Dorpskrant Buinerveen
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Inhoud:

Voetbalvrienden,....
Hallo Voetbalvrienden,
De aftrap voor het WK 2014 is
reeds genomen bij het uitgeven
van onze Dorpskrant. Met alle
inzet van vrijwilligers en ons
eigen bestuur, en gezien de reacties mogen wij aannemen dat
Buinerveen ook weer in de oranje stemming is gekomen. Hierbij
hebben wij getracht om ook de
publiciteit buiten ons dorp onder
de media te krijgen, maar dat is
ons tot op heden nog niet gelukt.
We hebben wel contact gehad
met RTV Drenthe en met SBS 6,
en mochten zij vinden dat wij als
Buinerveen interessant genoeg
zijn om uit te zenden zullen zij tot
actie ondergaan. Bij een rondrit
door ons dorp is ons wel opgevallen dat de oranjekoorts nog niet
bij alle mensen is doorgedrongen, dit kan natuurlijk na de verpletterende uitslag tegen Spanje
,namelijk 5-1, nog gebeuren. Zal
het dan toch mogelijk zijn dat
Van Gaal als "de Verlosser" mag
worden gezien, als Oranjecommissie hopen wij van wel. Ook
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Belangrijke telefoon nummers
Agenda
21 jun
25 jun
28 jun
12 jul
9 aug
13 sep
13 sep
13 sep
25 okt
1 nov
20 dec

Viswedstrijd
Jeugdwerk
Zomerfeest
Viswedstrijd
Viswedstrijd
Bingo
Viswedstrijd
Esperando’s
Spokentocht
Bingo
Kerstbingo

Politie Wijkagent
Gerwin Prins
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Steunstee Nieuw-Buinen

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229

Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2014 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

13 augustus 2014
1 oktober 2014
3 december 2014

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

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

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

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

JEUGDWERK
activiteiten 2013 – 2014
Eindfeest
Woensdag 25 juni

Groep 1 t/m 8:
12.30 t/m 16.00 uur
Kosten € 7,50
Verzamelen op
parkeerplaats
VV Buinerveen
Opgeven bij
Els de Roo
Zuiderdiep 30
0599-212604
of
henkenelsderoo@ziggo.nl

FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur
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Agenda:
•
•
•
•
•
•

29 augustus
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november

De Esperando's
De activiteitencommissie heeft
een lange tijd het hoofd zitten
breken over de vraag wat te doen
als activiteit in deze zomer.
Een aantal voorstellen zijn
bedacht en weer verworpen.
Een van deze voorlopig op stal
gezette ideeën is een gekostumeerd bal. Dit leek in eerste
instantie wel leuk, maar op een
latere vergadering is dit toch
weer van tafel geveegd omdat
een aantal commissieleden er
bang voor waren dat veel mensen
zouden komen verkleed als zichzelf.
Persoonlijk lijkt dit mij toch wel
een goed idee voor ooit in de toekomst, en ik zou wel eens willen
weten wie een dergelijk feest
aanspreekt.
Een ander probleem voor de commissie is het WK voetbal.
Je kunt niet allerlei evenementen
tegelijk hebben en tijdens het
voetbal is het dorpshuis al in
feeststemming dus een activiteit
hier tussendoor lijkt niet leuk en
zinvol.
Daarom is gekozen voor een evenement na de zomervakantie.
En dit evenement zal zijn een
avond met de

ESPERANDO'S

Het feest zal natuurlijk gehouden worden in het dorpshuis en
wel op

Zaterdag
13 september

Kano race + BBQ
Gewone soosavond
Vissen
Gewone soosavond
Gewone soos avond
Zip your lip

Om te zorgen dat er niet meer
mensen worden toegelaten zal
worden gewerkt met polsbandjes, dus er zal onverbiddelijk
gelden:

VOL = VOL

van 20.30 tot 01.00 uur.
Vanzelfsprekend zijn deze muzikanten bij iedereen bekend, en zo
niet, kijk dan eens op hun website
(www.esperandos.nl).
Na navraag bij de gemeente is
gebleken dat er 200 personen
mogen worden binnengelaten.

De activiteitencommissie denk
dat dit feest bij iedereen in de
smaak zal vallen, dus we verwachten een volle zaal.
Tot ziens namens de
activiteitencommissie,
Jan van Noortwijk
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Nieuws van het jeugdwerk
Van wasmiddelfles tot spaarpot.
Op woensdagmiddag 16 april
hadden we na lange tijd weer een
knutselmiddag. Deze keer was
een wasmiddelfles de basis om
mee te werken. Thuis had Henk
de Roo al gleuven gesneden,
zodat we er spaarpotten van konden maken. Met servetten en
behangplaksel hebben we er
eerst kleur aan gegeven. Daarna
kon het met allerlei frutsels, glitters en wol naar eigen smaak
gedecoreerd worden. Na afloop
hebben we ieder kind 50 cent
gegeven, als een begin tot een
(misschien) heel groot spaarbedrag.
Eindfeest op 25 juni.
Ook dit jaar gaan we met het eindfeest weer naar Drouwenerzand.
Helaas worden we niet meer als
school aangemerkt. Hierdoor
moeten we het volle bedrag betalen. Dit houdt in dat we het
bedrag dat de kinderen moeten
betalen ook iets moeten verhogen. Van de vrijwilligers moeten
we voor het eerst een bedrag vragen. We hopen op begrip van
deze maatregel.
We gaan er van uit dat het heel
mooi weer is. Zodat we in alle
attracties kunnen. We gaan er
zeker weer een feest van maken.
Nieuw seizoen 2014/2015
En daarna is dit seizoen afgelopen en gaan we weer vooruit kijken naar het volgend schooljaar.
We zullen daarbij de scholen
weer vragen naar hun vakantierooster. Alvast iedereen een hele
fijne vakantie gewenst.
Namens het jeugdwerk,
Els de Roo

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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en denk dan dat dit wel moet blijven doorgaan in de toekomst. Wij
weten niet bij het uitkomen van
onze dorpskrant wat het vervolg
is van het WK 2014, maar wat er
tot nu toe is gebeurt, geeft ons
wel moed voor de komende wedstrijden. Wie had verwacht dat
ons oranje Spanje zou verslaan
met 5-1, om eerlijk te zijn: ik niet.
We kunnen dus wel al vaststellen
dat het Nederlands elftal ons
heeft verrast, en wij hopen dan
ook dat zij op deze voet het WK
blijven voorzetten. Dus mocht u
ook eens het oranje gevoel willen
meemaken, dan nodigen wij u
graag uit bij de komende wedstrijden in ons dorpshuis De viersprong te Buinerveen. De entree
is gratis dus daar hoeft u zich
geen zorgen over te maken. Wij
wensen iedereen nog veel kijkplezier en geniet net zoveel als
wij als oranjecommissie hebben
gedaan en nog steeds doen!
De oranjecommissie
K.Uchtman
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Nieuws CBS School 59
Grandioze musical
Op vrijdagavond 23 mei brachten kinderen, ouders en teamleden in “het Tussendiep” de musical “Een feest van kleur” voor het
voetlicht. Het werd een daverend
succes met een zaal vol vaders,
moeders, opa's en oma's, broers,
zussen en buren. De musical gaat
over het land van Grijs. In dit
land is alles saai en de inwoners
van dit land willen wel eens wat
anders. In verschillende groepjes
bezoeken de grijze kinderen hun
buurlanden: het land van geel,
rood, roze, blauw en paars. De
grijze kinderen vinden het
geweldig in deze nieuwe landen,
maar uiteindelijk valt het toch
tegen. Zij vertrekken met een
cadeau voor de koningin. Na
terugkomst in het land van Grijs
overhandigen de kinderen het
cadeau aan de koningin. De musical werd afgesloten met een
geweldig slotlied. Na de musical
was er een grote verloting, georganiseerd door de ouderraad.
Koningsspelen
Na een heerlijk ontbijt gaf
koning Willem Alexander op
vrijdag 25 april het startschot
voor de koningsspelen. Met een
lied en een dansje lieten alle kinderen zien dat ze er zin in hadden.
Op de beide pleinen konden de
kinderen in kleine groepjes allerlei spelletjes doen, met als klap
op de vuurpijl een reuze springkussen met muziek en discolichten

Project afval
Ons jaarlijkse project had dit jaar
het thema “Afval”. Dit project
wordt georganiseerd in samenwerking met het IVN, die veel
materialen ter beschikking stelt.
In de hal was een ”afvaltentoonstelling” ingericht. Alle kinderen
hebben veel over het thema
geleerd tijdens het ontdekpad. In
kleine groepjes werden opdrachten rond het thema gedaan.
Ook hebben de kinderen genoten
van de grote opruimshow met de
clown van Ronald McDonald.
Met veel grapjes en goocheltrucs
leerde de clown de kinderen van
alles over afval.
Voor de kinderen van groep 5 t/m
8 stopte de Gamebus van Nederland Schoon voor onze school.
De kinderen gingen in groepjes

de bus in om daar een spannende
afvalgame te spelen. De groep
die moest wachten ging knutselen met afval. Kortom: een
superleuke middag!
Een medewerkster van CQ, centrum voor de kunsten is twee
ochtenden op school geweest om
van afval muziekinstrumenten te
maken en er natuurlijk ook
muziek mee te maken.
Ter afsluiting van het project
hebben de kinderen de omgeving
van de school schoongemaakt.
Met een afvalgrijper en zakken
gingen de kinderen op pad om
zwerfafval te rapen. Daarna
mocht iedereen zijn afvalzak in
de vuilnisauto gooien.

Dorpskrant Buinerveen
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Open dag
Op donderdag 10 april tussen
10.00 en 11.30 uur was iedereen
welkom om een kijkje te komen
nemen op school. De deuren van
de klassen stonden open en de
kinderen en de leerkrachten lieten zien wat CBS School 59 allemaal te bieden heeft.
Mocht u niet in de gelegenheid
zijn geweest om te komen kunt u
altijd bellen om een afspraak te
maken met de directeur, Pauline
Bokhorst (0599 212321).

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
CBS School 59,
bezoekt u dan onze
website:

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

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

www.school59.nl
Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
-Honing van eigen imkerij.
-Honingproducten.
-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.
-Apitherapie.

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

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

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

€ 13.95 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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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 vind 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.

Hou je van spelletjes? Of ben je liever aan het koken? Of ga je lekker
buiten spelen? Of ben je liever creatief bezig?
Speelotheek Kiekeboe heeft veel nieuw speelgoed in de uitleen! Van een
mooie houten keuken, Lego Friends, Lalaloopsy, Pinypon, loopfietsen tot
Cars en Hello Kitty Projectors/ Mandala's tekenen.
Er is voor ieder wel wat te vinden! Gezelschapspellen, Lego, Duplo,
Playmobil, (groot) buitenspeelgoed, baby- en dreumesspeelgoed, enz.
Wil je ook speelgoed komen lenen? Kom dan langs en schrijf je in!
Je kunt direct je eerste speelgoed meenemen! Je hebt al een abonnement
vanaf € 12,50 per jaar.
Je vindt ons in MFA De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, tegenover de
peuterspeelzaal.
Openingstijden:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur
woensdag van 8.30 tot 9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320

Dorpskrant Buinerveen
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SIMON BERENDS
Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

A.Sloots
Zuiderstraat 37
9524 PG Buinerveen
Tel: 06 34684274
www.vidacriativa.nl
info@jornadainterior.nl

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

Nieuwe woning
Nieuwe inrichting of
gewoon iets nieuws
in uw interieur
Maar... hoe te
beginnen?
Bij Selekt Wonen Ter Veen Borger vindt u alles voor de inrichting van uw (nieuwe)
woning. Royale maar toch overzichtelijke collecties meubelen, slaapkamers, bedden,
tapijten, gordijnen, binnen- + buitenzonwering en verdere aankleding van uw (nieuwe)
woning. Uiteraard vrijblijvend advies en offerte maar bovenal perfecte begeleiding en
uitvoering van al uw opdrachten.

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Borger is gesloten op:
Dinsdagen 8, 15, 22, 29 juli,
5 en 12 augustus
Officiële opening Hunzehuys
Op vrijdag 13 juni wordt het Hunzehuys officieel geopend. In verband met deze festiviteiten is de
bibliotheek die vrijdag voor het
publiek gesloten.
Zaterdag 14 juni houdt het Hunzehuys open huis en bent u van
10.00 tot 16.00 uur ook in de
bibliotheek van harte welkom.
Dreumesuurtje in bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger
Het dreumesuurtje is een gezellig
uurtje, waarbij dreumesen en hun
ouders/verzorgers of oppas
elkaar ontmoeten. De activiteiten
zijn gericht op stimulering van de
taalontwikkeling, de motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind.
Tijdens het dreumesuurtje wordt
er samen gelezen, gespeeld,
gezongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Op vrijdag 20 juni in bibliotheek
Nieuw Buinen
Op vrijdag 27 juni in bibliotheek
Borger
Afgeschreven boeken in de
bibliotheken
Maandag 2 juni start weer de
halfjaarlijkse verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften

Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.30 – 16.30
18.00 - 20.00
dinsdag:
14.30 - 16.30
woensdag:
08.30 – 11.00
14.30 - 16.30
donderdag: 08.30 – 11.00
14.30 – 16.30

Nieuw-Buinen is gesloten op :
Van 5 juli tot 17 augustus op
dinsdagmiddag en
donderdagmorgen gesloten
in de bibliotheek Nieuw Buinen.
In Borger start de verkoop op
zaterdag 14 juni tijdens de open
dag van het Hunzehuys.
Afgeschreven bibliotheekboeken zijn erg handig voor op
vakantie of bv een voorraadje
kinderboeken voor de logerende
kleinkinderen. Dus doe hiermee
uw voordeel.
De boeken worden afgeschreven
omdat ze of lange tijd niet meer
uitgeleend zijn of vervangen zijn
door een nieuwe druk of versleten zijn of te oud zijn enz.
Maand van het
Spannende Boek
Een maand lang thrillers in het
spotlicht. Van 30 mei t/m 30 juni
2014 wordt voor de 26ste keer de
Maand van het Spannende Boek
gehouden. In de Bibliotheken en
boekhandel staan een maand
lang thrillers, detectives en andere spannende boeken in het middelpunt. Tess Gerritsen schreef
het geschenkboek Incendio dat in
juni cadeau wordt gedaan door
de boekverkoper.
Doe mee met het Moordspel
Het Moordspel van de Bibliotheek is een spannend online
spel. We publiceren een klassieke 'whodunnit' in 7 delen. Iedere
week worden er twee delen en

een aantal aanwijzingen gepubliceerd. Raad wie de moordenaar
is en maak kans op mooie prijzen. Na elk deel kun je stemmen,
waarbij de laatste stem telt. Je
kunt meedoen tijdens de Maand
van het Spannende Boek.
Boekenbon voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden heeft de
Bibliotheek tijdens de Juni –
Maand van het Spannende Boek
een crimineel cadeau. Direct bij
inschrijving krijg je een Boekenbon van 5 euro!

Boek 'Joe Biljoen' wint
Drentse Kinderjury 2014
Met zijn boek Joe Biljoen heeft
de Engelse schrijver David Walliams de Drentse Kinderjury
gewonnen: een kinderjury die
door Biblionet Drenthe georganiseerd wordt. Tot het laatste
moment is het een spannende
strijd geweest tussen dit boek en
de nummer 2, Krabbels van Bien
van Simone Arts.

Dorpskrant Buinerveen
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe.
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.
Abonne me nt
0 t/ m 1 8 ja ar
19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

T oe lichting
Onbe pe rkt le nen, m ax. 1 0
re serve ringen te gelijk
Bas is abonnem e nt, 1 2 5
lee ns trippe n per ja ar, m ax. 10
re serve ringen te gelijk
Groot abonne me nt, onbepe rkt
lenen en re se rve ren+dubbe le
lee nte rm ijn+ inleverattendering
per e- ma il
M aandabonnm ent, 2 0
lee ns trippe n, 1 m aand ge ldig

De top 3 van de Drentse Kinderjury is als volgt:
1. David Walliams
Joe Biljoen
2. Simone Arts
Krabbels van Bien
3. Anna Woltz
Mijn bijzonder rare week
met Tess

Drentse Kinderjury
De Drentse Kinderjury is een
jaarlijks terugkerende activiteit
die wordt georganiseerd op scholen en in bibliotheken in Drenthe.
Het doel is kinderen van groep 7
en 8 eens op een andere manier
naar boeken te laten kijken en
een vijf- tot tiental goede boeken
onder hun aandacht te brengen.
Ruim 3.300 kinderen lazen mee
en gaven hun uitslag door aan
Biblionet Drenthe.

Inhoud van het boek
Joe Prop is de rijkste jongen van
de hele wereld. Hij heeft alles
wat zijn hartje begeert: een formule 1-racewagen, 1000 paar
sportschoenen, een orang-oetan
als butler enz. Maar er is één ding
dat hij nog liever zou willen: een
vriend. Hij besluit naar een gewone school te gaan en raakt
bevriend met Bob. De vriendschap wordt wel op de proef
gesteld doordat Joe denkt dat je
alles met geld kunt kopen.
Uiteindelijk gaat Joe’s vader
failliet en keren Joe en zijn vader
terug naar een normaal bestaan.
De auteur David Walliams is,
naast schrijver van kinderboe-

Tarief 2 01 4
gratis
€ 47 ,00

€ 59 ,50

€ 10 ,00

ken, vooral bekend geworden als
acteur in de Engelse serie Little
Britain. Daarnaast is hij jurylid in
Britain’s Got Talent.
Nieuw: e-books lenen
Je kunt nu heel gemakkelijk ebooks lenen met je Bibliotheekpas. Duizenden e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle bekende apparaten:
tablet, mobiel, computer of ereader. De e-books zijn voor
leden van de bibliotheek gratis te
downloaden. Je hebt keus uit
5000 titels en het aanbod zal
regelmatig worden ververst.
Kijk voor een overzicht van het
a a n b o d o p w w w. b i b l i otheek.nl/ebooks. Hier kun je ook
de e-books downloaden. Maak
daarvoor eerst een account aan
met het lidmaatschapsnummer
op je pas. Zie voor meer informatie het introductiefilmpje op
YouTube.
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Nieuws OBS 75
OBS75, Flipper, Kabouter Plop,
Schiermonikoog, gewichtheffen
en Quinzels.
Nog een paar weken en dan is het
voor de kinderen van OBS 75
weer welverdiend vakantie.
Zowel de leerlingen als de leerkrachten kunnen immers terugkijken op een goed leerjaar. Er
was variatie, meerdere gastlessen werden er gegeven, er werd
een bedrijfje virtueel opgericht,
er was plezier, er werd gewerkt,
gezongen, geluisterd, sommigen
waren soms ondeugend , maar
meestal lief, er werd gespeeld en
gevoetbald op het geweldige
ruime schoolplein. Kortom alles
wat er bij kinderen hoort op een
school is er wel gebeurd. En zo
hoort het, de kinderen staan centraal.
Van de 3 grote picknickbanken
wordt regelmatig gebruik gemaakt met mooi weer door de
juffen om buiten les te geven.
Ook de TussenSchoolseOpvang
laat de overblijvende kinderen
met mooi weer eten en drinken in
de buitenlucht. Geweldig!
Ondenkbaar in een grote stad of
een MFA-locatie. Dan is het met
een school in een dorp toch beter
getroffen.

Maar de afgelopen periode
waren er weer vele activiteiten.
Sandra en Anita hadden weer de
deelname georganiseerd voor de
Avondvierdaagse. Ouders en
kinderen; bij elkaar geteld waren
er 51 deelnemers!
De ZAACO (ZeerActieve ActiviteitenCommiseOuders) heeft
samen met de leerkrachten een
nieuwe actie op touw gezet. In
navolging op onze projectweek
(vrijheid en tolerantie) gaan we
nu vakantiedoosjes vullen voor
kinderen in de nabije omgeving
die door omstandigheden niet op
vakantie kunnen in samenwerking met de Stichting Andes in
Nieuw-Buinen
In de laatste HVO-les (humanistische vorming, op deze school
voor groep 7 en 8) voor de meivakantie hebben de kinderen meegedaan met het project dat door
de gemeente Assen en de provincie Drenthe was opgezet rond het
thema 'April, maand van de vrijheid'.
Groep 1 en 2 zijn op schoolreis in
een grote bus naar Coevorden
geweest. Zij, de leerkrachten en
begeleidende ouders hebben een
leuke dag gehad in Plopsaland.
Gezien de natte dag, was de
indoorbestemming een goede
keuze.

Hoe nat het ook was in NieuwBuinen, op Schiermonnikoog
hebben groep 7 en 8 geluk gehad.
De eerste 2 dagen was het zelfs
relatief zonnig en hebben de kinderen nog in zee gezwommen.
Tijdens de Bonte Avond verzorgden de kinderen een aantal voorstellingen waarbij woorden als:
niveau, verrassend, goed bedacht, goed geoefend en goed
gedaan zeker terecht gebruikt
mochten worden. Het viel op dat
de grond van Schiermonnikoog
zelf heel stevig is. Veel steviger
dan hier op het Veen. Hier is de
grond slapper. Je kunt er in wegzakken. Zoals ook een oudoom
van de schrijver overkomen is
toen hij oefende voor de Olympische Spelen lang geleden. Hij
had bedacht dat hij zeker een
kans zou maken op een medaille
bij het gewichtheffen. Hij was
nou eenmaal sterk uitgevallen en
met flink oefenen zou het moeten
lukken, vond hij. Dat oefenen
heeft hij dan ook gedaan hier op
het Veen. De gewichten werden
telkens zwaarder. Totdat de slappe veengrond hem niet meer met
de gewichten konden dragen en
hij is toen in het veen weggezakt.
Men heeft nog geprobeerd hem
uit te graven. Maar hij zakte te
snel, men kon hem niet bijhouden en men verloor hem uit het
oog. Twee jaar later schijnt er een
mysterieus ansichtkaartje uit
Nieuw-Zeeland gekomen te zijn
met een onduidelijk afzender
welke aan de oudoom gelinkt
werd en waarin hij aangaf dat het
heel goed met hem ging in de
schapenhouderij.
De groepen 3 t/m 6 hebben nog
Foto’s Jeannet Elting

Dorpskrant Buinerveen
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een leuke dag gehad in Harderwijk in het Dolfinarium voor een
meet-and-greet met Flipper!
Op vrijdag 16 mei zijn de groepen 7 en 8 op de techniekdag
geweest die door het Noorderpoort College in Stadskanaal
werd georganiseerd. De kinderen
maakten in een techniekcarrousel kennis met verschillende soorten techniek (zagen, solderen,
elektra, etc.) en hadden na deze
lessen een eigen klok klaar die nu
menig tienerkamer siert. 's Middags mochten ze een kijkje
nemen bij het gemaal aan het
Wildervanckkanaal (hier rijden
we zo vaak langs, en nu kregen
we uitleg!). We sloten de dag af
met een bezoek aan Sinnerbikes
(ligfietsenfabriek in Stadskanaal).
In het kader van de “Fiets Seefdag” hebben de kinderen geoefend met hun fietsvaardigheid op
ons grote schoolplein middels
parcoursen en spelletjes.
OBS 75, sinds 1875, de openbare school met die bijzondere
naam en het mooiste schoolplein
van Nederland wenst iedereen
een hele fijne vakantie.

Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
nz re
ink n e
we lec
rk tra
en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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Herhaling cursus voor AED vrijwilligers

In de dorpskrant jaargang 21 en
22 (Juni 2012) heeft u alles kunnen lezen over de aanschaf en de
feestelijke openingen in het bijzijn van burgermeester Out van
het AED apparaat. Nog steeds
zijn wij trots op de vrijwilligers
welke onlangs deelgenomen
hebben aan de her-certificering
voor het kunnen reanimeren,
mond op mond beademing en het
toe kunnen passen van het AED
apparaat. De vrijwilligers zijn
wederom opgeleid door Henk
Kleve (verpleegkundige van de
ambulancepost te Borger) Het
was een zeer leerzame avond en
ze hebben met elkaar, door nagebootste situaties welke werden
voorgelegd door de cursusleider
hard gelachen.
Wat is een AED ook alweer?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat
waarmee men een elektrische
schok aan het hart kan toedienen
indien er sprake is van een
levensbedreigende hartritmestoornis. Door toedienen van een
elektrische impuls wordt getracht het hartritme te normaliseren. Nog voordat een ambulance
ter plaatse is, kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle
reanimatie (= beademen en
borstcompressie) en het direct
inzetten van een AED zal de overlevingskansen aanzienlijk vergroten.
Hoe groot zijn de overlevingskansen bij gebruik van een
AED?
Omdat een ambulance een langere aanrijdtijd heeft dan vrijwilli-

gers (hulpverleners) ter plaatse
kunnen zijn, is de kans groot dat
bij een melding beroep wordt
gedaan op de hulpverleners,
want hoe eerder defibrillatie
wordt uitgevoerd des te groter is
de overlevingskans van slachtoffers. Indien binnen 2 minuten een
stroomstoot wordt toegediend
stijgt de overlevingskans tot
80%. De kans op overleven daalt
met 10% per minuut als defibrilleren wordt uitgesteld. Daarom is
het van groot belang dat nadat
een melding in onze buurt binnen
gekomen is bij de alarmcentrale
de ambulancepost zich kan wenden tot de hulpverleners die veel
eerder ter plaatse kunnen zijn.
De cursus avond
De vrijwilligers zijn in twee avonden opgeleid t.w. 26 maart en 1
april, na een kop koffie en een
inleidend praatje werden schriftelijke vragen gesteld over wat
men nog wist over reanimatie en
AED. Gedurende de avond kwamen de antwoorden op de vragen
vanzelf aan bod. Vervolgens
werd door Henk Kleve een aantal
keren voorgedaan wat de volgorde en handelingen zijn om een
slachtoffer hulp te verlenen, waarna elke cursist deze handelingen
moesten opvolgen. En dan komt
het leukste van de avond, de voorgelegde situatie. De cursisten
werden opgedragen om als hulpverlener, als slachtoffer of zelfs
als hysterische echtgenoot te
spelen. Sommigen van ons zijn
daar erg goed in kan ik je vertellen, m'n oren doen er nog pijn
van… Ook wisten een aantal
hulpverleners niet meer hoe je

een eigenwijze betweterige
omstander weg moest krijgen
van het slachtoffer, maar uiteindelijk kan het gebeuren dat je als
hulpverlener in deze situatie
terecht kunt komen.
In de onderstaande foto's is in een
aantal fragmenten te zien hoe een
slachtoffer redelijkerwijs toch
van een bed gelicht kan worden
om vervolgens de reanimatie te
kunnen starten. Aan de lachende
gezichten is te zien wat een pret
de hulpverleners beleefden. Ook
Hans had de grootste pret, tenminste dat denk ik want van een
tafel afgetild worden door twee
dames dan moet je toch wel vertrouwen hebben in hun krachten,
neem ik aan.

Dorpskrant Buinerveen
Foto’s:
Alle technieken werden volop
geoefend, het reanimeren:
Het toepassen van het AED apparaat:
En ja, daar hebben we ons slachtoffer weer, mond op mond , maar
dan wel met een mondkapje.

Enkele vrijwilligers / hulpverleners aan het woord.
Leuk en leerzaam, dat is wat ik
van de cursus AED heb gevonden.
Ik vind het een super goed initiatief dat dit opgestart is binnen ons
dorp. Dit moeten we in stand
blijven houden. Het zal je zelf
maar overkomen dat je hulp
nodig bent en niemand weet wat
te doen. Ikzelf als hulpverlener,
vindt het een pré. En om mij binnen het dorp te blijven ontwikkelen en mijn kennis over te kunnen
dragen dat vind ik super. De cursus opzet prima, leuke enthousiaste mede cursisten en een gemotiveerde cursusleider Henk Kleve. Hierdoor creëer je een ongedwongen, maar ooh zo leerzame
cursus. Leuke en waargebeurde
situaties in casuïstiek vorm oefenen, brengt je wel heel dichtbij de
realiteit. Na veel serieus werk
heb ik ook erg gelachen tijdens
het oefenen.
Al met al vond ik het een super
leuke cursus en wellicht voelen
mede dorpsgenoten zich geroepen om deel uit te maken van
onze groep.
Monique Meijer.
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Ook ik heb op 26 maart deelgenomen aan de herhalingscursus
AED-beademing, die op voortreffelijke wijze werd gegeven
door Henk Kleve. Eigenlijk
vreemd dat je een opleiding doet
voor iets wat je nooit hoopt te
hoeven doen. Maar….als het
nodig is weet je tenminste wat je
moet doen en kan je misschien
iets voor je medemens betekenen. Uitstekend initiatief van
Dorpsbelangen!!
Gé Hoogerwerf
26 maart 2014 Herhalingsoefening Reanimatie en gebruik
AED:
Een prima initiatief vond ik het
van Plaatselijk Belang om vrijwilligers te werven voor het kunnen omgaan met een AED en het
uitoefenen van reanimatie. Je
weet tenslotte nooit in welke
situatie je in de toekomst terecht
kan komen! Eigenlijk ga je oefenen met de gedachte om het nooit
in de praktijk te moeten doen.
Door de jaarlijkse herhaling weet
je weer welke handelingen je op
welke manier moet verrichten.
Bij een oproep via de mobiele
telefoon worden er vrijwilligers
opgeroepen om naar het slachtoffer toe te gaan en andere vrijwilligers om de AED op te halen, die
aan de muur van dorpshuis De
Viersprong hangt.

Deze is met een code eruit te
halen. Nu is ons groepje vrijwilligers wat kleiner geworden en
graag zien we volgend jaar nieuwe inwoners die zich hiervoor
aanmelden. Henk Kleve geeft op
een enthousiaste manier uitleg en
verzint verschillende situaties,
waarbij we moeten oefenen. Dit
vindt soms met veel gelach
plaats, ondanks dat het een reële
situatie is. De les is van 19 tot
ongeveer 22 uur en het is slechts
1 avond.
Ina Habing

Oproep vrijwillers
Om toch het hulpverleners
bestand op peil te houden roept
Plaatselijk Belang Buinerveen /
Nieuw-Buinen West vrijwilligers op die zich op de lijst voor
hulpverlener wil laten zetten. Uit
dit bestand kunnen we in het volgend cursus jaar nieuwe vrijwilligers putten, u kunt uzelf aanmelden om een mail te sturen
naar hlubbers6@kpnplanet.nl.
Alvast dank voor uw aanmelding.
Namens Plaatselijk Belang Buinerveen / Nieuw-Buinen West.
Herbert Lubbers
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Dinsdag 22 april is de avondbijeenkomst in Nieuw-Buinen
geweest. Samen met deze afdeling hebben we geluisterd naar
een lezing met het thema: Geopark De Hondsrug. Geopark
De Hondsrug is 1 van de 4 parken
in Europa, aldus Harrie Wolters,
dat een uniek geologisch gebied
is met een bijzondere cultuurhistorie en natuur. De Hondsrug is
70 km lang, loopt door 5
gemeentes en is ontstaan door
snel stromend smeltwater door
ijsgebieden. Er zijn 11 verhaallijnen ontwikkeld om het Geopark
De Hondsrug bekender te maken
en van iedere verhaallijn wordt
een expeditie gemaakt. Zo zijn er
"IJstijden", "Prehistorie",
"Veen", "Kunstenaars in het
Hondsruggebied", "Sporen van
Strijd" en "Water" ontwikkeld.
In Gasselte wordt een wildpark
aangelegd. Geopark richt zich op
het onderwijs, ontsluiten van het
gebiedsverhaal voor de inwoners
en op het toerisme.
http://www.geoparkdehondsrug.
eu/geopark/
Woensdag 21 mei stond er een
verrassingsavond in de agenda.
Op deze avond gaven de Mondker Linedansers een demonstratie countrydansen. Vrijwilligers in verzorgingstehuis De
Wanne in Nieuw-Buinen wilden
graag lessen in deze vorm van
dansen. Daaruit is deze groep 14
jaar geleden ontstaan . Ze bestaat
uit 17 personen en oefenen in de
MFA Noorderbreedte. Op donderdagavond voor gevorderden

en op maandagavond voor
beginners.
Onze leden konden meedoen na
een korte uitleg van 2 dansen.
Leuk om te doen!

Woensdag 10 september komt
Harma Boer, weervrouw van
RTV Noord op bezoek.
Woensdag 8 oktober wordt de
film “De Groene Horizon” vertoond. Deze film is gemaakt door
Henk Bos en Janetta Veenhoven
in het land van de Drentsche Aa.
Dit is de 3e film die prachtige
beelden vertoond over flora en
fauna op een bijzondere manier.
Alle belangstellenden zijn hier
welkom.
Reis:
Met een bus vol vrouwen vertrokken we op dinsdag 27 mei op
reis. In Boerakker bezochten we
een struisvogelboerderij. Zo'n
vogel weegt 125 kilogram en zijn
loopsnelheid is 60 km per uur.
€ 6000 kost 1 struisvogel; de mannen zijn zwart van kleur en vrouwen hebben een grijze kleur.
Elke poot heeft 2 tenen en daar
kunnen ze enorm mee schoppen.
De hennen leggen van februari
tot september eieren in een kuil
in het stro in hun hok. De eieren
gaan naar Belgie waar ze in een

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

broedmachine uitkomen in 6
weken tijd. Het vlees wordt
gebruikt voor consumptie, de
veren als decoratie en plumeaus
en het leer voor allerlei producten. In het winkeltje konden we
shoppen…
Na een lunch in Beetsterzwaag
vertrokken we naar Achlum naar
chocoladefabriek KLAFA.
Iedereen werd in de bus al voorzien van een haarnetje. In een
oude zuivelfabriek wordt chocolade gemaakt. De chocolade kan
in allerlei kleuren geleverd worden. O.a. wordt hier Boterhampasta GIJS, dipchocolade voor
softijs en chocolade repen
gemaakt. De eigenaar werkt
samen met zijn vrouw en dochter
en er is 1 personeelslid. Zijn
vrouw is bezig met het verwerken van chocolade tot chocoladebonbons. Hun nieuwste product
is een chocoladereep met Beerenburg, die lekker smaakte.
Tot slot nog een heerlijk diner in
Westerbork en we kwamen om
19.30 uur weer aan in Buinerveen.

Dorpskrant Buinerveen
Eetclub:
Op vrijdagmiddag 18 juli om 16
uur kan een ieder op eigen gelegenheid naar Villa van Streek in
de Torenlaan in Borger. In dit
prachtig pand is een winkel met
o.a. streekproducten gevestigd,
maar ook kan er genoten worden
van een kopje thee/koffie met
lekkernijen erbij.
Tuinclub:
Maandag 2 juni
De Houtstek in Blijham
Maandag 30 juni
Entourage in Rhederveld
Maandag 25 augustus
't Vlijtig Loesje in Elp
Maandag 9 september
Stekjes ruilen
Als je lid bent van onze afdeling,
kun je ook deelnemen aan activiteiten van provinciale commissies.
De agrarische commissiedagen
zijn in oktober in het gebied rondom Exloo en Odoorn.
Op 12 juni, 10 juli en 14 augustus zijn er opnieuw wandelroutes
in Ekehaar, Borger en Buinen.
Commissie voor Alleenstaanden
organiseert een busreis en een
fietsvakantie; er is een excursie
op 26 juni (Cultuur Comm.);
men kan op reis naar Zuid-west
IJsland (commissie Reizen), enz.
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Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten
(47,50 euro per jaar) zijn te hoog, kan men bij de gemeente terecht voor
een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

mark@mibuwijnen.nl
Hoofdstraat 3 • Buinerveen • 06-20548040

De zomer is begonnen!

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl

De heerlijke temperaturen buiten zorgen ervoor dat de rosé en witte
wijnen in trek zijn!
Nieuw in ons assortiment is de witte port van Dow's. Deze port wordt
in de zomer vaak gekoeld gedronken met ijs, tonic en citroen of een
blaadje basilicum. Heerlijk verfrissend.
Tijdens onze proeverij op 20 juni aanstaande zullen we deze port aan
jullie laten proeven, daarnaast hebben we een aantal lekkere zomerse
wijnen geselecteerd. De proeverij begint om 20.00 uur en vindt plaats
op Hoofdstaat 3 in Buinerveen. Aanmelden kan via
mark@mibuwijnen.nl. Tijdens de proeverij geldt: 6 + 1 gratis.
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Woensdag
13 augustus
t/m
Zaterdag
16 augustus

Aanmelden kan ook via de website: www.spelweekbuinerveen.nl
• Deelname kost € 10,Wil je alleen
Dit bedrag, na opgave, gelieve over te maken naar:
deelnemen aan de
Rekeningnummer: 1028.25.513
dropping?
Ten name van: St. Dorpshuis Buinerveen, inzake Spelweek
Dit is mogelijk voor 16
Onder vermelding van: naam, achternaam en leeftijd.
Indien overmaken niet mogelijk is, dit bedrag graag betalen na opgave bij:
Gea Weggemans, Hoofdkade 13 Buinerveen

t/m 21 jaar
kosten: €5,-

w w w. s p e l w e e k b u i n e r ve e n . n l
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Van de bestuurstafel
Nu de dagen weer langer zijn en
we meer van de zon en het buitenzijn kunnen genieten, lijkt de
wereld er mooier uit te zien.
Iedereen heeft weer zin om de
tuin, de straat of zelfs de omgeving op te fleuren. Ook de
wereldkampioenschappen (voetbal en hockey) spelen een voorname rol, hetgeen blijkt uit het
uitbundig vlagvertoon in ons
dorp en het in oranje verpakte
Dorpshuis waar Uw bestuur 2
juni j.l. zijn maandelijkse vergadering had. Trouwens: complimenten voor de inzet van het
oranje-comité. Je ziet: zonder
vrijwilligers ben je nergens.
Hieronder volgt een opsomming
van zaken, die de komende
weken/maanden moeten gebeuren, respectievelijk gebeurd zijn.
Binnenkort zal een gesprek met
de gemeente Borger-Odoorn
plaatsvinden inzake het opheffen
van de Meraskabouters en de
integratie van de Jeugdsoos 't
Hok in het Dorpshuis.

Zoals aangekondigd, is het
Dorpshuis gecontroleerd op
brandveiligheid en naleving van
de drank- en horecawet (gelukkig bleek alles in orde te zijn).
Het schilderwerk buiten zal volgens contract worden gecontroleerd en aangepast.
Een offerte voor het afdichten
van één der muren is opgevraagd. Er is een nieuw 3-jarig
contract met Essent in de maak,
dat extra korting oplevert.
De gang van de achteringang,
alsmede de achterzaal zullen
worden geschilderd.
Er zal een grotere afzuigkap (inclusief verlichting) geplaatst
worden in de rookserre.
Tenslotte is met Henk en Annet
overlegd op welke wijze het buitengebeuren bij het Dorpshuis
meer/beter tot zijn recht kan
komen. Daarbij valt te denken
aan bijvoorbeeld bloembakken/parasols/buitenmeubilair.
Kortom: er is nog veel te doen de
komende maanden maar, zoals ik

al zei, de tijd van het jaar werkt
mee en in Buinerveen doe je
nooit tevergeefs een beroep op
hulp. Al met al voor het bestuur
reden om door te gaan met de
nooit eindigende opdracht: laten
we het Dorpshuis van Buinerveen levend en levendig houden!
Marius Kwaak

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
212298
Harm van Rhee
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak
211860

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Dorpskrant Buinerveen

Kinderopvang

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

Nieuwsgierig?!
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Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus kan
via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554.
Ook kunt u 4x meegaan met een uitje waarop u een
korting krijgt van € 5,00 bij ritjes vanaf € 7,50.
De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het
Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het
Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.

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

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van

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

AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé
voor € 10,00

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

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.
Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur
Vr-za-zo open va 15.00 uur
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Reisziekte
Op een mooie zomerdag … gaan
veel van ons op reis. Ik weet niet
hoe dat bij u is, maar bij ons
vraagt dat toch wel wat voorbereiding. De 'gewone' dingen,
kampeerspullen pakken, eten
mee, katten goed verzorgd, hamsters naar een logeeradres …
Altijd weer even aanpoten.
Wat bij ons ook een vast onderdeel vormt van de bagage is een
setje met homeopathische middelen die we kunnen toepassen
op reis. Verbrand? Tekenbeet?
Gevallen? Enkel verzwikt? Geen
nood, voor alles zit er wel een
middeltje in de bak. Korreltjes,
druppeltjes, zalfjes, een heuse
tovertrommel vol gaat er mee.
Ook tegen reisziekte (wagenziekte, luchtziekte, zeeziekte)
hebben we iets bij ons. Er is
immers niets vervelender dan
misselijk worden tijdens de reis
en helemaal brak aankomen op
de plaats van bestemming. Geen
leuk begin van de vakantie!
Maar wat is dat nu eigenlijk, reisziekte?
Reisziekte ontstaat doordat in
een bewegend voertuig de ogen
geen beweging waarnemen, ze
zien het interieur van de auto, het
boek of het spelletje, maar geen
bewegend voorwerp. Vooral als
je achterin zit, is dat het geval.
Maar het evenwichtsorgaan en
de rest van het lichaam voelen
wél dat er beweging is. Daardoor
ontstaan bepaalde reacties in de
spieren, en wordt er een signaal
afgegeven naar de hersenen. Vanuit de ogen kwam echter al een
ander signaal, namelijk dat er
géén beweging is. De hersenen
reageren op deze miscommunicatie met een soort evenwichtsstoornis. De symptomen van
reisziekte komen daar dan ook
vandaan. Je wordt bijvoorbeeld

licht in het hoofd, duizelig, er kan
hoofdpijn ontstaan, het klamme
zweet breekt je uit en je kunt
héél misselijk worden. Dat laatste herkennen veel mensen wel:
spugen in de auto, op de boot of
in het vliegtuig kan een onuitwisbare indruk achterlaten!
Om te voorkomen dat je ziek
wordt op reis of om de symptomen te verlichten zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen die je
kunt nemen. Allereerst is het zinvol om niet met een lege maag te
gaan reizen. Een lichte maaltijd
voor vertrek kan het lege gevoel
verminderen. Ook de zitplek in
het voertuig kan een groot verschil maken. In een auto of bus
kun je het beste voorin zitten, zo
nemen je ogen de beweging ook
waar. In een boot of vliegtuig kun
je het beste in het midden zitten,
tussen de vleugels of op het middendek. Regelmatig even frissen
lucht opsnuiven kan helpen. Concentreer je op de omgeving tijdens het reizen, waardoor je
'zintuigen evenwichtiger geprikkeld' worden. En helaas voor de
rokers onder ons … sigarettenrook of de geur daarvan verergeren de klachten vaak sterk.
In de homeopathie zijn er veel
middelen die gebruikt kunnen
worden die reisziekte te verminderen. In ons gezin en in de klas
van één van onze kinderen heeft
Tabacum (ja, inderdaad … van
de tabaksplant, vast niet toevallig
) al heel veel kinderen geholpen.
Maar dit is niet het enige middel
dat ingezet wordt tegen reisziekte. Het passende middel is altijd
afhankelijk van de individuele
symptomen: is er misselijkheid,
duizeligheid of juist hoofdpijn
die de hoofdrol speelt? Bij ieder
middel liggen de accenten
anders. Een klassiek homeopaat
kan je daarmee goed helpen.

Meer informatie? Wees welkom
om mij te bellen! Het telefoonnummer is 0599-851987. Mailen mag ook naar
info@inspiraling.nl.
Tot de volgende Homeo-watte in
de dorpskrant van augustus!

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

Dorpskrant Buinerveen
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Senioren soms onnodig gekeurd voor rijbewijs
Sinds op 1 januari de leeftijd
waarop automobilisten voor hun
rijbewijs moeten worden
gekeurd, is verhoogd van 70 naar
75 jaar, is niet altijd duidelijk of
een keuring noodzakelijk is. Sommige automobilisten die al eerder
zijn gekeurd, maar nog niet de
leeftijd van 75 jaar hebben
bereikt, moeten worden gekeurd
en andere niet. Wanneer tijdens
de eerste keuring een van de vragen over de gezondheid met JA
werd beantwoord, is dat meestal
wel het geval. Maar als alle vragen met NEE werden beantwoord kan een keuring meestal
achterwege blijven. Toch komt
het met enige regelmaat voor dat
voor bijna 30 euro een keuringsformulier wordt aangeschaft
terwijl een keuring helemaal niet
nodig is. Artsen die er mee worden geconfronteerd zullen voor
de zekerheid de keuring maar
uitvoeren, maar dat kost uiteraard ook weer geld, zodat de kosten op kunnen lopen tot zo'n 60
euro. De afdeling Burgerzaken
van de gemeente blijkt automobilisten soms niet juist te informeren over de noodzaak van een
keuring. De kennis daaromtrent
lijkt niet aanwezig of er wordt
individuele informatie verstrekt
zonder dat in de computer het
dossier is ingezien. Ook komt het
voor dat het CBR bij telefonische
navraag zegt dat een keuring niet
nodig is omdat de leeftijd van 75
jaar nog niet is bereikt. Maar als
het rijbewijs verloopt kort nadat
iemand 75 jaar wordt, is een keuring wel nodig. Wie vervolgens
een week voordat het rijbewijs
verloopt naar de gemeente gaat
voor verlenging, krijgt daar dan
te horen dat een keuring wel
nodig is. Door de vertraging die
hierdoor ontstaat, zitten mensen
soms maanden zonder geldig
rijbewijs.
Om te voorkomen dat oudere

automobilisten onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk
zonder geldig rijbewijs komen te
zitten, heeft Regelzorg de Keuringscheck ontwikkeld
(www.keuringscheck.nl). Door
het invullen van slechts enkele
gegevens wordt duidelijk of het
nodig is een keuringsformulier,
de zogenaamde Eigen Verklaring
aan te schaffen bij de gemeente
en zich vervolgens te laten keuren. Helaas is een aantal gemeenten in Nederland gestopt met het
uitgeven de Eigen Verklaring,
maar het formulier kan ook via
internet worden gedownload op
mijn.cbr.nl. Daarvoor is echter
wel een DigiD nodig.
Op de website staat ook een link
naar informatie over de vragenlijst van de Eigen Verklaring.

Deze vragenlijst over de gezondheid moet vóór de keuring worden ingevuld, en in de praktijk
blijkt dit nogal eens voor verwarring en onjuist invullen te leiden.
In deze informatie wordt uitgelegd wat precies met de vragen
wordt bedoeld en wanneer een
vraag met JA of NEE moet worden beantwoord.
De keuringscheck is een initiatief
van Regelzorg, een organisatie
die landelijk bemiddelt tussen
automobilisten en keuringsartsen. Als uit de checkt blijkt dat
een keuring nodig is, kan via de
website een keuringsarts in de
regio worden gevonden, maar
dat is niet verplicht. De keurings
check is volledig gratis

BORGER - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur dd. 23 juni.
Locatie: Het Hunzehuys, Molenstraat 3f.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u
niet dan zijn er andere mogelijkheden elders in de regio waaronder
Gieten.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 55,00 voor chauffeurs met
rijbewijs C/D/E.
Automobilisten welke behoefte hebben aan een rijvaardigheidstraining
kunnen zich opgeven via Regelzorg. Het verkeer is tenslotte
toegenomen en de regelgeving uitgebreid.
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Rubriek uit het verleden

Foto links:
Naar wij vernemen is den heer Jacob Westerbaan
met ingang van 24 december 1917, eervol ontslag
verleend als dienaar van de politie te Buinerveen.

Foto onder:
Muziekvereniging Buinerveen met bovenste rij
v.l.n.r. Middeljans, R. Lanting, Roel Middeljans,
onbekend, onbekend. Onderste rij v.l.n.r. Albert Plat,
onbekend, Klaas Oosting.
Wie kan er meer informatie geven of weet gegevens
van deze muziekvereniging van Buinerveen.

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

Dorpskrant Buinerveen
Als vereniging mochten wij ons
weer presenteren op de hobbymarkt van 17 mei jl in het MFA
gebouw van Nieuw-Buinen. Een
deel van de maquette, van de
glasindustrie stond opgesteld
van ons bestuurslid Johan Caspers en kon door een ieder worden bewonderd. Ook kon men
oude foto's bekijken van NieuwBuinen en Buinerveen, en ook dit
trekt altijd veel aandacht. En als
vereniging mochten we ons weer
verblijden met een aantal nieuwe
leden die zich opgaven op deze
markt. Het lidmaatschap kost 15
euro per jaar en hiervoor ontvangt u ondermeer 4 keer het
tijdschrift van de Zwerfsteen en
het Turfschip. Waar geschreven
wordt over onze dorpen in de
voormalige gemeente Borger,
maar waar ook oude foto's in te
vinden zijn.
Ook merken wij dat tijdens onze
dinsdagmiddagen dat we bezig
zijn in onze archiefruimtes dat
we bezoekers krijgen om eens te
zien wat we doen en wat er te
vinden is. Kom gerust eens langs
aan de Parklaan 26 om te kijken
en te zien, vrij toegankelijk en
ruime parkeergelegenheid. We
zijn er meestal op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur, of na
telefonisch contact op een ander
tijdstip. Ook kunt u materiaal
meenemen zoals foto's. Deze
worden ter plekke gescand en
dan kunt u ze zo weer mee
nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www-histver-nbb.nl kijkt u
gerust en geef uw menig, of eventueel aanvullingen.
Voor verdere info kunt u
zich wenden tot.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Avond4daagse OBS 75
Onze school in Buinerveen /
Nieuw-Buinen, OBS75 heeft
weer meegelopen aan de avondwandelvierdaagse in Stadskanaal. Dinsdag 3 juni, de eerste
dag, was het nog mooi en warm
weer, ideaal wandelweer, zie
fot’s hiernaast. Ook werd men
voorzien van drinken, koekjes
etc. door een aantal vrijwilligers.

De tweede dag van de W4D in
Stadskanaal was het weer al een
stuk minder, er viel een druilerige regen. De route ging toen door
Nieuw-Buinen.

Tijdens de derde dag op donderdag liep de route van de W4D bij
de Star langs. Deze dag was het
weer wel erg slecht met veel
regen. (geen foto's) De laatste
dag op vrijdag was het weer ideaal wandelweer, droog en zon.
Deze laatste dag lopen alle
afstanden (5, 10 en 15 km)
dezelfde route. Deze route noemt
men de bloemenroute. De wandelaars krijgen dan bloemen en
de kinderen natuurlijk snoep.

Dorpskrant Buinerveen
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Cittaslow en onthaasten
Borger-Odoorn en omgeving
nodigen uit om het (ook) kalm
aan te doen, even tot bezinning te
komen, de tijd te nemen om terug
te kijken naar wat er was en rustig vooruit te blikken op wat
komen gaat. Alle kernen, dorpen
en buurtschappen bieden wel
plaatsen en gelegenheden om
tijdelijk de sores van alledag af te
schudden en lekker te berusten in
het hier en nu zonder achterna
gezeten te worden door afspraken, agenda en andere zaken die
zogezegd gisteren gereed moesten zijn.

En daarbij is deze Cittaslow –
gemeente ook een uitstekend
vertrekpunt voor het bezoeken
van grotere steden in de buurt. Er
zijn goede busverbindingen met
Emmen, Assen en Groningen. En
van daaruit brengen de Spoorwegen elke onthaaster ontspannen
en snel naar bijvoorbeeld Hengelo, Zwolle of Delfzijl.
Onthaasten hoeft niet per se passief te zijn.
Martin Snapper

In het dagelijks leven is vaak
haast geboden. Soms komt dat
uit jezelf, de aard van het beestje,
of nu de kansen grijpen voor ze
verdwenen zijn. Soms vloeit de
haast voort uit werk, relatiepatronen, vrijwilligersactiviteiten,
gezin en dergelijke. Dan wordt
drukte en tempo veelal bepaald
door anderen. In het ergste geval
heb je geen zeggenschap meer
over je eigen agenda. Dan is het
gewoon opdraven geblazen.
Oei !
Zeker dat het dan hoog tijd wordt
om gedurende een poosje te onthaasten, gas terug te nemen en in
lijn met de Cittaslow – gedachte
de zinnen te verzetten. De
gemeente Borger-Odoorn heeft
daarvoor veel te bieden. In de
hotels en restaurants, bij de campings, TIP - vestigingen en bedand-breakfast voorzieningen is
genoeg informatie voorhanden
om uitstapjes voor te bereiden.

Meer dan 10 jaar het vertrouwde
adres voor resultaatgerichte klassiek
homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

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

NOAD streetdance 2
NOAD streetdance 3
NOAD BOM (bewegen op muziek)

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. Nieuwe leden betalen eenmalig
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de
penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website okknieuwbuinen.nl
Bij onze yogalessen is er nog plaats voor nieuwe leden. Iedereen is welkom, ook als U denkt “dat kan ik
niet”, kom het eens een keer proberen. U mag twee keer gratis meedoen, daarna kun u lid worden.
de
NOAD heeft meegedaan aan “Show Your Talent” en NOAD 1 heeft de 3 prijs gewonnen.
Op 12 april heb wij onze uitvoering gehad. Alle groepen van O.K.K. hebben hier aan mee gedaan.
Voor NOAD was het de eerste keer en zij hebben het uitstekend gedaan, maar dat geld voor alle groepen.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Van 3 tot 6 juni hopen wij weer met een groep mee te wandelen in de avond 4 daagse.
De groepen krijgen hierover nog nader bericht.
Sv O.K.K.

Dorpskrant Buinerveen
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Dansgroep van groep 4

t/m 6

Dansgroep van groep 7&8 en VO

Dansgroep van groep 1 t/m 3

De volleybalcompetitie voor seizoen 2013/2014

Het volleybal toernooi kan vanwege te veel activiteiten in de zomer
niet voor de zomervakantie plaatsvinden.
Wij gaan nog kijken of we het op een andere datum in kunnen passen.
De activiteitencommissie van V.V. Buinerveen
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V.V. Buinerveen Dames 1
zoekt teamgenoten
u?
o
j
r
voo
s
t
e
I
Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training
bijwonen op
Dinsdag of Donderdag van
20.00 tot 21.30 uur.

Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Inleveren kan bij het
voetbalveld in een blauwe
rolcontainer, deze staat net
buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2013-2014
Vissen:
Donateur per gezin
€ 6.00
Gezinslidmaatschap
€11.50
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen eo voor het seizoen 2014 zijn van
maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur te koop bij:
Bert v/d Veen
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
(Ingang Hollandialaan)
Evenals voorgaande jaren organiseert de Schaatsvereniging een
aantal viswedstrijden in de ijsbaan .
Zaterdag
21 juni
21.00 uur - 24.00 uur nachtvissen
Zaterdag
12 juli
18.00 uur - 21.00 uur na afloop BBQ
Zaterdag
9 aug
18.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
13 sept
13.00 uur - 16.00 uur
Inleggeld:
T/m 12 jaar € 1.00
Vanaf 13 jaar € 2.50
Inschrijving 30 minuten voor aanvang in de kantine.

Dorpskrant Buinerveen
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BBC C1 ongeslagen kampioen
BUINEN/BUINERVEEN
Aan het begin van het seizoen
werd C1 van SJO BBC (de jeugdopleiding van VV Buinen en
VV Buinerveen) nog een
samengeraapt zooitje genoemd, maar een jaar later is
het een hecht team geworden.
Onder bezielende leiding van
Erik Groothuis en Gerton Klarenbeek werden zij dit voorjaar ook nog kampioen!

in de spits gezet. Beiden slaagden hierin. Spits Stan van de Aa
bleek ook uitstekend in staat om
het doel te verdedigen. Na de
wedstrijd ontvingen alle spelers
een medaille en een kampioenshirt. Na afloop werden de spelers door shirtsponsor Schipper
Transport rondgereden door Bui-

nerveen, Nieuw-Buinen en Buinen.
In SJO BBC C1 spelen: Gelwim
Lubbers, Arjen Schipper, Stan
van der Aa, Frank Sikkema, Nick
Heidekamp, Sam Klarenbeek,
Sander Kats, Robin Groothuis,
Yana Koster, Maree Wever, Luuk
Vos, Jelmer Kats en Leonie Lubbers.
Harold Kats

Doordat de achtervolgers vorige
week punten lieten liggen, was
10 mei de eerste plaats al zeker en
een week later werd dit tijdens en
na de wedstrijd tegen Scheemda
C3 dan ook uitgebreid gevierd.
Voor de wedstrijd was er een erehaag en een ereboog. Tijdens
deze wedstrijd kregen ook de
keeper Jelmer Kats en laatste
man Sander Kats nog de kans om
een doelpunt te maken en werden

SJO BBC B1 voor de tweede keer kampioen
Het was nog spannend afgelopen
zaterdag op het zonnige sportpark in Buinen. Na de winst van
vorige week op de titelkandidaat
Stadskanaal B2 stond er 24 mei
voor SJO BBC (Samenwerkende
Jeugdopleiding Buinen Buinerveen Combinatie) B1 de "finale"
tegen de nummer twee SJO
ASVB/Wedde B1 op het programma.
Geconcentreerd begonnen de
spelers van beide ploegen aan de
wedstrijd. De eerste helft was
SJO BBC B1 de betere partij en
zij gingen dan ook met een voorsprong (2-0) de rust in. Na de rust
werd de wedstrijd wat gelijkwaardiger en kwam ASVB /Wedde B1 weer terug. Na de aansluitingstreffer kregen zij enkele
goede kansen om gelijk te
komen, maar misten steeds. En

als je ze zelf niet maakt, dan doet
de tegenstander het wel. De eindstand van wedstrijd was 5-2 in
het voordeel van SJO BBC B1 en
hierdoor werden zij voor de tweede maal op rij kampioen in hun
klasse.
SJO BBC B1 bestaat uit Chris de
Boer, Mathijs Gelijk, Marc
Evers, Jeroen Hulshof, Mark

Sikkema, Wiljan Wolters,
Remco Wolters, Arno Huizing,
Branco Boer, Kilian Wever, Djordy Schaaphok, Arjen Lubbinge,
Danny Zevenboom, Durk Vos en
Emile Busscher. Zij worden begeleid door Patrick Haandrikman
en Youri Sanders!
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Pagina 33

BBC F1 ook kampioen
Het was afgelopen zaterdag 17
mei ook een spannende dag voor
de spelers en speelsters van SJO
BBC (Buinen Buinerveen Combinatie) F1. Voor de eerste keer in
hun voetbalcarrière konden zij
kampioen worden. Alleen moest
dan nog wel gewonnen worden
van LEO (Loon) F6. Na opkomst
onder een ereboog wisten deze
jonge kanjers op een mistig voetbalveld in Buinerveen dit karwei
professioneel te klaren. Omdat
de mist ondertussen was opgetrokken konden zij daarna een
zonnig voetbalveld gehuldigd
worden. Naast een grote beker
ontvingen spelers en leiders allemaal een welverdiende medaille.
Na afloop werden werden zij
(met zwaailichten en luid getoeter) natuurlijk rondgereden door
Buinen en Buinerveen op een
prachtig versierde wagen.
In de BBC F1 spelen Xander
Hofman, Patrick Uchtman,
Ruben ten Have, Tobias Boekholt, Lieke Pepping, Jope Brouwer, Mick Elting, Erin Beijering
en Twan Weggemans. Dit succesteam werd gecoacht door Gea
Weggemans, Marcel Boekholt
en Theresa ten Have.

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Het voorwerp
In de editie van april jl. van deze
dorpskrant werd al aangekondigd dat de zoektocht naar de
herkomst van het fraai gedecoreerde bewaarpotje van de familie Bakker bij het uitkomen van
deze juni-editie zou worden afgesloten. En aangezien er geen nieuwe berichten over dat mooie en
bijzondere kleinood meer zijn
binnengekomen, wordt in dit
nummer de daad bij het woord
gevoegd.
In de Dorpskrant Buinerveen van
april 2014 zijn twee foto's opgenomen van een houten enigszins
gebogen voorwerp dat aan beide
uiteinden van een spitsvormig
knobbeltje is voorzien. Voor heel
wat lezers heeft dat voorwerp een
puzzel opgeleverd; Of men kon
er als het ware geen chocola van
maken, of men dacht dat . . . . Bij
die denkers zou het moeten gaan
om een soort van roe voor een
vliegengordijn, of om een kledinghanger voor damesrokken of
om een hulpmiddel voor het aan
de uiteinden ophangen van sierpotten met hangplanten. Door
deze denkers allemaal leuk
bedacht, maar geen van de aangedragen suggesties is correct,
zelfs niet een heel klein beetje.
Het voorwerp is een kromhout en
dat werd vroeger gebruikt bij
huisslachtingen van varkens. Het
kromhout werd aan een stevige
ladder of trap bevestigd, op zodanige hoogte dat de slager min of
meer op ooghoogte zijn werk kon
doen. De achterpoten van het al
geslachtofferde varken werden
tussen de hielen en de kuitpoten
over de spitsvormige uiteinden
van het kromhout getrokken;
Met dank aan de pezenbundel
tussen die hielen en kuitpoten,
waarmee het slachtdier zich
hechtte aan het kromhout en de
knobbels ervoor zorgden dat het
te slachten varken op zijn plaats
bleef. En daarna volgt dan het

ambachtelijke vakmanschap van
de huisslager.
Toch zijn er onder de lezers van
de dorpskrant en belangstellend
in deze rubriek twee dorpsgenoten die raak en bijna raak schoten
voor wat betreft het doorgeven
van de correcte naam van het
voorwerp. Helemaal correct was
het antwoord van Geert Boekholt. Tyni Timmermans gaf een
foutloze beschrijving van het
voorwerp met een glashelder en
kloppend verhaal over het
gebruik en toepassing ervan,
maar kon even niet op de naam
van het voorwerp komen. Dank
voor deze twee mooie reacties !
Er is in voorbije weken veel
gesproken over de huisslachtingen, daarbij uiteraard ook over de
zaken waarmee de slacht soms
werd omgeven. Twee van die

zaken zijn wel de moeite waard
om hier door te geven. De huisslachting liep doorgaans uit op
een feestje waarbij een feestelijke slok – of meer slokjes – niet
zouden ontbreken. En van sommige slagers was bekend dat zij
met ruim zittende laarzen aan het
karwei begonnen en dat gaandeweg de ruimte in die laarzen stiekem werd gevuld met de allerbeste stukken vlees van het varken van de vrouw en heer des
huizes.
Het nieuwe voorwerp, zie de
foto's, komt weer uit de collectie
van het museum van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen /
Buinerveen. Kijk naar de plaatjes
en bedenk dat de lengte van het
voorwerp ongeveer 65 centimeter is. Wat is het?, Hoe heet het?,
Waarvoor werd het gebruikt?
Geef uw reactie door aan de
hoofdredacteur van de dorpskrant of aan Martin Snapper
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@online.nl
home.online.nl/geerthilbolling
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpkrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling
Frank vd Scheer
Jack Verhage
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.
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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

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl
Voor auto- en
motorrijopleidingen

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

Voor info en prijzen zie website

Rijopleidingen

Behandeling op afspraak!
Contact:
Tel: 06-109 055 20
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

