

Tot slot zijn we teruggereden 
naar Buinerveen. In ons dorps-
huis hebben we genoten van een 
voortreffelijk diner, gemaakt 
door Xander en Marijke.
  
Tuinbezoeken:
Maandag 12 juni om 14.00 uur: 
Tuinbezoek "De groene Weel-
de”, Drouwenermond
maandag 19 juni 2017 14.00 uur: 
Tuinbezoek Zacht fruit bedrijf 
Sturing, Hooghalen
maandag 3 juli 2017 14.00 uur: 
Tuinbezoek "De Straude", 
Vlagtwedde
maandag 4 september 2017 
14.00 uur: Tuinbezoek 
"Beeldentuin Zwaganaga”,
 Exloo
Organisatie door Aly Bouwes en 
Dia Kroon.

Fietstocht: 
woensdag 12 juli 2017 13.30 uur: 
Gezellige fietstocht met een high 
Tea bij Lucy's Inn te Eesergroen
Organisatie door Betsy ter Keurs 
en Angelien Bijkerk

Provinciale Commissies:
Wandelen bij de afdeling Odoorn 
op donderdag  13 juli 
om 9.45 uur.
Wandelen bij afdeling Ansen op 
donderdag 10 augustus om 9.45 
uur.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Kruispunt en omgeving:
In de vorige dorpskrant is ver-
meld dat de Gemeenteraad op 
donderdag 23 maart ons kruis-
puntplan "Het Kloppend hart van 
Buinerveen" financieel omarmd. 
Een bedrag van meer dan 300.00 
euro is toegekend aan ons pro-
ject. Inmiddels is tevens de 
LEADER-aanvraag ingediend 
voor het resterende benodigde 
bedrag. 

Wat is LEADER:
LEADER Zuidoost-Drenthe 
heeft subsidie beschikbaar voor 
projecten die bijdragen aan de 
leefbaarheid en economie in de 
regio Zuidoost-Drenthe.
 LEADER is een Europese subsi-
die. De EU stelt eisen aan haar 
bijdragen. De projecten moeten 
bijvoorbeeld passen bij de kan-
sen en knelpunten van het 
gebied, en de doelen die zijn vast-
gesteld. Deze kansen en knel-
punten staan beschreven in de 
'LOS', de Lokale Ontwikkelings 
Strategie. Ook zijn er zijn een 
aantal spelregels vastgelegd, de 
'criteria'. 
Als ons projectplan positief uit-
valt, kunnen we na 10 jaar vol-
hardend bezig te zijn geweest, 
eindelijk van start om een prach-
tig plein en een veiliger kruispunt 
te realiseren.
Om dit voor elkaar te krijgen 
hebben we veel hulp gehad van 
ambtenaren van gemeente Bor-
ger-Odoorn, fa. Hoornstra en 
Luit Hummel van  de BOKD 
(BredeOverleggroepKleineDor-
pen).

Tot nu toe hebben we dit ant-
woord van Leader ontvangen:
Ons project heeft de minimale 60 
punten score behaald. Dit was 1 
van de voorwaarden.
Daarmee staat echter nog niet 
vast dat wij daadwerkelijk de 
aangevraagde subsidie zullen 
ontvangen. Want behalve de posi-

tieve inhoudelijke beoordeling, 
dient ons project ook nog op ande-
re onderdelen beoordeeld te wor-
den, zoals eventuele staatssteun, 
de toepassing van aanbeste-
dingsregels en EU-conformiteit. 
De beoordeling van deze aspec-
ten vindt plaats door de RVO 
(Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland). De uitslag hiervan 
komt in het najaar.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Er zijn gegadigden bezig met 
gesprekken omtrent een kavel op 
het terrein aan Zuidonder.
Overleg tussen projectontwikke-
laar Explorius (dochteronderne-
ming van Nijhuis bv),  bouwbe-
drijf Hofstra-Hulshof, gemeente 
Borger-Odoorn en Plaatselijk 
Belang wordt gevoerd. Er zijn 
plannen voor bv. een rijtje 
woningen of 2-onder-1-kap, 
waarvoor nieuwe bouwtekening-
en door Hofstra-Hulshof zijn 
gemaakt. Tevens is vrijstaand 
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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

mogelijk, waarbij men zelf de 
aannemer mag kiezen of zelf 
bouwen. Ook de grootte van de 
kavel is bespreekbaar. De werk-
groep is bij de welstandcommis-
sie van gemeente Borger-Odoorn 
geweest om te zien of de bouwte-
keningen akkoord bevonden 
worden. Graag horen we van 
inwoners of er belangstellenden 
zijn voor seniorenhuisvesting in 
verschillende appartementen in 
een “boerderij” op het nieuw-
bouwplan. Ook horen we graag 
of er personen zijn die interesse 
voor een huurwoning op het 
nieuwbouw plan Zuidonder in 
Buinerveen hebben.
Verdere informatie bij Dennis 
Middeljans verkrijgbaar, tel. 
0599 212 232

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

dennis@middeljanssportenreclame.nl

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

http://www.buinerveen.nu


Verkiezing Dorpshuis van het jaar 2017
Zoals bij de lezers van onze 
dorpskrant wel bekend is heeft 
het bestuur van de Stichting 
Dorpshuis Buinerveen zich afge-
lopen voorjaar aangemeld om 
deel te nemen aan de Rabowed-
strijd “Dorpshuis van het jaar 
2017”. Er deden 22 dorpshuizen 
verspreid over Drenthe aan deze 
wedstrijd mee.  Allereerst was er 
een voorselectie op basis van 
door de dorpshuizen aan te dra-
gen argumenten waarom wij ons 
zouden onderscheiden van alle 
andere dorpshuizen. Na beant-
woording van een aantal vragen 
daaromtrent kregen wij de mede-
deling dat wij behoorden bij de 
laatste 10 dorpshuizen. Die 
voorselectie hebben we dus over-
leefd en wij konden ons voorbe-
reiden op wat nog komen ging: 
de radio en de tv uitzending.  

Radio- en TV-Drenthe 
vanuit Buinerveen
De laatste 10 dorpshuizen kregen 
namelijk bezoek van het radi-
oprogramma Hemmel t i ed  
(wordt altijd direct uitgezonden 
op een zaterdagmorgen) en van 
het tv-programma Strunen. Daar-
na zou er nog een bezoek van de 
jury volgen. De radio-uitzending 
was op 29 april jl van 10.00 tot 
12.00 uur en de tv uitzending 
werd opgenomen op 3 mei jl en 
uitgezonden op zondag 14 mei 
door tv Drenthe. Aan beide uit-
zendingen heeft het bestuur, bij-
gestaan door een aantal vereni-
gingen en veel van onze inwo-
ners, met plezier meegewerkt. En 
het was best wel spannend als je 
een microfoon onder je neus 
gedrukt kreeg en er werd van je 

verwacht dat je een aantal zinni-
ge dingen zou zeggen. Maar het 
ging allemaal prima en wij meen-
den na deze uitzendingen dat wij 
een goede kans hadden om door 
te gaan naar de laatste 5 deelne-
mers. 

De jury in Buinerveen 
Op 19 mei jl kwam de jury van de 
wedstrijd in Buinerveen op 
bezoek om een gesprek te heb-
ben met een aantal vertegen-
woordigers van het bestuur en 
met het beheerdersechtpaar. Na 
een algemene inleiding door 
iemand van de jury en na het 
beantwoorden van een aantal 
vragen werd het dorpshuis door 
de jury bezichtigd en er werden 
tijdens die bezichtiging nog veel 
vragen gesteld. Na een vraag van 
onze kant hoe de jury verschil 
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zou kunnen maken tussen de 
veelheid van dorpshuizen die 
meededen aan de verkiezing kre-
gen we als antwoord dat er 85 
criteria waren waarop elk dorps-
huis zou worden beoordeeld. Na 
de beoordeling door de jury zou-
den er 5 dorpshuizen afvallen en 
dus ook 5 dorpshuizen overblij-
ven die naar de finale zouden 
gaan op dinsdag 27 juni in het 
gebouw van RTV Drenthe te 
Assen. 

Helaas niet bij de laatste 5 
Na het jurybezoek kwam echter 
een telefoontje van de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen 
(BOKD) die ons meedeelde dat 
wij waren afgevallen en dus niet 
waren doorgedrongen tot de laat-
ste 5 deelnemers. Een reden werd 
op dat moment nog niet gegeven, 
dat horen wij later nog. Voor het 
bestuur en allen die namens ons 
dorpshuis hebben meegedaan 
aan de wedstrijd was dat toch een 
lichte teleurstelling. Eigenlijk 
vonden wij dat wij in ieder geval 
tot de laatste 5 hadden moeten 

behoren maar later overheerste 
toch het gevoel dat wij in ieder 
geval tot de laatste 10 waren door-
gedrongen en zowel aan een radi-
o- als tv-uitzending hadden mee-
gedaan. Daarmee hebben wij wel 
ons dorpshuis in de kijker 
geplaatst en ons dorp Buinerveen 
op de kaart gezet dat heeft ook al 
een gevolg gehad: de tv-
uitzending Strunen heeft er al toe 
geleid dat een dorp uit onze omge-

ving met plannen om een dorps-
huis op te richten aan ons heeft 
gevraagd of zij bij ons eens 
mogen komen kijken. Het idee 
dat een voormalig dorpscafe 
zowel de nieuwe rol van dorps-
huis als de oude rol van dorpsca-
fe gecombineerd kan krijgen 
sprak hen bijzonder aan. Uiter-
aard gaan wij met dit dorp in 
gesprek. 

Het bestuur 

Henk Jan Smid is 50 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!!!
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HUUS VAN DE TAOL:
Het Huus van de Taol is de 
streektaolorganisatie die het 
actief en passief gebroek van de 
Drentse taol in de miest briede 
betiekenis anpidjert. De missie is 
körtweg: het stimuleren van het 
Drèents deur een hiele koppel 
activiteiten te doen. Het Huus 
van de Taol vindt de streektaol 
slim weerdevol oet cultureel én 
taolkundig oogpunt. Het is een 
mandielig bezit waor wij met 
mekaor zunig op weden moet.
Het Huus van de Taol wil het 

proten, het verstaon, het schrie-
ven, het lezen en het zingen van 
de Drentse taol op een eigentied-
se manier under de andacht 
brengen en blievend stimuleren. 

Huusvriend worden op ver-
schillende meuglijkheden:
Ja, ik steun het wark van het 
Huus van de Taol/Het Drentse 
Boek en word Huusvriend. 
Anmelden via de website 

Ik wor Huusvriend. Ik 
www.huusvandetaol.nl

betaal € 10,00 in 't jaor en krieg 
aal jaor drie maol een digitale 
neisbrief 

Ik wor Huusvriend Plus. 
Ik betaal € 27,00 in 't jaor en krieg 
daorveur zes maol het tiedschrift 
Zinnig

Ik wor Huusvriend met 
mien bedrief. Ik betaal € 100,00 
in het jaor (excl. BTW) en krieg 
daorveur zes maol het tiedschrift 
Zinnig en 20% körting op alle 
producten van het Huus van de 
Taol en die bestel ik via 
info@huusvandetaol.nl. Boeten-
dat komp der ok een verwiezing 
naor mien website op
 

Veur kinder
Aj kinder tot een jaor of twaalf in 
anraking met het Drents brengen 
wilt, dan kuj hiel veul vinden op 
www.wiesneus.nl.  Der bint ver-
schillende verhalen, gedichten, 
liedties en spellegies te vinden. 
En dizze bint ok te heuren op de 
computer, telefoon of tablet. 
Veur kinder van 1-6 jaor en veur 
kinder van 6-12 jaor. Gao maor 
ies kieken. 

www.huusvandetaol.nl
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Drokte bij de dokter
Oh, wat 'n drokte bij de dokter,
allerhande biesten, moej toch zien!
Honden, vogels, kippen, poezen;
eerste was Jannechien met zien knien.
 
"Dokter hie is toch zó verkolden,
hoesten en proesten, de hiele dag deur!"
"Worteltiesoep met druppies, mien jong,
en ik schrief hum een drankien veur."
 
Dan was de beurt an meneer Van Daolen
en die har mij daor 'n hond!!!
't Biest kun aamper naor de dokter lopen,
want hie weug wal dartig pond!
 
"Meneer Van Daolen, da's wal duud'lijk:
Dizze hond mut op dieet.
Hondebrokkies- light moej kopen,
mager vleis, aj dat maor weet."
 
Toen kwam opa met zien schildpad:
"Dokter, hie is toch zó stief!"
" 't Zal de rimmetiek wal wezen.
Kiek, smeer dat maor op zien lief!"
 
Oh, wat 'n drokte bij de dokter,
maor 't was hiel veurdielig daor.
Dieren liekt jao op heur baosies,
zie waren beide in ien keer klaor.
  
'n Smeerseltje veur opa en zien schildpad,
'n Draankien veur Jannechien en zien knien.
Dieren liekt jao op heur baosies,
Dan kunt ze ok toe met hetzölfde medicien!
 
Schriefster: Hermien Boesjes

Een veurbeeld van een gedichie 

stiet hier afdrukt:

ZINNIG:

Een tiedschrift met Drentstalige 
poëzie en proza.

Interviews, puzzels, recepten en 
een stripverhaal, èn veul neis 
over de Drentse Taal.

Komp 6x per jaor uut. Veur € 
19,50 per jaor.                 

Drenthe Cadeaus:
Op http://www.drenthecadeaus.nl/ kuj van alles vinden om 

cadeau te geven. Boeken, t-shirts, mussie veur baby's en 
veur groten, schort, koffiekoppen, placemat Drents 

leesplankie, verschillende ansichtkaorten, enz.
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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 word de volgende dansles gegeven

Rian van der Aa  geeft  les aan deze groep

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

rintintinshake@hotmail.com

Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4 Hip-Hop mini 15.30- 16.30 uur € 27.00/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  sv O.K.K.
 
Rian van der Aa heeft een vakantiebaan gevonden in het buitenland. Hierdoor kan ze vanaf 29 mei geen les 
meer geven. Na de grote vakantie komt ze weer terug op de groep.
Gelukkig is Nikée van Eck bereid gevonden om haar les tot aan de grote vakantie over te nemen.
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Schaats / visnieuws

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2017 zijn te verkrijgen bij: 

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

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

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2017
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Data van de viswedstrijden op een rijtje:

Zaterdag 24 juni van 21.00 – 24.00 uur
Zaterdag 15 juli van 18.00 21.00 uur met BBQ 
(Opgeven voor de BBQ kan bij het bestuur)
Zaterdag 9 sept van 13.00 16.00 uur
Zaterdag 30 sept van 13.00 16.00  (op gewicht)

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

Wij gaan de lucht in

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

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

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

Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen 

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 
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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.

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 

Activiteiten VV Buinerveen
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Op een zonovergoten sportpark 
in Buinerveen is het SPRINGER 
team winnaar geworden van het 
jaarlijkse volleybaltoernooi dat 
de v.v. Buinerveen in samenwer-
king met de activiteiten commis-
sie van de voetbal vereniging 
organiseerde. Nadat de poule 
wedstrijden waren gespeeld, er 
werd in 3 poules van 5 teams 
gespeeld. De 2 beste teams per 
poule speelden de kruisfinales. 
Het Springer team bleef in de 
finale de kleine Haantjes nipt 
voor en mochten uit handen van 
voorzitter Dennis Middeljans de 
wisselbeker voor een jaar mee 
naar huis nemen. Kortom het 
was een zeer geslaagde dag op 
het sportpark in Buinerveen en 
graag tot volgend jaar. 

Springer team winnaar  volleybaltoernooi Buinerveen
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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



Nieuws van de Schaatsvereniging Buinerveen e/o

Fietstocht Hemelvaartsdag

We kunnen terugkijken op een geslaagde fietspuzzeltocht op Hemelvaartdag georganiseerd door de 
gezamenlijke sportverenigingen.
Het was een zonovergoten dag met een lekker briesje. Dus heerlijk fietsweer! Bovendien een prachtig aantal 
deelnemers. 52 volwassenen en 7 kinderen deden er mee. Maar het mag natuurlijk altijd meer….
We hebben ons best gedaan wat gevarieerde vragen te verwerken in de tocht en volgens de reacties die we 
kregen is dit aardig gelukt. Ook hebben we tips gekregen voor het volgend jaar en daar gaan we dan ook 
mee aan de slag.

Bij de kinderen ging de uitslag gelijk op en moest erom gedobbeld worden. Daaruit kwam deze volgorde en 
gingen ze alledrie met een beker naar huis.

1. Sander Meijer
2. Kim Ratering
3. Lotte van Rhee

Bij de volwassenen was er één iemand met alle 15 vragen goed, voor de nummers  2  en 3 moest er door 
meerdere deelnemers  wederom gedobbeld worden. Uiteindelijk was de uitslag als volgt

1. Bram van Buuren (vleespakket)
2. Geesje Middeljans (rollade)
3. Anneke Wubbels (droge worsten)

Graag bedanken we alle deelnemers en hopen ze volgende jaar weer terug te zien!

Zomaar wat vragen van de 15, welke 
onderweg beantwoord moesten worden.
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TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

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

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL
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Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

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

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

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke 

gelegenheden.

Info: potverhuur@outlook.com

facebook.com/potverhuur

06-23213242

Zuiderdiep 131

GEZOCHT: 
Bezorger voor de dorpskrant. 

Voor het Zuiderdiep zijn we op zoek naar een bezorger M/V
6x per jaar door weer en wind, uiteraard in je eigen tijd. Goed voor je 

maatschappelijke stage, of om er gewoon even uit te zijn. 

Reageren naar: 
dorpskrant@buinerveen.nu
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Het  voorwerp

Zie hier een greep uit de voorwerpen 
van afgelopen jaren. Was vroeger echt 
alles beter, of gewoon anders? 
Martin Snapper verbaast ons iedere 
keer weer met vooral gereed-
schappen, welke vroeger meer ge-
bruikt werden, of waar we nu andere 
oplossingen voor hebben. 
In elk geval een prachtige rubriek 
waarvan we hopen dat Martin ons nog 
vele jaren verbaast.   



Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

De Gouden Moer
- Honing- en bi jenwas producten

- Gepersonal iseerde presentjes

- Exclusieve dranken

- Educatieve lezingen voor school

- Creatieve workshops

- Kinderfeestjes 

-Vri jgezel lenfeesten  

- Demonstraties Oude Ambachten 

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 

Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 

tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij
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http://www.school59.nl
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Het team van Dorpshuis te Bui-
nerveen mocht zich onlangs ver-
heugen op een feestmiddag van 
Gemeentebelangen Borger-
Odoorn. Een belangrijke club 
binnen de raad van Borger-
Odoorn die opkomt voor belan-
gen van iedere burger in onze 
omgeving sinds 1958, zonder 
enige politieke kleur. En omdat 
deze kiesvereniging eens in de 
ledenlijsten gedoken was om te 
inventariseren hoe lang de leden 
lid waren en wat ze voor 
Gemeentebelangen betekend 
hadden, kwam al snel de behoef-
te om dan ook de desbetreffende 
personen eens in het zonnetje te 
zetten. Toen daarvoor vervol-
gens binnen de gemeente een 
locatie gezocht moest worden, is 
gekozen voor het Dorpshuis te 
Buinerveen. Misschien mede 
omdat ook enkele inwoners van 

Buinerveen zich die middag ere-
gast mochten noemen, of om 
andere redenen. Men heeft echter 
geen moment spijt gehad van 
deze keuze want de leden hebben 
samen, ondersteund door de Zing-
ende Broeder uit Borger een zeer 
gezellige, goed verzorgde mid-
dag beleefd.
Eregast word je niet zo maar. Uit 
de inventarisatie van de leden-
lijsten kwamen totaal 13 leden 
naar voren. Hiervan zijn er 8 
gehuldigd als erelid en 5 als lid 
van verdienste. Lid van verdien-
ste werd je als je meer dan 25 jaar 
lid was geweest van de partij 
Gemeentebelangen. Langst zit-
tende lid was zelfs al 55 jaar 
onderdeel van de partij. 
Daarnaast werden er nog 8 erele-
den gehuldigd. Erelid omdat ze 
niet alleen meer dan 25 jaar lid 
waren, maar zich ook nog eens 

verdienstelijk gemaakt hebben 
in die jaren voor de partij. Als 
raadslid, wethouder, bestuurslid, 
fractie voorzitter of andere taken 
uitvoerend buiten het gewone 
lidmaatschap om. Alle eregasten 
kregen een oorkonde uitgereikt 
maar daarnaast ook een kleine 
replica van de schaapjes die in 
het groot op de T-splitsing tegen-
over het gemeentehuis te vinden 
zijn. En voor iedereen was een 
persoonlijk verhaal met een per-
soonlijke noot. Voor de liefheb-
bers zijn deze ook terug te lezen 
op de website van Gemeentebe-
langen Borger-Odoorn.
Ook Buinerveen mag zich rijk 
rekenen met 2 ereleden, te weten 
Gerbrand Plat en Reind Middel. 
Beide overigens nog steeds niet 
onverdienstelijk actief in ons 
dorp. Wie heeft Reind Middel 
nog nooit boven op de serre zien 
staan als de klok weer eens niet 
bij liep? Of kreeg historische 

Gemeentebelangen eert leden
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verhalen met verve te horen als 
de Zwerfkei/het Turfschip (tijd-
schrift van de historische vereni-
ging) langs gebracht werd? Of 
dan Gerbrand Plat, die als langst-
zittend bestuurslid van onze 
Stichting Dorpshuis niet alleen 
veel heeft betekend voor 
Gemeentebelangen maar zeker 
ook voor Buinerveen/Nieuw-
Buinen West. 
Binnen Gemeentebelangen is 
Reind Middel van 1990 tot 1994 
en 1998 tot 2002 raadslid 
geweest. Daarnaast nog penning-
meester tussen '94-'98 en 2002-
2006. En in de 35 jaar dat hij lid 
was ook nog eens fractie-
assistent en lid van college voor 
verlening van de bijstand. Een 
hele periode waarin hij zich bin-
nen de partij ten volste heeft in-
gezet. Zonder speciale politieke 
kleur, maar met hart voor omge-
ving en bevolking en dan met 
name de minder bedeelden.
Gerbrand Plat daarentegen is 

inmiddels 28 jaar lid, raadslid 
van 1990 tot 1994 en van 1998 
tot 2010. Daarnaast ook altijd 
beschikbaar geweest om in te 
vallen in periodes dat een raads-
lid door omstandigheden uitviel. 
Meerdere periodes was hij tevens 
fractievoorzitter.
Beide heren kunnen terugkijken 
op een flinke staat van dienst 
binnen Gemeentebelangen en 
werden daarvoor tijdens een 
geweldig gezellige middag in het 
zonnetje gezet. Samen met de 
overige leden die minimaal 25 
jaar lidmaatschap op hun conto 
konden zetten. 
Natuurlijk ging dit gepaard met 
een top verzorging door Xander 
en Marijke. Zij hebben met hun 
inzet niet alleen zichzelf en het 
dorpshuis op de kaart gezet, maar 
ook weer eens bewezen naar de 
wereld buiten Buinerveen 
/Nieuw-Buinen West dat ons 
hart, het Dorpshuis, een klop-
pend hart is waar iedereen trots 

op mag zijn.

Op de foto alle aanwezige ere-
gasten. V.l.n.r. Willy Hooiveld, 
Henk van der veen, Reind Mid-
del, Jans Hilvering, Jan Hooi-
veld, Jan van Faassen, Roelof 
Middeljans, Gerbrand Plat, 
Henny van der Veen. Zittend op 
de voorgrond Albert Schuur.
Vanwege omstandigheden mis-
sen op de foto de heren Jan Hol-
lander, Barry Deen en Piet Krol.

Marjan Poelman
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Het begon met een wensdoos 
die op de kerstmarkt stond in 
Borger.
Je mocht een leuke wens 
bedenken voor iemand anders. 
Mijn moeder die vertelde aan 
mij dat er dus een wensdoos op 
de kerstmarkt in Borger stond 
waarvoor je een wens voor een 
ander mocht bedenken. Van te 
voren had mijn moeder ook al 
een keer gezegd dat Gert 
Pepping een keer in een 
luchtballon wou maar dat niet 
kon omdat hij in een rolstoel zit 
en een ongeneeslijke ziekte  
heeft.  En ik dacht zo van laat ik 
een wens gaan doen voor Gert 
dat hij samen met Carina in een 
luchtballon mag. En het leek me 
leuk om dat samen te gaan doen 
met Ilse ter veen een beste 
vriendin van mij. Dus ik had 
gevraagd aan Ilse en Ilse vond 
het ook een super idee, dus ik 
mama erbij halen en een e-mail 
gestuurd daarin verteld wat voor 
wens wij hadden voor Gert en 
wat er met Gert aan de hand is. 
Een tijdje later zeiden Ilse en ik 
tegen elkaar volgens mij is onze 
wens niet gekozen. Maar even 
paar dagen later werden we 
opgebeld door Alex Eding dat 
onze wens is gekozen en mogen 
laten uitkomen we hadden een 
datum afgesproken wanneer Ilse 
en ik een keer mogen langs-
komen om alles te bespreken. En 
we mochten die week erna 
langkomen bij Gert en Carina 
alleen die wisten niet wat voor 
wens en wie die wens voor hun 
bedacht hadden. Dus Ilse en ik 
moesten gebukt in de auto 
blijven zitten terwijl Ron en Alex 
daar binnen waren te praten op 
een gegeven moment kwam 
Alex en zei dat we mochten 

komen we hadden zelf een 
zelfgemaakte luchtballon ge-
maakt. We haalden de zelf-
gemaakte luchtballon eruit en 
liepen naar binnen. We waren 
bijna bij de deur waar hun waren 
en lieten de luchtballon nog 
even op de gang om de wens nog 
even geheim te houden. Zelf 
liepen we naar de deur en liepen 
de kamer binnen, ze waren 
verrast dat wij een wens voor 
hun hadden bedacht. Toen pakte 
Ilse de luchtballon en toen 
wisten ze al een klein beetje wat 
voor een wens het was en 
begonnen te vertellen wat voor 

wens we hadden voor hun. Ze 
vonden het geweldig en ze 
waren emotioneel. Toen uit-
eindelijk hadden we een datum 
afgesproken en toen afwachten 
wanneer het die dag was. Na een 
tijdje was het die dag en hoopte 
eerst dat het door ging maar 
toen kreeg Carina een tele-
foontje dat het niet door ging 
omdat er te veel wind was. We 
waren teleurgesteld dat het niet 
door ging. En we hadden alweer 
een nieuwe datum afgesproken 
10 juni. Toen het die dag was 
hoopten we dat het door ging. 
Carina kreeg die ochtend een 

Het begon met een wensdoos die op de kerstmarkt stond in Borger,......
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telefoontje dat het doorging. En 
belde ons op dat het door ging. 
We waren heel erg blij. 's 
middags moesten we om kwart 
voor 4 bij Alex Eding zijn. En daar 
stond de limousine klaar.
We stapten toen in de limousine 
samen met Alex en Claudia en 
Ron kon er jammer genoeg niet 
bij zijn. We reden naar Gert en 
Carina om hun op te halen. Toen 
reden we naar de Weme en daar 
gingen we eten. Toen we klaar 
waren met eten gingen we op 
weg naar Stadkanaal want daar 
vertrok de ballon. We moesten 
eerst wachten tot de ballon 
helemaal klaar was om te 
vertrekken en in het bakje van de 
luchtballon zat een rolstoel die 
vast zit en daar kom Gert in en 
naast Gert was nog ruimte en 
daar stond Carina en de lucht-
ballonvaarder. Toen ze de lucht 
in gingen reden we met de 
limousine er achteraan en er 
reden nog een paar auto's achter 
aan met familie en vrienden. Op 
een gegeven moment gingen ze 
landen ergens bij de grens van 
Duitsland op een landweggetje 
toen ze waren geland stapten ze 
weer in de limousine en reden 

we nog even langs de Mac-
Donalds om een ijsje te halen en 
reden naar Gert en Carina zijn 
huis waar ook Ilse en mijn ouders 
waren en de limousine ging weer 
weg en Alex en Claudia ook en 
wij bleven nog even bij hun. 
Het was een dag om niet te 
vergeten!! 

Groetjes 
Ilse ter Veen en Iris Vlieghuis 
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Wie zich afvraagt wat te doen 
met een overschot aan gebruikte 
en soms zelfs nog nieuwe babys-
pullen, kan ze voortaan in de rode 
inzamelbak in de winkel van 
Karin Loerakker aan het Zuider-
diep 145 te Nieuw-Buinen depo-
neren. Sinds vorige week is daar 
een inzamelpunt van Stichting 
Babyspullen gevestigd.

Babykleding tot en met maat 
92/98, maar ook hydrofiele doe-
ken en washandjes, moltons, 
dekentjes, lakentjes, metalen 
kruiken, nieuwe flesjes, spuug-
doekjes, slabbetjes en kleine 
knuffeltjes zijn van harte wel-
kom. De Stichting Babyspullen 
maakt er babystartpakketten van, 
die via diverse hulpverleningsin-
stanties verstrekt worden aan 
(aanstaande) ouders die het 
financieel moeilijk hebben.

Grote artikelen, zoals badjes, 
ledikantjes en autostoeltjes wor-
den niet ingenomen. Versleten of 
verwassen kleding mag wel inge-
leverd worden. In het sorteercen-
trum in Heerhugowaard wordt 
alles nauwkeurig gecontroleerd. 
Voor afgekeurd textiel ontvangt 
de stichting een geldbedrag, 
waarmee de huur van het pand 
weer bekostigd kan worden, dus 
ook dat is heel welkom.
‘Babyspullen voor het goede 
doel'

In Nederland groeit één op de 
negen kinderen op in armoede. In 
de grote steden zelfs nog meer: 
één op de vier. Ouders kunnen in 
die gevallen vaak niet voldoen 
aan de basisbehoeften van hun 
pasgeboren baby: een warme 
deken, een kruik, verzorgings-

spulletjes of voldoende kleertjes. 
Stichting Babyspullen vindt dat 
elk kind recht heeft op een goede 
start en gunt ook alle ouders een 
onbezorgde tijd met hun baby.

De stichting heeft al veel inza-
mel- en opslagpunten door het 
hele land, maar er kunnen er nog 
altijd meer bij. Ook in Nieuw-
Buinen is nu dus gelegenheid om 
gebruikte en nieuwe babyspullen 
te doneren aan de stichting. De 
inzamelbak bij DeRo tweede-
hands kinderkleding en speel-
goed is vrij toegankelijk tijdens 
de openingstijden van de winkel. 
De spullen kunnen schoon en in 
gesloten zakken aangeboden 
worden.

…omdat elk kind recht heeft op 
een goede start!

De Stichting Babyspullen wordt 
gerund door vrijwilligers en is 
geheel afhankelijk van particu-
lieren en bedrijven, die het werk 
van de stichting praktisch of 
financieel ondersteunen. Meer 
informatie is te vinden op 

. 
Voor informatie over het inleve-
ren van babyspullen in Nieuw-
Buinen: 
Jeannette Huisman
06-10034336.

www.stichtingbabyspullen.nl

…omdat elk kind recht heeft op een goede start! 

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.
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Troostwoorden
Graag wil ik me even voorstel-
len. Mijn naam is Gineke Ros-
sing-ter Borch, geboren en geto-
gen “Bunermonder”. Naast mijn 
baan ben ik een eigen bedrijf 
begonnen.
 “TROOSTWOORDEN”.
Krijgt u te maken met een sterf-
geval en zoekt u iemand die een 
levensgeschiedenis wil schrij-
ven en voordragen tijdens de 
uitvaart, dan zou ik u heel graag 
van dienst willen zijn.
Wilt u zelf spreken voor uw 
nabestaande, heeft u wel de 
woorden, maar krijgt u dit niet 
op papier, ook dan zou ik graag 
de helpende hand bieden.
Spreken en schrijven kan in het 
Nederlands of ons mooi Veen-
koloniaals dialect.
Uiteraard mag u me voor meer 
informatie bellen. Ook ben ik te 
bereiken via Facebook 
(TROOSTWOORDEN)  en 
email 
(gineketerborch@hotmail.com)

Gineke  0612403801

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

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

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, van voor 2000, 
dan zouden wij die graag lenen om in te scannen. 
Wij missen namelijk nog een aantal van af 1993, 
tot en met 1996. Er is vast wel eens een artikel 
gepubliceerd waardoor u dacht: Die moet ik 
bewaren! En die zoeken we dus! Stuur een 
berichtje naar de redactie, en indien nodig 
komen we de kranten ophalen. 
Alvast heel erg bedankt.
 



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

A.Sloots

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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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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

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 
Jan Beugels 0900-8844 

Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. 

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
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
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