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Show Your Talent 2015
Eind april vond er weer een spetterende talentenshow plaats in
Buinerveen. De plaatselijke
schooljeugd maar zeker niet te
vergeten de jongeren en de volwassenen hebben weer goed hun
best gedaan om de belangstellenden een schitterende avond te
bezorgen.
De zaal was open om 19.00 uur
en liep langzaam vol. Gezellig
werd er samen gekeuveld voordat de avond geopend werd.
De jongste jeugd was soms vertederend om te zien. Zuze Elting
deed mee als jongste deelneemster in een act samen met Kim en
Isa Ratering. Een prachtig span
dat samen in gespikkelde jurkjes
de 3 Engeltjes van K3 uitbeeldden en goed hun best deed mee te
playbacken met het nummer. De
jongste was zo onder de indruk
van alles dat toen het gordijn
dicht ging ze bijna door dat gordijn van het podium geveegd
werd. Wat een indrukwekkende
avond voor zulke jonge dames.
Ze kregen tot slot ook nog de 3e

prijs voor hun optreden.
De aanmoedigingsprijs in deze
groep ging naar Britt Sanders die
erg dapper een nummer uit de
Disney film Frozen zong. Niet
playbacken maar live gezongen.
Knap hoor.
Ondanks dat gymnastiekvereniging Noad al enkele jaren niet
meer bestaat is er in Buinerveen
onder de vlag van OKK, de gymvereniging uit Nieuw-Buinen,
nog altijd de mogelijkheid om te
dansen/hiphoppen voor de jeugd.
Ook deze jongste groep dansers
deed weer mee aan deze avond
en ging er met de tweede prijs
van door. Een leuke afwisselende
medley waarop enthousiast de
door Laura Schipper aangeleerde
danspasjes vertoond werden. In
deze zelfde categorie deed nog
een dansgroep mee van Noad,
ook zij dansten op een Remix
Dance waarin verschillende
swingende nummers voorbij
kwamen.
Topper van de avond bij de jongste jeugd was Kim Ratering.
Lees verder op pag. 4
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
20 jun
18 jul
12 aug
13 aug
22 aug
5 sep
5 sep
12 sep
24 okt
12 dec

Nachtvissen
Vissen + BBQ
Start Spelweek
Bonte avond
Vissen
Rommelmarkt
Bingo
Vissen
Bingo
Bingo

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2015 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

13 augustus 2015
7 oktober 2015
2 december 2015

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
ur
Show yo

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

talent

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

socialeteamsborgerodoorn.nl

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.

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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Hemelvaartsdag fiets en puzzeltocht

Wat hebben een kaars, een klein
medicijnflesje en groenland met
elkaar gemeen? Het zijn alle
antwoorden op de vragen die aan
de recreatieve fietsers werden
gesteld die op Hemelvaartsdag
de Buinerveense fietstocht hebben gefietst. Behalve dat je wat
van de omgeving ziet en gezond
bezig bent, leer je er ook wat bij.
Zowel voor volwassenen als kinderen een geweldig dagje uit, en
het weer was erg ook prettig.
Droog en niet te warm.
Na het inschrijven en ontvangen
van de route, zijn we, zoals de
route aangeeft de Noorderstraat
ingereden. We waren nog net op
tijd en als laatste vertrokken. Bij
e
de kruising rechtdoor, en de 4
weg links. Er is zo veel te zien dat
e
ik na de 2 weg de tel al kwijt ben.
Dat is dus de reden dat ik dit soort
evenementen niet alleen onderneem. Vraag 1: “ Waar gaat de
langste reclame ooit over?”. Dat
lijkt mij duidelijk, die is van Bolletje. 1 uur en 56 minuten! Dat
was fout 1. Dit moest een kaars
zijn. Weer fijn een stukje fietsen,
en terwijl we vrolijk om ons heen
kijken missen we bijna een
vraag. Terwijl de paaltjes met de
A4 formulieren toch van verre
zichtbaar zijn. Wat is een fiool,
en dit is geen typefout. Met een
fiool wordt hier bedoeld een
medicijnflesje, maar een flesje
met smalle hals was ook goed.
De volgende moest ik even over
nadenken, waarom maken mensen met lalofobie geen carriere in
de politiek? Omdat mensen met
lalofobie angst hebben te spreken
voor groepen mensen! Spraakangst werd ook goed gerekend.
De route ging door het Hunze-

park, via het fietspad aan de achterzijde. Nog niet erg druk op het
park, maar stil was het ook niet.
Leuk is dat, als je zwaait zwaaien
mensen ook terug, lijkt me een
gezellig park. Je kunt er trouwens ook kano's huren en fijn een
stukje gaan peddelen.
Van welk land is GB de afkorting
als het nummerplaten betreft?
Dit was een pittige, Groot Brittanie, Gemenebest, of een ander
land wat begint met G? Uiteraard
moet dit Gibraltar zijn. Op welk
Deens eiland leven Eskimo's?
Nu bestaat Denemarken uit tientallen eilanden, van redelijk klein
tot inmens groot. Een van die
eilanden is Groenland, en dat is
het juiste antwoord op de vraag.
Wat is het land van de glimlach?
Uiteraard Thailand, niet te verwarren met Rusland wat ook wel
het land van de lach genoemd
wordt. Wie is volgens de overlevering de oudste mens ooit? Voor
een ieder die een Christe lijke
opvoeding heeft genoten moet
dit simpel zijn, natuurlijk Metusalem met 969 jaar. Ieder ander
heeft vast wel eens van Metusalem gehoord, en zou deze vraag
ook goed moeten hebben. Ook al
zijn er geen bewijzen voor deze
leeftijd.
Welk zoogdier kan niet springen? Ondanks dat u bij een circus
een olifant weleens een poging
heeft zien doen, een olifant kan
niet springen. Is ie simpelweg
niet voor gemaakt! Hoeveel ogen
heeft een spin? Dat zijn er bij de
meeste spinnen 8, net als poten.
Inmiddels is het tijd voor een
rustpauze, even een hapje en een
drankje, en overleg en discussie
over de juiste antwoorden. Welk
dier(tje) kan meer dan 30 ziektes
en bakterien overbrengen? Mijn
eerste gedachte zou zijn de rat,
die vanuit China naar Europa
trok en heel veel ziektes verspreidde. Maar het juiste ant-

woord moet zijn de simpele huisvlieg. Nu een stukje cultuur, wat
is in het Zuid-Afrikaans een
'kroosttrooster'. Ik las het eerst
verkeerd, als kroost-rooster,
waarvan ik dacht dat het een condoom zou kunnen zijn. Nadat ik
de dubbele –t- ontdekte, moest
het wel een babysitter of oppas
zijn. Het woord kroost leek mij
n.l. wel duidelijk.
Nadat alle vragen in ons geheugen opgeslagen waren hebben
we deze tijdens het verder fietsen
doorgenomen. Hierdoor kunnen
soms antwoorden doorgekrast
zijn, of bijna onleesbaar geworden zijn. De ruimte op de papiertjes is ook wel erg minimaal. Volgende keer 2 papiertjes meenemen.
Waren wij als laatste vertrokken,
als (bijna) eersten waren wij
weer bij het Dorpshuis. Tot 5 uur
kon je nog binnenkomen om mee
te dingen naar de prijzen. En die
waren niet misselijk!! Een BBQ
schotel als eerste prijs.
Omdat de vragen toch niet zo
moeilijk bleken te zijn, waren er
diverse winnaars. En in plaats
van met een vraag te komen werd
de winnaar bepaald in het spel,
met dobbelen. Wie de hoogste
score gooide kwam er het beste
uit. Ondanks dat ik volgens mij
niet alle vragen 100 % goed had,
had ik met dobbelen de hoogste
score! Eindelijk erkenning voor
mijn algemene kennis, en met
applaus nam ik de schotel in ontvangst.
Bram van Buuren
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Waar ze eerst al haar jongere
zusje en vriendinnetje geholpen
had met een nummer van K3 had
ze nu haar eigen optreden voor
haar alleen. Ze vertolkte al liggend haar liefde voor lezen met
een nummer van Kinderen voor
Kinderen, Mijn Boek. Ze zong
zelfs, ondanks de play back, mee
met het nummer zodat ze tijdens
de uitreiking van haar eerste prijs
de belofte deed om volgend jaar
live te zingen op het toneel, zo
goed ging het.
Tussen elke leeftijdscategorie is
er altijd een korte pauze zodat de
jury kan overleggen wie de prijzen in ontvangst kan nemen. Dit
jaar bestond de jury uit Karin
Breeuwer als jury voor de
dans/choreografie, Tim Maduro
voor het muzikale deel en Lisa
Evers voor de entertainment. Een
mooi divers team dat een moeilijke taak had dit jaar om de voor
dat moment beste acts met een
prijs te belonen.
Na de pauze ging het verder met
de oudere jeugd. Hierin altijd
enkele live gezongen nummers
maar ook weer de dansgroep van
voormalig Noad. Deze junior
hiphop groep was goed voor de
tweede prijs. Het nummer was
niet alleen maar een dans, het
was doorspekt met acrobatische
toeren. Een actieve club hiphoppers in ons dorp.
Ronduit hilarisch en super goed
nagespeeld in deze categorie
waren Sam Elting en Daan Venema. Zij deden een nummer van
zanger Rinus na, Romana op de
scooter. Iedereen die dat nummer
niet kent maar wel deze avond
aanwezig was, zou het eens op
youtube op moeten zoeken. Iets
dat Sam en Daan waarschijnlijk
meermalen hebben gedaan want
ze speelden het identiek na,
inclusief de dansjes en zwoele
bewegingen van Romana (Sam).
Wat een toppers! Goed voor de
derde prijs.
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Eerste prijs in deze categorie
ging naar Kiki Egas. Al een paar
jaar zingt zij live op dit evenement. Inmiddels weer wat ouder,
nu ook zelf zangeres in een eigen
bandje maar voor deze gelegenheid alleen op het podium met
een nummer dat van oorsprong
door een man vertolkt wordt;
Uptown Funk van Bruno Mars.
Ze deed het geheel op haar eigen
manier die wel winstgevend
bleek. Ze moest de titel in deze
leeftijdsgroep verdedigen want
vorig jaar won ze de eerste prijs.
Nu dit jaar weer. De jury was
dusdanig enthousiast dat ze Kiki
graag volgend jaar terug zien,
natuurlijk live, maar dan met
haar hele band. En mocht ze dan
weer een prachtige act neerzetten
en de eerste prijs winnen, dan kan
ze de wisselbokaal mee naar huis
nemen.
Weliswaar niet in de prijzen maar
zeker niet minder mooi was het
optreden van Janine Schipper,
die zo echt Rachel live na deed
met het nummer Teenager dat het
bijna leek alsof het geplaybackt
was. Kim Heidekamp en Wouter
Wanders waren ook weer van de
partij met een playback act. Kim
vertolkte een nummer van Taylor
Swift, Shake it off. Al jaren doet
Kim mee aan Show your talent,
een vertrouwd talent in het dorp.
Wouter daarentegen stond dit
jaar alleen op het podium met
zijn gitaar en vertolkte Van Velzen. Een kleine artiest wat Wouter erg inventief oploste door
zichzelf ook erg klein te maken.
Een prachtig gezicht. Omdat zijn
schoenen ter hoogte van zijn knieën zaten en hij dus op de knieën
zat was het net echt. Misschien
sneu voor Van Velzen maar zeer
goed nagedaan door Wouter.
Deze leeftijdsgroep was ook
weer goed voor een dik applaus
en een bewijs dat het bijwonen
van Show your Talent in Buinerveen niet alleen leuk is voor
ouders, vrienden en familieleden
maar ook zeker een hoop vertier
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geeft voor bewoners die misschien geen band hebben met de
deelnemers. Een top avondje
plezier voor een vrije gift om uit
de onkosten te komen. Wat wil
een dorp nog meer? Op zoiets
moet je zuinig zijn met zijn allen.
Natuurlijk is de avond niet compleet als ook de volwassenen aan
de beurt zijn geweest. Voor sommige deelnemers elk jaar weer
lastig omdat ze graag ieder jaar
het publiek weer verrassen maar
het elk jaar moeilijker krijgen
iets te verzinnen. De 3-eeenheid
Truida Peper, Greetje Heidekamp en Marleen Peper stonden
dit jaar op het podium met een
mime act. Echte kunstenaars
deze keer. 3 clowns die zonder
iets te zeggen de zaal muisstil
kregen. Alleen dat was al een
kunst. Ze kregen een verdiende
eerste prijs. De combinatie van
expressie door de bewegingen en
de schmink en de kleding was
onvergetelijk.
Het spits bij de volwassenen
werd afgebeten door een stel
katers en poezen in gestreepte
pakken die de zaal plat speelden
met hun nummer. Een mix van
live gezongen en play-back.
'Onze poes en buurmans kater
van De Four Tak. Hun lijflied als
het licht weer aangaat in Fox
werd goed in de olie vertolkt
door Bert en Henri Timmermans,
Joey Kremer, Marco de Vrieze,
Jarno Habing, Ruben Sterenborg, Sjoerd van der Vlist en
Mark Bos. Wat een feest, de zaal
ging plat. Ze hadden graag de
hele avond het toneel willen
bezetten maar er was meer vertier te zien dus ze moesten helaas
weer plaats maken voor de volgende act. Geen prijs gewonnen
maar zeker het vermelden waard.
De tweede prijs viel ten deel aan
Benno en Rian van der Aa die een
emotioneel stukje neer zetten van
Vader en zoon Borsato: Samen
voor altijd. Tegenover elkaar
gezeten op 2 barkrukken leek het
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alsof ze dagelijks elkaar verklaarden hoe blij ze met elkaar
zijn. Mooi neer gezet en de jury
werd door tranen beroerd. De
liefde spatte er vanaf aldus Karin
Breeuwer.
Een andere vader-zoon act die
indruk maakte waren Kobus en
Patrick Uchtman. Nu geen vader
en zoon nagedaan maar een echte
vader en zoon die een duet van
Jan Smit en Gerard Joling nadeden; Echte vrienden. Ook hier
spatte de band tussen beide er
vanaf. Prachtig neergezet en
e
goed voor de 3 prijs.
Het was ook erg moeilijk bij de
volwassen de prijzen te verdelen.
Een tegenhanger van De Four
Tak was wel The Village People
met YMCA: Marlieke Darwinkel, Madelief Gossen, Iris Musch,
Nanda Bos en Demi Lutjes als
echte meiden een negergroep
nadoen. Grote schoenen, oversized kleding en een voorkomen
dat staat als een huis ondanks de
fysieke verschillen met de echte
Village People. Een swingende
club.
Als hekkensluiter kwam het
dorpsorkest, nu geen Viersprong
Ensemble en kerstsfeer, maar als
De Moeraskikkers verkleed een
nummer vertolken van de Hermes Houseband: I will survive.
Ze hebben de gemeenschap laten

zien dat ze meer zijn als een
begeleidingsorkest voor de kerst.
Ook een swingend nummer staat
op het repertoire. We zullen er
vast en zeker vaker van gaan
horen bij activiteiten in het dorp.
Al met al was het weer een
geslaagde avond en zeker weer
voor herhaling vatbaar. De organisatoren van dit festijn, Janet
Boven, Greetje Heidekamp, Gert
Jan Weggemans en in de muzikale ondersteuning nog Kasper
Peper worden bedankt voor de
super avond die weer plaatsgevonden heeft in ons Dorpshuis.
Bijzonder hoe dit sinds jaren
georganiseerde evenement elk
jaar weer terug komt. De verschillende sponsoren worden
hartelijk bedankt voor hun bijdrage en ook de vrijwilligers die
bijgedragen hebben aan decor en
acts, bedankt voor de inzet. En
niet te vergeten de presentatrice
van de avond, Margriet Nascimento, die gedreven alle acts
aankondigde en de avond leidde.
Zonder ieders inzet en medewerking, en zeker de deelnemers niet
te vergeten, was een dergelijke
feestavond niet mogelijk geweest. Met zijn allen houden we
ons dorp leefbaar en daar mogen
we trots op zijn!
Marjan Poelman
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Paaseieren zoeken 2015
De paashaas heeft weer erg goed
zijn best gedaan dit jaar, hij had
er zoveel zin in dat hij dit jaar
extra veel eieren had verstopt.
Rond half 2 in de middag verzamelde alle kinderen bij het dorpshuis de viersprong, hier werden
alle kinderen genoteerd en kregen een plastic zakje mee met
zijn/haar naam erop om daar de
eieren in te stoppen. Nadat alle
kinderen er waren zijn we in een
optocht richting het bos gegaan,
eenmaal aangekomen in het bos
kregen de kinderen de uitleg wat
de bedoeling was en welke kinderen in welk stuk bos de eieren

mochten gaan zoeken. Dit jaar
hebben we het iets anders
gedaan. Omdat er voor de oudste
groep niet zoveel aanmeldingen
waren hebben we alle kinderen
in twee groepen gesplitst (groep
1 en 2) zodat er in elk stuk bos
even veel kinderen waren dus
ook meer kans op een prijsje voor
jong en oud. Toen het zover was
gingen alle kinderen snel het bos
in om de eieren te gaan zoeken, al
gauw werd het gouden ei van
groep 1 gevonden door Thiemen.
De deelnemers van groep 2 konden het gouden ei echt niet vinden, de paashaas heeft hem zo

goed verstopt. Na een kleine tip
van de paashaas is hij uiteindelijk
gevonden door Britt.
Toen alle eieren gevonden zijn
gingen we in een optocht terug
naar het dorpshuis, eenmaal aangekomen kregen de kinderen wat
te drinken en een snoepje.
Ook waren inmiddels alle eieren
geteld en konden we de uitslag
eindelijk vertellen aan de kinderen.
Tot volgend jaar!
De activiteiten commissie.

Dorpskrant Buinerveen
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JOHNNY IS TERUG
In maart kwam ik tot de ontdekking, dat de Johnny Walker zilveren fles - die ik jaren geleden aan
de Stichting Dorpshuis voorzien
van een inscriptie had gegeven was verdwenen. Niemand bleek
te weten waar Johnny gebleven
was.
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

Ik heb dat tijdens de jaarvergadering verteld. En Bram van Buuren heeft daarop een stukje in de
Dorpskrant van april geschreven
met daarbij foto's uit het archief
van Geert Hilbolling. Met als
resultaat dat de fles vrijwel
onmiddellijk weer is "opgedoken".
Als "schenker" en oud-voorzitter
van de Stichting wil ik dan ook
zowel Bram als Geert bedanken
voor hun inzet en moeite, die tot
dit resultaat hebben geleid.
Marius Kwaak

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.
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Van de bestuurstafel
Ik wil dit stukje beginnen met
mijn complimenten te geven aan
de vrijwilligers van de jeugdsoos. Wij hebben de laatste vergadering even een kijkje genomen bij de oude peuterspeelzaal
en mogen zien dat er heel veel
werk is verzet. De wanden zijn
geschilderd in een mooie warme
kleur en de onderkant is voorzien
van een lambrisering. Het schiet
ook al aardig op.
Wij hebben het terras inmiddels
voorzien van nieuwe meubels en
zijn daar erg tevreden over. Het
toont gelijk een stuk mooier. Er
zijn nog een aantal lopende
zaken betreffende het onderhoud
van het dorpshuis. Vooral de
vochtproblemen houden ons
flink bezig. Verder valt daar op
dit moment weinig over te melden.
Er zijn wat wisselingen geweest
in de activiteiten commissie en
zij zijn nog steeds op zoek naar
enthousiaste mensen die er bij

willen komen. Het is echter nog
steeds moeilijk om vrijwilligers
te vinden. De eerstvolgende activiteit is de vrouwenbingo, we
hopen dat dit een groot succes
wordt.
Verder hebben wij binnen het
bestuur een belangrijke beslissing genomen, namelijk dat wij
de pachtovereenkomst met de

huidige pachter niet verlengen en
dat we in onderhandeling zijn
met een mogelijke nieuwe pachter. Wij hopen u hier in de volgende dorpskrant meer over te
kunnen vertellen.
Namens het bestuur,
Marion de Leeuw

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 212732
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Marion de Leeuw, notulist 211959
Ab Poelman, lid
212857
Jan van Noortwijk, lid
212298
Harm van Rhee, lid
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Kobus Uchtman, lid
212420
email van onze beheerder:
Henk Schutrups

gienus@rateringisolaties.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
kobusenanja@hetnet.nl
deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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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

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

De bibliotheek is gesloten op:
Dinsdagen 7, 14, 21, 28 juli en 4, 11 augustus (zomervakantie)
Maand van het
Spannende Boek:

In juni staan thrillers, detectives
en andere spannende boeken in
het middelpunt.
Van 29 mei t/m 30 juni 2015
wordt voor de 27ste keer de
Maand van het Spannende Boek
gehouden. Marion Pauw schreef
het geschenkboek Grijs gebied
dat in juni cadeau wordt gedaan
door de boekverkoper.
Spannende zaken: politieverhalen in boeken
De Maand van het Spannende
Boek 2015 wordt een ode aan de
politie, met het motto 'Spannende Zaken. Politieverhalen in boeken'. Dit keer staan dus niet de
misdadigers centraal, maar hun
bestrijders. De fictieve én de echte. Want tussen de schrijvers van
de misdaadromans zitten heel
wat 'professionals'.
In de misdaadliteratuur speelt de
rechercheur een essentiële rol,
zozeer zelfs dat politiemannen

als De Cock, Maigret, Martin
Beck, Wallander, Morse en Thomas Lynley deel uitmaken van
ons collectieve geheugen, al of
niet gestimuleerd door boekverfilmingen. Deze politiemannen
zijn gedreven, cynisch, nors,
eigenwijs en vaak alleenstaand.
Daarin doen hun vrouwelijke
collega's als Barbara Havers en
Sarah Lund niet voor hen onder.
Er zijn veel boeken die bij dit
thema passen, kijk voor inspiratie eens in de themalijst.
Spannende boekentipper
Liefhebbers van thrillers kunnen
ook terecht bij de Spannende
boekentipper op de website . Na
het beantwoorden van een paar
vragen krijg je titels die het best
bij je persoonlijke smaak passen.
Dreumesuurtje Bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger:
Vrijdag 19 juni is er weer een
dreumesuurtje in de bibliotheek
van Nieuw Buinen.
Dreumesuurtjes zijn gezellige
uurtjes waarbij dreumesen en
hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
en hun ouders of oppas. Tijdens
de uurtjes wordt er voorgelezen,
liedjes gezongen, gespeeld en
geknutseld. Ook kunnen er tijdens de uurtjes boeken van de
bibliotheek worden geleend. Een
bibliotheekabonnement is tot 19

jaar gratis.
Het dreumesuurtje wordt van
9.30-10.30 uur gehouden in de
MFA Noorderbreedte. De toegang is gratis.
In Bibliotheek Borger vindt op
vrijdag 26 juni een dreumesuurtje plaats.
Na de vakantie in Nieuw-Buinen
op vrijdag 25 september.
Zomerzinnen in Emmen:

Kom zaterdag 20 juni naar het
provinciaal literair festival
Zomerzinnen, een onderhoudende mix van sport en literatuur.
http://www.zomerzinnen.nl/
Gasten zijn o.a. Michel van
Egmond, P.F. Thomése, Lydia
Rood, Bert Wagendorp, Kees 't
Hart, Annelies Verbeke en Peter
Middendorp.
Er is gekozen voor een sportieve
invalshoek: voetbal - een populair boekenthema - en wielrennen, omdat het festival samenvalt met het NK wielrennen in
Emmen.
Tussen 19.00 en 23.00 uur treden
diverse landelijke en regionale
schrijvers op. Zo komt Michel
van Egmond, de eerste auteur die
twee jaar na elkaar de NS
Publiekprijs won. In 2013 kreeg
hij de prijs voor Gijp, een jaar
later voor Kieft. Samen met Wim
Kieft zal hij geïnterviewd worden door Evert ten Napel. Ook
Thijs Slegers, clubwatcher van
PSV, is uitgenodigd. Hij schreef
Geen Genade, de biografie van
Andy van der Meijde.
En Herman Sandman, bekend
van oa De dronken rechtsbuiten,
De lange leegte en FC Hopeloos

Dorpskrant Buinerveen
en Tieme Woldman, schrijver
van Mannen bint maakt van jongens, een Drentstalige novelle
over de tijd die voetbalkameraden vroeger hebben beleefd, zijn
van de partij.
Bert Wagendorp past ook prima
bij het thema. Voor de Volkskrant
versloeg hij vanaf 1989 alle grote
wielerwedstrijden, waaronder
zes keer de Tour de France. Hiernaast is hij medeoprichter en
redacteur van het wielertijdschrift De Muur. Hij publiceerde
de novelle De Proloog en natuurlijk de bestseller Ventoux. Op
Zomerzinnen vertelt hij onder
meer samen met zijn dochter
Hannah over hun Vader-enDochterboek. Martin Bons is ook
journalist en wielerfanaat. Hij
schreef De kunst van het dalen en
eind april verschijnt De weg
omhoog.
Andere namen zijn die van Kees
’t Hart. Hij schreef een nummer
van het voetbaltijdschrift Hard
Gras over SC Heerenveen en is
met zijn roman Teatro Olimpico
genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2015 en de Vlaamse
Annelies Verbeke wiens nieuwe
roman Dertig dagen lovend is
ontvangen (“superbe vertelling”
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en 5 sterren in de Volkskrant).
Stichting Taalpodium Emmen
(Stem) verzorgt een programmaonderdeel met leerlingen/ studenten, regionale voorlezers,
gemeentedichters, het Light
Verse Collectief en Peter Middendorp.
Nieuw Boeken Blog:
Populaire nieuwe boeken waar
veel vraag naar is, zijn versneld
verkrijgbaar in de bibliotheek.
Hoe populair een boek is, hangt
af van de publiciteit en de mediaaandacht. Met drie werkdagen
zijn de boeken verkrijgbaar.
Wekelijks vind je in deze blog de
populaire titels aangeraden door
Petra en het collectieteam.
http://www.bibliotheekborger.nl
/nieuwe-boeken-blog

de grootouders van haar kinderen, heeft Eline een verrassing in
petto: een vakantie aan de zomerse zandstranden van de Costa del
Sol. Aanvankelijk lijkt het een
groot succes te woorden, maar
wat begint als een reis om een
triest verleden af te sluiten, eindigt in een gevecht op leven en
dood...

Voorbeeld:
Costa del Sol | Suzanne Vermeer
Sinds ze een jaar geleden weduwe is geworden, heeft Eline Sanchez er alles aan gedaan om de
levens van haar en haar kinderen
Alex en Maria weer op orde te
krijgen. De komende zomervakantie zullen ze met z'n drieën
doorbrengen in Spanje, het
geboorteland van hun vader.
Maar in plaats van een verblijf bij

Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe.
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.
Abonnementen
Tarieven 2015
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2015
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

n.v.t.
n.v.t.

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas
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Nieuws CBS School 59
Open dag
Op donderdag 9 april tussen
10.00 en 11.30 uur was iedereen
welkom om een kijkje te komen
nemen bij ons op school. Maar
liefst 28 personen kwamen onze
school bezoeken. Naast opa's,
oma's, vaders en moeders mochten we ook andere belangstellenden begroeten. We hebben veel
positieve reacties ontvangen
over de rust in de groepen. 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)
Project Lente in Drenthe
Ons jaarlijkse project had deze
keer het thema “Lente in Drenthe”. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met het
IVN, die veel materialen ter
beschikking stelt. Alle kinderen
hebben veel geleerd tijdens het
ontdekpad: alle kinderen van de
hele school werden in kleine
groepjes verdeeld en onder leiding van een bovenbouwer
deden ze allerlei activiteiten over
de lente. Er werden diertjes
gezocht, lammetjes getekend,
kuikentjes geknutseld, voorgelezen en opdrachtjes gedaan.
De kinderen van groep ½ hebben
een bezoek gebracht aan de boerderij van Luit en Anita Veenhuizen. Daar waren heel veel kalfjes. Ook een kalfje dat nog maar
net geboren was.
De kinderen van groep 3/4/5 hebben een bezoek gebracht aan het
Boomkroonpad. Tijdens de
speurtocht van Simon Specht
kregen de kinderen fotoopdrachten mee. Zo moest er een
foto gemaakt worden van een
dier, nest, naaldboom, mos en
nog veel meer.

Schoolhesjes
We zijn erg blij met onze nieuwe
schoolhesjes! In fris blauw, met
het logo van de school erop, zijn
we tijdens schoolreisjes en de
avondvierdaagse voortaan goed
herkenbaar!

Dorpskrant Buinerveen
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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

Verkeersexamen
Op maandagmorgen 13 april namen de kinderen
van groep 6 en 7 deel aan het praktische gedeelte
van het verkeersexamen. Voor in Nieuw-Buinen
moesten de kinderen een uitgezette route fietsen
waarbij ze nauwlettend in de gaten gehouden werden door controleurs of ze zich wel netjes aan de
verkeersregels hielden. Alle kinderen slaagden
voor dit gedeelte. Op donderdagmiddag 16 april
was het theoretische gedeelte van het verkeersexamen. Er moesten 20 vragen beantwoord worden. Alle kinderen zijn geslaagd en werden
beloond met een mooi diploma. Van harte gefeliciteerd!

Rijopleidingen

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

Voor info en prijzen zie website
Zadelmaker 1d
9502 KE Stadskanaal
0599-611386 of 06-13300453
Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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de klacht moet worden aangeBETER NA BIO – RESONANTIE pakt.
Yvonne Bakker geeft aan
Heb je wel eens het gevoel gehad
dat je niet zo lekker in je vel zit?
En ook na medisch onderzoek,
bloedprikken, urine-analyse en
medicijngebruik geen verbetering te bespeuren? Dan kan toepassing van de Bicom bioresonantietherapie uitkomst bieden. En dat gebeurt dan met een
door een aantal Duitse hoogleraren ontwikkeld apparaat dat door
het uitzenden van trillingen de
zwakke plekken in het lichaam
opspoort en daaropvolgend aan
een gericht herstel begint te werken.
Sinds enige tijd helpt Yvonne
Bakker te Buinerveen mensen
met fysieke en emotionele klachten met toepassing van dat toestel
dat de herstellende kracht van het
lichaam kan meten én ook dat
herstel kan inzetten en bevorde-

ren. Dat moderne toestel is een
bio-resonantie-apparaat.
Gedurende de lange periode
waarin Yvonne Bakker de opleiding tot bio-resonantiebehandelaar heeft gevolgd, is zij
ervan overtuigd geraakt dat er
met dit revolutionaire middel
fantastische resultaten zijn te
bereiken. In de opleidingspraktijk is Yvonne er achter gekomen
dat met het apparaat de herkomst
van klachten kan worden gevonden en dat daarop aangepast een
effectieve en succesvolle behandeling plaatsvindt.
Het bio-resonantie-apparaat
werkt met het uitzenden van trillingen / golven naar en door het
menselijk lichaam. In hoge frequenties gaan die zoekende trillingen naar de lichaamslocatie
die klachten oplevert én alwaar

gedurende haar opleiding te hebben gezien en ervaren dat mensen met lichamelijke, emotionele, chronische en mentale klachten naar genoegen, pijnloos, zonder toevoeging van medicijnen
met succes zijn behandeld. Concrete resultaten heeft Yvonne
Bakker gezien bij mensen met
een voetbalknie, tennisarm, verrekte spieren, eczeem, hartklachten en reumapijnen. Bioresonan-tietherapie draagt bijvoorbeeld ook bij aan het stoppen met roken.

Dorpskrant Buinerveen
Voor de geïnteresseerde lezer
van dit artikel die nog nadrukkelijker op zoek is naar meer informatie, die wil ik graag verwijzen
naar de volgende websites:
www.becomehealthy.nl
www.salubritas.nl
www.bicomhealth.com
www.bicom-eu.net
www.bicom-optima.de
Vergeet niet dan ook zeker in
overleg te gaan met Yvonne Bakker (Salubritas Bio-resonantie),
Hoofdkade 14 te Buinerveen,
06-24633303, of 0599-785176
of infosalubritas@gmail.com
In gesprek met Yvonne kunnen
behandelafspraken worden
gemaakt en wordt ook besproken
wat de eerste behandeling kost en
wat de kosten zijn van eventuele
vervolgbehandeling(en).
Ter kennismaking, knip de bon
hiernaast uit, maak een afspraak
en beleef voor slechts
€ 35,- een bio-resonantie body
scan.
Op bijgaande foto's zijn te zien
het bio-resonantie-apparaat, het
scherm met meetgegevens en
behandelaar Yvonne Bakker.

Pagina 15

KENNISMAKINGSBON
Salubritas Bioresonantie de kracht van gezondheid.
Bodyscan voor slechts €35,-(één maal per persoon)
Aanbod is geldig tot en met 31 augustus 2015
0599-785176

Martin Snapper

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

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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Nieuws OBS 75
De laatste schooldag
Is de titel van een boek van Jan
Siebelink (aanrader) waarin hij
met humor, mededogen en intense betrokkenheid over de idealen
en drama’s van goedwillende en
ambitieuze leerkrachten vertelt.
Maar “de laatste schooldag” is
ook de titel van een lied gezongen door “Kinderen voor Kinderen”, herinner ik mij.
Mijn eigen laatste schooldag zal
ik nooit vergeten. Eindelijk verlost van de school, dacht ik, niet
realiserend dat ik daarna nog
lang aan scholing en cursussen
zou doen. Maar het was afgelopen met het stiekem vals zingen
bij meester Meier in de 6e klas
(tegenwoordig heet dit groep 8).
Jacob Roossien kreeg steevast
de schuld alhoewel hij, gedwongen door al een vroege
baard in de keel, altijd playbackte. Na schooltijd moesten we dan
vaak rennen omdat hij ons stond
op te wachten. Maar alle gekheid op een stokje. Het gaat
natuurlijk over OBS75, de activiteiten en de kinderen. De leerlingen van groep 8 verlaten de
school definitief. De meeste leerlingen hebben 8 jaar hier op
school gezeten. En al realiseren
we ons dat niet altijd: het is een
niet onaanzienlijk deel van ons
leven. En héél bepalend ook
voor het verdere leven. Voorbij is
voor hen het Kerstfeest op
school en het verlichte schoolplein met de ouders, de schapen
en het samenzingen met “het
Veenkoar.” Voorbij is de Paasbrunch, voorbij is het Sinterklaasgebeuren met het “volleverwachtingkloptonshartgevoel”, wat nooit weer de oude
zal zijn. Voorbij is Juffendag.
Voorbij is het gezamenlijke

schaatsen op de ijsbaan, et cetera,
et cetera. Ook voor de kinderen
van de andere groepen is het binnenkort de laatste schooldag, al
is deze nog niet definitief de laatste. Maar in ieder geval is er
straks voor iedereen een welverdiende grote vakantie waar eenieder naar uitziet.
Afgelopen tijd waren er weer de
nodige activiteiten: samenbouwen aan het decor van Iemandsland”, de schoolsportdag, de Juffendag (altijd feest), Maar ook
de toetsen werden niet vergeten.
Groep 8 had natuurlijk de gebruikelijke CITOtoets, de kinderen
uit groept 1&2 hadden o.a. de
“Cito Rekenen voor Kleuters,
Cito Taal voor Kleuters.
Groep 3 t/m 6 kregen bijvoorbeeld: Lezen: Drie-MinutenToets en Avi-toets, Rekenen
&Wiskunde, Woordenschat,
Begrijpend Lezen, Spelling.

Zoals gebruikelijk voor alle klassen weer de Schoolreisjes waar
door eenieder weer reikhalzend
naar uit gekeken werd. Ook dit
jaar kwam de bus aanvankelijk,
tot grote schrik van de ouders,
leeg aan. Maar gelukkig bleek
het een grap van de leerlingen te
zijn. Eigenlijk kan ik nog een
hele poos doorgaan.
Echter door mijn onoplettendheid bleek ik de mail voor kopij
voor deze krant gemist te hebben. Ik kan mij niet heugen dat ik
zo snel iets geschreven heb. Daarvoor mijn excuus.
Het zal niet weer gebeuren.
Namens OBS 75, de openbare
school met die bijzondere naam
en het mooiste schoolplein van
Nederland: de schrijver
En wenst iedereen een hele fijne
welverdiende vakantie toe.

Dorpskrant Buinerveen
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Cittaslow, kwaliteit van leven
In onze gemeente wordt in toenemende mate gewerkt aan het
scheppen van zogeheten dorpsommetjes. Dat zijn wandelroutes
van enkele kilometers lang in
en/of in de nabije omgeving van
een dorp: Een van de kernen van
Borger-Odoorn. Soms zijn die
ommetjes aangegeven met verwijsbordjes, soms ook zijn ze
keurig beschreven in een linksrechts-af-plan, en ook worden
die op een kaartje gezet met
informatie over “volg de pijl”. In
'n enkel dorp wordt de wandelinformatie ook van karakteristieke
foto's voorzien. Zonder andere
dorpen tekort te willen doen,
Klijndijk heeft dat keurig voor
mekaar. Maar alles met de
bedoeling om de wandelaar op
het goede been te zetten en te
houden. In Buinerveen is onlangs een brug geslagen tussen
Merasbos en het Zuiderdiep /
Hoofdstraat nabij school75.

wandelaar – toerist of buurtbewoner - van een extra rustige
omgeving te laten genieten. Daarnaast verschijnen op steeds meer
plaatsen grote groene borden met
informatie over het gewas dat
door de boer wordt opgekweekt
en met welke technieken en technische hulpmiddelen wordt
bemest, geplant / gezaaid /
gepoot en hoe de oogst van het
land wordt gehaald. Allemaal
gegevens die de burgers en buitenlui moeten inspireren om vooral goed om zich heen te kijken en
wellicht daardoor geïnteresseerd
te raken in het buitenleven.

Ook de belangstelling voor de
gewassen kan groeien, zowel als
eindproduct alsook als grondstof
voor andere noodzakelijke dingen in het leven. Maatwerk levert
de boer die ook zijn eigen voortbrengselen in de locale etalage
zet en verkoopt. Kortom, zo kan
de kwaliteit van leven worden
verbeterd door het oorspronkelijke te koesteren én nieuwe technieken in te zetten om ook de
weg naar vooruitgang open te
houden. Ook dat is Cittaslow.
Martin Snapper

En wat je meer en meer ziet, dat
is de medewerking van de agrarische sector. Boeren stellen bijvoorbeeld een akker- of weidepad open om 'n aaneengesloten
ommetje of 'n echte lus te kunnen
lopen. In elk geval ook om de

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.

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Maandagavond 18 mei is er in
dorpshuis De Viersprong een
informatie-avond voor de inwoners gehouden.
Er is algemene informatie gegeven over de stand van zaken
betreffende “Kruispunt en omgeving” en “Reconstructie Hoofdstraat/Zuiderdiep”.
Daarnaast is er aan de inwoners
gevraagd om een voorkeur uit te
spreken over de inrichting van
het fietspad Buinen/Buinerveen
en over de fietsoversteken van dit
fietspad. In groepjes is gediscussieerd over beide onderwerpen.
Voor het fietspad zijn de meeste
inwoners voor om een breedte
van 2.50 meter te handhaven,
aangezien door de gemeente niet
kan worden gegarandeerd dat bij
een breedte van 2.10 meter het
resterende geld gebruikt kan worden voor het herstraten van de
Hoofdkade.
Voor het fietspad is destijds voor
de aanleg gekozen langs de Buinerstraat. En niet gekozen voor

het Jaagpad (andere zijde kanaal)
vanwege vrouw/kind-onvriendelijkheid in verband met
bosschages.
Twee weken lang worden er tellingen verricht voor het fietsverkeer op het fietspad.
We hebben 4 opties voor de oversteken laten zien:
Optie 1 zoals op de Zuiderstraat
bij de Zuidelijke tweederdeweg
is gerealiseerd
Optie 2 de drempel met strepen
e
bij Exloo/2 Exloërmond bij
afslag Exloërveen
Optie 3 de drempel op de weg
Buinen richting Exloo (Lindenlaan/Exloërweg)
Optie 4 situatie in Valthermond
met wegversmalling en slinger
Voor de oversteken is er een voorkeur voor het aanbrengen van
pianostrepen en een drempel,
waarbij een keuze voor materiaal
en wegvakkleuring kan worden
gemaakt.
Optie 2 werd het meest genoemd. Optie 4 is tevens een aantal keren genoemd.

Op de avond kwamen verschillende tips en zorgpunten naar
voren. Deze zijn aan de ambtenaren doorgegeven. Over de verlichting van het bushokje het
volgende: hier zijn provinciale
regels voor afgesproken, samen
met de busmaatschappij en de
reclamemakers.
Een groot zorgpunt zijn de
schoolgaande kinderen die
gebruik maken van het fietspad
en tijdens de werkzaamheden
zeer waarschijnlijk over de Buinerstraat moeten fietsen. Dit
wordt meegenomen in de aanbesteding van het project. Overleg met scholen zal plaatsvinden.
De aanbesteding wordt voor de
zomervakantie gedaan, de uitvoering na de bouwvak.
Aanvang van de uitvoering zal in
WeekInWeekUit worden gepubliceerd.
Op donderdag 18 juni vindt er
een volgend overleg plaats in het
gemeentehuis met gemeenteambtenaren en Plaatselijk
Belang.

Website:
www.buinerveen.nu
wordt bijgehouden door Bram
van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn
graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de
agenda.

Dorpskrant Buinerveen
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Consumptiebonnen
€ 0,50

Pagina 20

Dorpskrant Buinerveen

Deze zomer weer een nieuwe!!
woensdag 12 augustus
t/m
zaterdag 15 augustus
Voor informatie en aanmelden kijk op onze site

www.spelweekbuinerveen.nl

Aanmelden kan ook via de website: www.spelweekbuinerveen.nl
Deelname kost € 12,50,- tot opgave en betaling 01 juli 2015.
Na 01 juli 2015 kost deelname € 15,00.
Dit bedrag, na opgave, gelieve over te maken naar:
Rekeningnummer: NL74RABO0102825513
Ten name van: St. Dorpshuis Buinerveen, inzake Spelweek
Onder vermelding van: naam, achternaam en leeftijd.
Indien overmaken niet mogelijk is, dit bedrag graag betalen na opgave bij:
•
Gea Weggemans, Hoofdkade 13 Buinerveen
•
Geertje Boekholt, Hollandialaan 3a Nieuw-Buinen

Deelnameformulier Spelweek Buinerveen 2015
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
ruimte te maken. Door even heleRuimte maken
maal afstand te nemen wordt
duidelijk dat al die spullen heleBijna vakantie! En ik kijk ernaar
maal niet nodig zijn om te kunuit. Even mijn hoofd leeg. Uitnen
leven. Het sterkste besefte ik
waaien en weer vullen met nieudat
lang
geleden. In de tijd voorwe plannen en ideeën. En dat
dat
er
banen,
hypotheken en kingaat het beste als er ook orde is in
deren in ons leven kwamen. Reihuis, tuin en praktijk. Mijn orde,
zend met de trein door Europa.
dan wel te verstaan. En dat is niet
Alle spullen die we nodig hadden
de orde van iemand anders.
in een rugzak. Iedere dag
Inmiddels heb ik me daar bij neeropnieuw
keuzes maken over de
gelegd.
richting
die
we zouden inslaan.
Tijdens de opruimacties kom ik
Geleid door mensen en gebeurtedan nog allerlei mooie dingen
nissen
die op ons pad kwamen.
tegen: leuke artikelen, ideeën en
En
het
kwam altijd goed, al was
tips. Interessante dingen waar ik
het soms ook wel spannend.
meer over wil weten. Of fijne
Niet veel anders eigenlijk dan het
herinneringen aan een lang vergewone
leven van nu: uitdaginvlogen studietijd. Knutsels die
gen, gebeurtenissen en ontmoeerop wachten afgemaakt te wortingen
geven vorm aan de reis die
den. Dit zijn de dingen waar ik
we
maken
door ons leven. En het
eigenlijk best blij van word.
maken van ruimte in mijn hoofd
Maar, er zijn ook de dingen die
en
omgeving zorgt ervoor dat ik
móeten. Zoals de administratie.
me
vrijer voel om met al die uitEn het uitzoeken van de dingen
dagingen, gebeurtenissen en
die echt niet verder mee hoeven.
ontmoetingen
flexibel om te
Overbodige ballast dus.
gaan.
Niet
dat
dat altijd lukt
Langzaam ontstaat ruimte om
natuurlijk, maar toch … Ik besef
mij heen. En ook in mijzelf.
dat
ik altijd en in elke situatie kan
En al zoekend en beslissend over
en
mag
kiezen wat ik ermee doe
wat mag blijven en wat weg mag,
en van wil leren. Oók als het gaat
besef ik dat een vakantie ook op
om
dingen die al vast lijken te
een andere manier de tijd is om

Dorpskrant Buinerveen
liggen.
Vakantie: tijd om oude rommel te
laten gaan en nieuwe energie op
te doen … Geef jezelf die ruimte!
Fijne vakantie!
Na de vakantie zal ik in Homeowatte? opnieuw schrijven over
energie. Want, wat als vakantie
niet genoeg is om je batterij weer
op te laden? Als je moe blijft en
als een berg tegen de komende
periode opziet? Welke mogelijkheden biedt een natuurlijke
geneeswijze dan?
Inspiraling Praktijk voor heelZijn combineert klassieke homeopathie met coaching, counseling en healing. Het is een plek
waar ontwikkeling en heling
samen mogen komen.
Meer informatie is te vinden op
www.inspiraling.nl .
Contact opnemen kan telefonisch (06 21 524 729) of via de
mail (info@inspiraling.nl).
Natuurlijk draait het bij Inspiraling om JOU!

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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WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

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

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Pagina 24

Dorpskrant Buinerveen

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

Zondagschool personeel Hervormde kerk Nieuw-Buinen en
Buinerveen.
Rond 1925-1930.
Bovenste rij v.l.n.r.
1. Hendrik Mulder
2. Jantina Sikkens
3. Albert Ensing
4. Annie Duursema
5. Albert Sikkens
6. Geessien Plat
7. Jan Alberts

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

e

2 rij v.l.n.r.
1. Rikie Baas
2. Egbert Haak
3. Geessien Mulder
4. Jelke Boon
5. Kina Haak
6. Hendrik van der Veen

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

Onderste rij v.l.n.r.
1. Niessie Mik
2. Hendrikje Wanders

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

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Met het bestuur en onze vrijwilligers zijn we druk bezig met voorbereidingen om onze website uit
te werken met beelden van ons
archief en de aanwezige stukken.
Een voorwerp zal worden voorzien van informatie en of beelden
die erbij horen. Zo kunt u dan
zien waar het voor werd gebruikt
of waar het voor nodig was. Dit
zal straks een overzicht geven
wat u kunt vinden bij ons, maar
ook van info kan worden voorzien. Waar ook u terecht kunt
voor onderzoek en eventueel u
aanvullende info kwijt kunt. Wij
helpen u en u helpt ons. Zo kunnen we ons ook bij een groter
publiek bekend maken, en hebben zo ook een groter bereik.
Onze jaarvergadering werd
gehouden op 13 april j.l. helaas
was de opkomst niet erg groot in
Nieuw-Buinen in het MFA. De
spreker de heer Holtrop gaf een
boeiende lezing en vertoonde via
de beamer ons bijbehorende beelden over het ontstaan van ons
gebied en de bewoners door de
jaren heen. Maar ook hun gebruiken en de bijbehorende vondsten
uit die periodes, werden ons

getoond via beelden maar waren
ook in de zaal aanwezig. We kijken dan als aanwezigen ook
terug op een mooie avond.
Het archief en verenigingsgebouw van onze vereniging laat
een beeld zien uit vervlogen tijden, waar u ook informatie kunt
vinden. Maar waar ook hulp kan
worden geboden bij het zoeken
naar gegevens of een plaats is
van ontmoeting. Kom gerust ook
eens langs aan de Parklaan 26 om
te kijken en te zien, vrij toegankelijk en ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00
uur, of na telefonisch contact op
een ander tijdstip. Ook kunt u
materiaal meenemen zoals foto's
deze worden ter plekke gescand
en kunt u ze zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www.histver-nbb.nl, kijkt u
gerust en geef uw mening, of
eventueel aanvullingen. Ook
worden er foto's opgeplaatst
waar we op zoek zijn naar de

gegevens die erbij horen en de
foto zo compleet maken.
Ook de nieuwe uitgave van ons
tijdschrift het 1e nummer van
2015 is in maart weer verschenen. Heeft u belangstelling voor
dit tijdschrift, voor 15 euro kunt u
lid worden en ontvangt u tevens 4
keer per jaar dit tijdschrift. Ook
los zijn ze te koop, maar kosten
dan 5 euro per stuk, dus voor u
voordeliger om lid te worden. En
voordeel hiervan is dat u er niet
achteraan hoeft, het komt namelijk bij u op de deurmat, bezorgt
door onze vrijwilligers. Deel 2
van dit jaar zal binnenkort weer
verschijnen, met enkele mooie
verhalen en beelden van weleer.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

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
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.

Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Benefiet concert Spelweek – Het dak eraf!
Onlangs vond in ons Dorpshuis
het eerder in de Dorpskrant aangekondigde benefiet concert
plaats ten behoeve van de Spelweek. Omdat de Spelweek organisatie het zonder subsidie moet
doen is men naarstig op zoek naar
andere inkomstenbronnen. En
omdat er in de gelederen van het
Spelweek bestuur een zangeres
met een dijk van een stem mee
bestuurt die ook nog eens sinds
september in een eigen band
speelt, is bedacht een benefiet
concert te organiseren.
En dat is gelukt. En het werd een
spetterende, swingende avond
met veel vertier en muziek.
Voor het schamele bedrag van 5
euro, volledig ten gunste van de
Spelweek organisatie, kon
geluisterd worden naar de R&B,
jazz/rock muziek van The Steam,
de al eerder genoemde band van
Lonneke Visser. Stuk voor stuk
top muzikanten die er veel lol in
hebben samen muziek te maken.
Nog niet zo lang samen, een
repertoire dat zeker met de tijd
uitgebreider zal worden en een
enthousiasme om U tegen te zeggen. Deze avond naast de standaard bezetting ook voorzien van
een top saxofonist genaamd Steven met de mysterieuze achternaam.
De band bestond uit drummer
Gerard Boomgaarden, die zich
heerlijk kon uitleven deze avond,
Bassist Jan Huizing die volgens
Lonneke iedereen die in de buurt
stond met zijn basgitaar het podium af zou vegen in al zijn enthousiasme en nog 2 gitaar virtuozen
te weten Abel Woldhoff en Roelof Hut. Samen met Lonneke als
zanger en dus de befaamde saxofonist hebben zij deze avond de
zaal plat gespeeld en de dansvloer kunnen vullen. En ondanks
dat vele nummers niet bij een
breed publiek bekend waren, kon
er lekker op geswingd worden en
was de muziek goed toegankelijk

voor een knalfeestje in het dorpshuis.
In het voorprogramma mocht het
publiek ook nog genieten van
andere toppers uit ons dorp, te
weten Janine Schipper die solo
een lied live gezongen ten gehore
bracht maar ook samen met Wouter Wanders met akoestisch
gitaar begeleid een prachtig lied
zong. Van die 2 jonge talenten
gaan we vast en zeker meer horen
in Buinerveen.
Ondanks dat de sfeer er rond de
klok van tienen al goed in zat
werd ook dit concert opgeluisterd door de al elders in deze
dorpskrant omschreven club van
jongelingen die tijdens Show
Your Talent zo'n sfeer brachten
dat de organisatie ze ook graag
nu weer van de partij had; De
Four Tak met de kraker 'onze
poes en buurmans kater'. Wat
weer top opgevoerd en meeslepend gezongen werd door de
jonge heren. Was de zaal niet al
enthousiast genoeg, dan werd ze
dat na dit optreden wel.
De verzorging was ook uitermate
goed geregeld. De dames van het
spelweek bestuur namen de
bediening voor hun rekening en
hebben door hun fanatieke voor-

komen zeker weten ook de omzet
voor Henk en Annet weten op te
stuwen. Tip top in orde, voor
publiek en uitbater.
En als extra toegift van de band
werd ook nog samengespeeld
met het Viersprong Ensemble.
Niet verkleed als kikkers deze
keer maar lekker casual. Samen
met de band het nummer I will
Survive vertolken. Op zich is dit
al een nummer waarmee de band
een zaal plat kan krijgen, nu met
de extra dimensie van deze groep
dorpsmuzikanten in samenspel
met de band ging het dak er helemaal af. En daarna waren de beentjes ook goed los en heeft menigeen de volgende dag spierpijn
gehad van het langdurig swingen
op de dansvloer.
Door zowel de organisatie als het
publiek kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde avond.
Er was absoluut geen verwachting wat deze avond zou brengen
bij het bestuur zowel qua publiek
en sfeer als opbrengst, maar de
ervaring was dusdanig positief
dat mogelijk ook voor 2016 een
alternatiefs is gevonden om in
Buinerveen samen met de eigen
bevolking een deel van de weggevallen subsidie te compenseren.
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Het bestuur van de spelweek wil
een ieder bedanken die op wat
voor wijze dan ook bijgedragen
heeft om van dit benefiet concert
een succes te maken. Want dat
het een succes was, dat moge
duidelijk zijn.
En heeft u het dit jaar gemist?
Houd voor komend jaar de
dorpskrant altijd goed in de gaten
en plaats de belangrijke data
direct in uw eigen agenda, dan
wordt het zeker niet vergeten!
Het zou toch geweldig zijn dat
niet alleen uw kind goeie herinneringen heeft aan een fantastische spelweek maar dat ook u als
ouder nog betere herinneringen
opbouwt aan een grandioze concert avond in ons eigen Dorpshuis ten behoeve van diezelfde
Spelweek?
En mocht u graag ook zelf actief
zijn in de Spelweek, er is nog
plek om mee te draaien als vrijwilliger op de verschillende
dagen bij verschillende onderdelen. Twijfel niet en geef u zo
spoedig mogelijk op bij een van
de bestuursleden, elders in deze
dorpskrant genoemd.
En vergeet ook niet uw kind(eren) op te geven voor 1 juli! Dat
scheelt u per kind € 2,50!
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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

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

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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 15 april vond de gezamenlijke avond plaats met afd.
Nieuw-Buinen. De Sara's,
bestaande uit de dames Reina
Dijkstra uit Roden en Tea Nijnuis
uit Peize, vormen een nieuw duo.
Reina verzorgt de muziek en Tea
is verantwoordelijk voor de teksten. Zij brengen zelf gemaakte
gedichtjes, verhaaltjes en liedjes
op bestaande wijsjes in de streektaal. Alles met een lach en een
traan.
“De Sara's” namen ons mee terug
in de tijd. Hun tijdlijn was een
waslijn met ondergoed. Grootte
broeken van vroeger tot strings
van nu. Alle herkenbare momenten in het leven van een vrouw
kwamen voorbij. Vanaf de jaren
vijftig tot heden. De muziek en
de teksten waren voor velen van
ons zeer herkenbaar.

Woensdag 20 mei was er een
gezellige avond. Het cadeautjesspel werd met veel gelach
gespeeld. Op de tafel lagen ingepakte cadeautjes. Als iemand
een 6 met de dobbelsteen gooide,
mocht men 1 cadeau pakken. Dit
mocht nog niet worden uitgepakt. Het gooien met de dobbelsteen ging door tot alle cadeautjes op waren. Daarna werden ze
uitgepakt en kon je met een andere dobbelsteen gooien. Op deze
stond b.v. Geef alle cadeaus aan
je rechterbuurvrouw of Ga 1
cadeau ruilen met een ander.
Tot slot liet Ina Habing de website www.vrouwenvannu.nl met
daarop onze eigen afdeling zien.
De tijdens onze activiteiten

gemaakte foto's werden getoond.
Deze zijn geplaatst door Annette
de Jong.
Woensdag 16 september komt
Carolina Verhoeven met
Culinaire traktaties.

Excursie:
Naar de Kloosterboerderij Bleyendael in Sellingen zijn we op
woensdag 6 mei geweest.
De fam. Kuijer is in Laude
gestart met een boerenbedrijf op
een biologisch-dynamische wijze. Er is een prachtig nieuwe
kloosterboerderij gebouwd met
Roemeense stenen; dit zijn
kloostermoppen. In het horecagedeelte is een reliëf geplaatst
met een afbeelding van Jezus;
afkomstig uit een klooster. Ze
houden blaarkoppen in een pot-

stal; deze wordt 4x per jaar uitgeruimd. De kalfjes blijven bij de
moeder en houden hun horens.
De gemiddelde koe wordt 8 jaar.
Het vlees wordt verkocht. Er is
een melkrobot, een instro-robot,
een robot voor voer, 2 massageborstels en iedere koe heeft een
stappenteller. Terug naar de basis
met moderne middelen. Naast
het vee organiseren ze arrangementen voor uitjes en kan
gebruikt gemaakt worden van de
horeca. Tevens worden spullen in
de winkel verkocht.
Creatieve avond:
Op vrijdagavond 17 april gingen
8 dames bij Geert Klooster in 1e
Exloërmond wilgentenen vlechten. Hier heeft ieder een libelle
op stok of zonder stok gemaakt
onder deskundige leiding van
Geert. Hij hield goed toezicht op
onze creaties. Vond hij iets niet
mooi of goed gevlochten, dan
pakte hij zonder pardon de snoeischaar. Dit onder hilariteit van de
dames. Voldaan en met zere vingers van het vlechten gingen er
mooie libellen naar huis.
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Busreis:
Woensdag 3 juni organiseerde
onze activiteitencommissie een
busreis.
De eerste stop was bij het Bakkerijmuseum Bolletje in Almelo.
In dit museum kregen we koffie
met een lekkere beschuitbol. Op
de zolder is prachtig te zien hoe
vroeger in de bakkerij werd
gewerkt, in oma's tijd. Onze gids
gaf uitleg over het maken van
beschuit, roggebrood en de houtoven. Je kwam ogen te kort om
de vele attributen, die bij bakken
worden gebruikt, te bekijken.

De volgende stop was bij Tuincentrum Emsflower (Duitsland), waar we gingen lunchen.
Daarna zijn we met een gids door
de kassen heen gelopen. Eerst
liepen we in een kas met gerbera's, anthuriums en rozen. Vervolgens in een kas met tomaten,
komkommers, aubergines, enz.
In vele soorten. De volgende kas
was een aangelegde tropische
tuin met vele vlinders, vervol-

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (48,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Tuin:
Maandag 29 juni – tuinbezoek bij
mevr. Ten Dam te Gasselte
Maandag 2 september – tuin- en
museumbezoek Schloss Clemenswerth in Sögel
Maandag 28 september - stekjesruilbeurs

gens liepen we in een cactussentuin om daarna in een andere tuin
met vele bromelia's terecht te
komen.
Emsflower is producent van perk
-en potplanten. Vanaf
vier
bedrijven in Nederland en Duitsland beleveren zij handelaren en
retailers door heel Europa. En
ook deze perk- en potplanten
konden we bekijken. Tot slot
volgde nog een diner in een restaurant in Georgsdorf. We kijken
terug op een heel gezellige reis.

Interesse?

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

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. 0599212232
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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

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

In Buinerveen worden de volgende danslessen gegeven:
Donderdag: 18.00 - 19.00 uur
groep 4 t/m 6
NOAD HIP- HOP KIDS
19.00 - 20.00 uur
groep 7/8 en VO
NOAD HIP- HOP Tieners
20.00 - 21.00 uur
dames
NOAD STREETDANCE
Zaterdag:
9.30 - 10.30 uur
groep 1 t/m 3
NOAD HIP- HOP MINI
De lessen op donderdag worden gegeven door Jeanine Memelink.
De les op de zaterdag en streetdance word gegeven door Laura Schipper.
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 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.
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http:// okknieuwbuinen.nl
Sv O.K.K.

Nieuws
Op 25 April hebben wij een succesvolle clubkampioenschappen gehad.
Hier volgt de uitslag van de NOAD groepen:
HIP-HOP MINI:
1
Naima Kloosterman
2
Britt Sanders
3
Rosanne van der Veen
HIP-HOP KIDS
1
Lisa Boes
2
Tara Roosjen
3
Annemijn Hummel
HIP-HOP TIENERS 1
Rianne van der Aa
2
Charlotte Hummel
3
Leonie van der Scheer
Ook 's avonds tijdens de show
your talent heeft NOAD het goed
gedaan.
Sinds eind mei is Laura begonnen met STREETDANCE voor
dames en het is voor alle leeftijden. Dus dames heb je zin om te
dansen, kom dan eens kijken op

donderdagavond van 20.00 uur
tot 21.00 uur in de gymzaal achter school 75.
Op donderdag 25 juni geven alle
groepen een demonstratie tijden
de zwemvierdaagse in zwembad
'de Buinerstreng'. Het begint om
18.15 uur.

Voor de nieuw op te richten groepen voor heren gym en nu ook
dames gym is nog niet veel
belangstelling. Als er heren of
dames zijn die willen gymmen,
geef je op dan gaan wij na de
zomervakantie van start. Deze
lessen zullen wel in 'de Splitting'
gegeven worden.
Onze vakantie is van maandag 6
juli tot zaterdag 15 augustus.
Wij wensen iedereen een prettige
en zonnige vakantie.
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Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben
Multiple Sclerose (MS). Aan de
buitenkant zie je in veel gevallen
niks. Toch hebben zij er dagelijks
last van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben
niet ziek.”
Een groot probleem voor veel
mensen met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen
en maak je de andere dag gebruik
van een scootmobiel?
Heb je de ene dag energie voor de
dagelijkse dingen en de andere
dag kan er bijna niks? Het is voor
veel mensen niet te begrijpen.
“Dat mensen zeggen dat je je
aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten
vele partners, kinderen en
familieleden zich in tijdens de
collecteweek van het Nationaal
MS Fonds. Zij erkennen en
herkennen de symptomen zoals
gezichtsverlies, uitval aan armen
en benen en zetten zich in om MS
een gezicht te geven. Ook heel
veel mensen met MS doen mee
met de collecteweek.
Degene die niet kunnen of willen
collecteren hangen de vlag uit
tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht
nog lang niet bij alle huizen laten
zien. We zoeken nog meer

mensen die MS een gezicht
willen geven. Heb je 2 uurtjes de
tijd en wil je in jouw eigen buurt
meer bekendheid geven aan MS?
Meld je aan als collectant en help
mee. Kijk voor meer informatie
op www.nationaalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan
onderzoek (voor een beter leven
nu én een toekomst zonder MS),
begeleiding en voorlichting.

Een donatie wordt bijzonder
gewaardeerd: giro 5057 te
Maassluis (NL92 INGB 0000
0050 57). Het Nationaal MS
Fonds is 100 % afhankelijk van
giften.

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 d.d.24 juni in Het Hunzehuys Molenstraat 3f.
Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring
€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren
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.
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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
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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2015 zijn te verkrijgen bij:
A. Trip alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

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

€11.50
€ 6.50

Data viswedstrijden zijn vastgesteld op:
20 juni

(21.00 – 00.00)

nachtvissen

18 juli

(18.00 – 21.00)

met BBQ

22 aug

(18.00 – 21.00)

12 sept

(13.00 - 16.00)

op gewicht

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

maandag van 18.30 tot 19.30 uur
woensdag van 8.30 tot 9.30 uur
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Tel. 0599-615320
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Niet zomaar vier gedichten !
Gedichten geschreven door, Yentha Boekholt van O.B.S 75 uit Nieuw
Buinen, Jorrick Hulshof van O.B.S. Ekkelhof uit Drouwen en Evelyn
Oving en Ellen Komduur van C.B.S. De Borgh uit Borger, allen
leerlingen uit groep acht. Dit ter nagedachtenis aan WOII en 12 april,
de dag dat 70 jaar geleden zowel Buinen als Borger met moedige en
nodige strijd, werden bevrijd. Deze dichters van een jaar of elf hebben
hun gedicht zelf voorgelezen, voorafgaand aan de kranslegging bij het
oorlogsmonument in Buinen.
Hieronder het gedicht van Yenta
Oorlogsgedicht
70 jaar geleden is een stukje van Nederland bevrijd,
Nederland staat door de oorlog bij de veteranen in het krijt.
Ze hebben voor onze vrijheid en ons land gevochten.
Dagen en nachten zijn ze wakker gebleven,
om ons onze vrijheid terug te geven.
De mensen in Drenthe hebben in een spannende tijd geleefd,
als ze niet deden wat er gezegd werd, werden ze gestraft en dat is
heel onbeleefd.
Er werden door de Duitsers regels opgesteld,
als je die niet opvolgde, waren je vrije dagen geteld.
Je werd dan door Duitsers opgepakt en in de cel gezet,
er waren ook mensen die dat tegenhielden, ze waren van het verzet.
Deze mensen lichtten de bewoners van het dorp in, over wat er
gebeuren ging.
's Nachts vlogen er vliegtuigen over de dorpen,
Die bommen op belangrijke gebouwen hadden geworpen.
Na 5 jaar in angst te hebben geleefd,
Is het nu na 70 jaar FEEST !

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

www.dehomoeopaath.nl
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Het voorwerp
In De Dorpskrant Buinerveen
van april 2015 zijn drie kleine
foto's afgedrukt van het te benoemen voorwerp. Bij die nieuwe
opgaaf is verklapt dat het een niet
zo simpele opdracht is. Daarom
ook hebben we meer foto's dan
gebruikelijk geplaatst én is de in
het metaaldeel gegoten tekst van
het voorwerp vermeld. En dat
het niet zo'n simpele opgaaf is,
dat mag wel blijken uit de reacties van de lezers: Niet één!
Daar verondersteld mag worden
dat het aanbieden van nog meer
gegevens over dat voorwerp hoegenaamd ook geen nadere reacties zal opleveren, bieden we het
antwoord aan. De naam van het
voorwerp is isolator. Dit is een
stroomonderbreker die – soms in
meervoud - wordt gebruikt in
elektriciteitsmasten en waarmee
de transportkabels in de lucht
worden gehouden. Ze worden
ook wel hangisolatoren genoemd
en hebben als doel de verbindingsschakels te vormen tussen
de “draden” en de masten van
bovengrondse hoogspanningslijnen. De doorgaans hoge voltages
kunnen door de in hoofdzaak
glazen of porseleinen isolatoren
niet worden doorgegeven aan
bijvoorbeeld de metalen masten
die de transportkabels dragen.
Dit voorwerp is vast wel eens
gezien, maar nooit van zo dichtbij als op de kiekjes in de dorpskrant van april jl. én als op bijgaande plaatjes. Dank aan de
familie Klok uit Valthe voor het
even uitlenen van “hun” hangisolator.

We gaan aan de gang met een
nieuwe uitdaging, dit keer een
heel stuk minder moeilijk. Kijk
naar de foto's, een deels geopende metalen buis (67 cm.) waarin
een vakverdeling (8 á 9 cm. per
vak) en aan de uiteinden een punt
en een handvat (15 cm.) waar-

mee gestoken en gedraaid kan
worden. Laat weten wat de functie is van deze buis en/of vertel
waarvoor het gebruikt is/wordt
en/of gebruikt kan worden. Geef
je idee door aan de hoofdredacteur of aan
Martin Snapper
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Lavendelfestival Nieuwediep
Het Lavendelfestival wordt op 12
juli 2015 voor de 6e keer georganiseerd op Lavendelboerderij
“Ruitenborgh” in Nieuwediep
bij Gieterveen (Dr.) 'Het feest
van de bloeiende lavendel' is een
sfeervol festival waarbij de geurende lavendeltuin het middelpunt zal zijn. Engelse romantiek
en een vleugje Franse sjeu zijn dé
sfeermakers van het Lavendelfestival in Drenthe.
Lekker rondstruinen langs de
ruim 30 stijlvolle kraampjes met
cadeauartikelen, wellness, visagie, curiosa en diverse lavendelartikelen uit de Lavendelwinkel.
Er is de hele dag wat te doen: laat
u scheren door een barbier, maak

zelf lavendel Fuseau of kom
erachter wat uw persoonlijke
kleur is. Er is zelfs een poppendokter die spreekuur houdt voor
uw pop of beer met “kwaaltjes”.
Natuurlijk is er ook op culinair
gebied een hoop lekkers: er
wordt ter plaatse zalm gerookt,
zijn er allerlei ambachtelijke
chutneys, kazen en proeft u echte
Franse worsten tijdens een wijnproeverij.
Daarna even uitblazen op het
terras van de Theeschenkerij,
met een English Tea en échte
scones terwijl op de achtergrond
Franse chansons weerklinken.
Een 'joie de vivre' moment op
zijn best!

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367

Als hoogtepunt van de dag is er
de jaarlijkse 'hoedverkiezing':
dus dames (en heren!) neem uw
mooiste hoed mee en win een
High Tea arrangement voor twee
personen op Lavendelboerderij
Ruitenborgh.
Locatie: Lavendelboerderij Ruitenborgh, Nieuwediep 58 in Nieuwediep bij Gieterveen (Drenthe)
Tijd: zondag 12 juli 2015
10:30-17:00
Toegang: 3,50, kinderen tot 12
jaar gratis,
parkeren gratis
Website:
www.lavendelfestival.nl
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Gezond bewegen voor senioren bij GALM-vereniging Borger-Odoorn
Als je wat ouder wordt dan ontstaat vaak een voorover gebogen houding waarbij spieren aan de voorzijde
korter worden en spieren aan de rugzijde langer en slapper worden. Door rompspieren (buik-, bekkenbodem, rug-, borst-, schouder- en nekspieren) op de juiste wijze te leren aanspannen kunnen veel fysieke klachten
worden voorkomen. Bij onze vereniging GALM worden deze oefeningen regelmatig beoefend waardoor u
langer fit blijft. Daarnaast is in vele onderzoeken bewezen dat bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren
aan uw gezondheid.
In De Telegraaf van 30 juli 2014 werd nog weer eens de aandacht gevestigd op een interessant onderzoek
door een Amerikaanse universiteit onder 55.000 volwassenen die een logboek bijhielden over hun dagelijkse
activiteiten. De mensen die regelmatig bewogen bleken 30% minder risico te hebben om vroegtijdig te
sterven. Ook als je bijvoorbeeld minder dan een uurtje per week langzaam jogt, geniet je dezelfde voordelen
als iemand die het drie uur per week doet.
GALM is de afkorting voor Groninger Actief Leven Model.
De Universiteit te Groningen heeft de ”GALM” aanpak voor senioren ontwikkeld. Die aanpak richt zich
speciaal op minder-actieve ouderen, probeert aan te haken bij hun wensen en biedt de mogelijkheid van
langdurige begeleiding en stimulering. Voorts staat het (her)winnen van plezier in sportieve beweging
centraal.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten, want wij houden het graag gezellig. Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a € 2,00 per les). De
eerste 2 lessen zijn gratis. GALM ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente.
Ook het sociale element staat bij ons voorop. Twee maal per jaar komen alle groepen bijeen, voor
evenementen die in het teken staan van sport, spel en plezier. Beide evenementen laten steeds een grote
opkomst zien.
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen:

Kijk op onze website www.galm-borger-odoorn.nl voor meer informatie
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Gerwin Prins
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Steunstee Nieuw-Buinen
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Bert Brinks
Brian van Buuren
Bjarne Drent
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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.

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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TIP: Ruim deze zomer uw zolder / garage op!!

