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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
20 apr
Plantjesactie
21 apr
Oud ijzer actie
21 apr
Pubquiz
28 apr
Viswedstrijd
10 mei
Fietstocht
16 mei
Huus vd toal
18 mei
Kinderbingo
26 mei
Viswedstrijd
9 juni
BINGO
10 juni
Volleybaltoernooi
17 juni
Zeskamp
Viswedstrijd
23 juni
14 juli
Viswedstrijd
8 sept
BINGO
Viswedstrijd
8 sept
29 sept
Viswedstrijd
6 okt
Muziekavond met…???
12 okt
Kinderbingo
3 nov
Spokentocht
23 nov
Vrouwenbingo
15 dec
BINGO

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
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
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 4

inleveren voor

15 augustus 2018

Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor

3 oktober 2018
5 december 2018

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Dorpskrant Buinerveen
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6 – kamp
Zondag 24 juni 2018
13:30 aanmelden teams
14:00 start zeskamp

Aanmelden VOOR 20 juni kan via:
acbuinerveen@outlook.com
Aanmelden graag onder vermelding
van teamnaam.
(team moet bestaan uit 6 personen)
Kosten: € 10,- per team

Voor de kinderen is er een
buikschuifbaan aanwezig!

Locatie: Voetbalveld
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Stratenvolleybaltoernooi Buinerveen
leverde winst op voor “Lawedamadoen”

De Activiteitencommissie van
voetbalvereniging Buinerveen
organiseert al enkele jaren een
stratenvolleybaltoernooi. Locatie is sinds jaar en dag het hoofdveld van de voetbalvereniging.
Dit jaar deden er ook weer een
mooi aantal teams mee, met elf
teams was er ook nu een goede
opkomst. Het Springer Team
won de laatste editie, maar kon
afgelopen zondagmiddag niet
winnen. Die eer viel te beurt aan
het team Lawedamadoen.

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

De winnaars rekenden in de finale met Springer Team af: 2-0
werd het. Het team verloor tijdens het hele toernooi maar één
set. De elf teams werden over
drie poules verdeeld: twee met
vier teams en één met daarin drie
teams. Daarna volgden de halve
finales met twee poules van drie
teams. De winnaars hiervan
speelden de finale.

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

Al met al was het weer een zeer
geslaagde dag op het sportpark
van vv Buinerveen.

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
openingstijden: zie website

Dorpskrant Buinerveen
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Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 29 september 2018
wordt er weer een 'Show your
talent' georganiseerd. Zie jij
jezelf al op het podium staan?
Grijp dan nu je kans. Jong en oud
mogen meedoen. Je mag playbacken, zingen, toneel spelen,
een instrument bespelen of iets
laten zien wat een ander niet kan.
Vanaf nu kunnen kinderen, tieners en volwassenen zich weer
opgeven via het deelnameformulier of via de mail bij Jannet
Boven (zie mailadres hieronder).
Na de zomervakantie zullen we
nog een reminder rond laten gaan
op de scholen en in de dorpkrant.

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om ook mee te
helpen met de voorbereiding, het
opbouwen en de verzorging van
de avond laat het dan even weten,
wij kunnen alle hulp namelijk
goed gebruiken!
Alle hulp is welkom!!!!
Heb je interesse, meld je dan
aan bij:
jannet.boven@gmail.com

Om de kosten de kunnen dekken
rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf. Zorg dus
voor kleingeld op zak! Alleen
met uw bijdrage kunnen we de
kosten dekken en zorgen voor
een leuke avond voor bezoekers
en deelnemer.
De organisatie
Gert Jan Weggemans
Jannet Boven

Deelnameformulier Show your Talent!
29 september 2018,
2018, Dorpshuis de Viersprong!

Naam;

Leeftijd;

1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
4.........................................................................................................
................................................................
5.........................................................................................................
E-mailadres
mailadres contactpersoon;...................................................
contactpersoon;..............................
Telefoonnummer
oonnummer contactpersoon;...........................................
contactpersoon;.....................
Artiest/band

Lied;

Act (play-back,
back, zang, dans, anders);

................................................................................................
............................................................................................................
................................................................................
..........................................................................................
Algemeen;
1. Maximaal 1 act per deelnemer per categorie.
2. De organisatie bepaald onder welke categorie een act wordt ingedeeld (bij gemengde
leeftijd samenstelling bijvoorbeeld).
bijvo
3. Bij onduidelijkheid kan de organisatie geraadpleegd worden.
4. Indeling categorieën;
t/m 10 jaar
10 t/m 15 jaar
16 jaar en ouder
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Spelweek nieuws!!
LOCATIE SPELWEEK 2018
Vanwege de
werkzaamheden bij de
ijsbaan, zal de spelweek dit
jaar plaatsvinden bij het
voetbalveld.

Opgeven
Wil jij ook meedoen met de
spelweek? Geef je dan snel op via
onze website:
www.spelweekbuinerveen.nl
opgeven voor 1 juli €12,50
opgeven na 1 juli €15,00
Voor de 12+ is het ook mogelijk om
alleen aan de avondspellen deel te

Vrijwilligers
Ook dit jaar zijn we weer een heleboel
vrijwilligers nodig om de spelweek tot
een groot succes te maken. Lijkt het u
leuk om ook te helpen op welke
manier dan ook, laat het één van onze
bestuursleden weten, of stuur een
mailtje naar:
spelweekbuinerveen@gmail.com

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

Dorpskrant Buinerveen
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Weekschema
Dag

Tijd

Woensdag 14.00-16.00
20.00-22.00
22.00-00.00
Donderdag 10.00-12.00
14.00-16.00
18:30-19:30
22.00-00.00
Vrijdag
10.00-12.00
14.00-16.00
20.00-22.00

Groep 1 t/m 4
4-7 jaar
Speurtocht

Groep 5 t/m 8
8-12 jaar
Draai maar door
Het geheim van…

Join The Bar
Nachtwacht

Knutselen en poffertjes eten

Expeditie Caribbean
Tour in Town

Expeditie Caribbean

Strandfeest
Lasergamen
Alarm in de jungle
waterspektakel

stormbaan
De Caribische keuken

07.00-08.00
10.00-11.00

Stormbaan

Spelshow

22.00-08.00
Zaterdag

12+

overnachten
ontbijt

Dropping
Ontbijt

Muziekinstrumenten maken
Fiets versieren

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00

Rondrit dorp
Eten in dorpshuis
Ballonnen oplaten

Wijzigingen voorbehouden

Deelnameformulier Spelweek Buinerveen 2018
Naam:
Adres:
Postcode +
Woonplaats
Telefoonnummer:
geboortedatum:
E-mail adres:
Groep in
schooljaar
2018/2019
Kosten:

Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00
Alleen avond spellen en dropping € 7,50 (12+)
(te voldoen bij opgave)

Wanneer:

Woensdag 29 augustus t/m
zaterdag 1 september 2018

Opmerkingen:
Vrijwilliger:
Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)
(graag aanvinken als dit van toepassing is)
Deelname op eigen risico
Aanmelden via de site is ook mogelijk www.spelweekb uinerveen.nl
Deelnameformulieren + bijdrage kunnen ingeleverd worden bij:
(kan ook in de brievenbus gedeponeerd worden)

Janet Smid

Noorderstraat 3

Buinerveen
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een afspraak tijdens
kantooruren bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Locaties in de regio zijn
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.
Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring
€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

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 06 13686986
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

gienus@rateringbv.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@hotmail.com

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen

Van de bestuurstafel
Inmiddels is het jaar alweer voor
de helft voorbij. De zomer staat
voor de deur en de vakantieplannen zijn uitgewerkt.
Als bestuur hebben we allerlei
zaken behandeld in onze maandelijkse vergaderingen. Overigens is het zo dat als jullie als
bewoners van Buinerveen/
Nieuw Buinen iets willen melden
aan het bestuur dit kan via telefoon of mail aan de bestuursleden de adressen staan elders in de
dorpskrant. Uiteraard mag je het
ook mondeling melden bij onze
vergadering dan wel graag even
melden zodat we tijd inruimen
tijdens de vergadering .
Een 4 tal bestuursleden is druk
doende om ideeën en plannen te
maken om ons dorpshuis klaar te
stomen voor de toekomst . Out of
the box denken om klaar te zijn
voor de toekomst. Na de vakantie zullen we ook avonden organiseren waarin we de plannen
zullen presenteren .
Als bewoners van Buinerveen
hebben jullie ook de vorderingen van het nieuwe kruispunt
gezien. Het is nog even door
zetten maar dan zal het resultaat
mooi zijn. Het nieuw gedeelte
van het kanaal is uitgegraven. De
contouren van de weg en fietspad
zijn zichtbaar. Het plein is voorzien van klinkers en het terras is
bijna klaar. Volgens de planning
zal het met de bouwvak klaar
zijn.
Rest ons ieder een mooie zomer
toe te wensen en voor degenen
die op reis gaan goede reis en
gezond weer terug.
Namens bestuur stichting Dorpshuis
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GEZOCHT:
Bezorgers M/V
6x per jaar, door weer en wind,
uiteraard in je eigen tijd.
Goed voor je maatschappelijke stage,
of om er gewoon even uit te zijn.
Reageren naar: dorpskrant@buinerveen.nu

THEEWINKEL STADSKANAAL
EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Nieuws CBS School 59
Koningsspelen
Op een zonovergoten schoolplein hebben we op vrijdag 20
april Koningsdag gevierd met
allerlei oudhollandse spelletjes.
Na een stevig koningsontbijt in
de klas gingen we met alle kinderen van de school naar buiten. Op
het schoolplein werden de
koningsspelen officieel geopend
met een dans en het koningslied.
Het feest kon beginnen. De kinderen hebben zich in kleine
groepjes onder leiding van een
ouder uitstekend vermaakt. De
morgen werd afgesloten met een
lekker ijsje.
Muziekdag
Donderdag 26 april stond de hele
dag in het teken van muziek. De
kinderen volgden een workshop
bij Mark Wester. Mark leerde de
kinderen allerlei ritmes te trommelen op emmers en de bovenbouwers leerden deze ritmes op
de djembé. Aan het eind van de
muziekdag lieten de kinderen,
onder leiding van Mark, een spetterende percussieshow horen.
Dat de voorstelling geslaagd was
bleek wel uit het daverende
applaus van de ouders na afloop!
Excursie groep 1 en 2
Vrijdagmorgen 18 mei brachten
de kinderen van groep 1 en 2 een
bezoek aan het Keramisch
Museum Goedewaagen in
Nieuw Buinen. Ze werden ontvangen door dhr. Friggo Visser.
Onder het genot van een glaasje
drinken heeft Friggo leuke verhalen verteld over het museum.
De kinderen hebben ook een kijkje mogen nemen in de fabriek en
hebben gezien hoe de huisjes
werden geverfd. Het was een
zeer leerzame en geslaagde ochtend.

BOTTS-techniekdag
In één morgen een lampje maken
op zonne-energie, dat hebben de
kinderen van groep 8 voor elkaar
gekregen. Onder professionele
leiding van leerlingen van het
UBBO maakten de kinderen kennis met verschillende aspecten
van techniek. Er is geboord,
gevijld, geschroefd en aan het
eind van de morgen gingen de
kinderen naar huis met een
moderne lamp!

Dorpskrant Buinerveen

Kamp
Van woensdag 23 t/m vrijdag 25
mei zijn de kinderen van groep
6/7/8 op kamp geweest. Ook dit
jaar was de bestemming Ellertshaar en logeerden we in “de Klonie”. Op de heenreis brachten we
een bezoek aan het Hunebedcentrum in Borger, waar meneer
Herman ons van alles vertelde
over vroeger tijden. De kinderen
hebben lasergame gespeeld in
het bos en uiteraard hebben ze
zich, mede dankzij het mooie
weer, uitstekend vermaakt aan
het Loomeer.
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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
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:
donderdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.00 – 17.00
18.00 - 20.00
dinsdag:
14.00 - 17.00
woensdag:
14.00 - 17.00
donderdag: 08.30 – 11.00
14.00 – 17.00

Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
14.00 - 17.00 uur
Tel:
Borger:
088 012 8300
Nieuw-Buinen:
088-0128375
Tweedehands boeken te koop
in de Bibliotheek
Tot de zomervakantie worden in
de Bibliotheek weer tweedehands boeken en tijdschriften
verkocht.Deze bibliotheekboeken zijn erg handig voor op
vakantie of bijvoorbeeld een
voorraadje kinderboeken voor de
logerende kleinkinderen. Dus
doe hiermee uw voordeel.
Voor de adresgegevens en openingstijden zie www.bibliothkeeknieuwbuinen.nl
De verkoop is voor iedereen, dus
ook als u geen lid bent van de
bibliotheek bent u van harte welkom.

Openingstijden in de zomervakantie
Van 23 juli tot 3 september is de
Bibliotheek gesloten op dinsdagmiddag en donderdagmorgen.
De overige openingstijden blijven ongewijzigd.
De VakantieBieb
De VakantieBieb is het zomercadeautje van de Bibliotheek en is
open van 1 juli t/m 31 augustus.
De app omvat een selectie van
zo'n 60 Nederlandse e-books,
met voor elk wat wils.
Meer op www.vakantiebieb.nl

Lidmaatschap
Voor kinderen tot 19 jaar is het
lidmaatschap gratis. Volwassenen kunnen vanaf 48 euro per
jaar lenen. Op een basis-, en
maandabonnement mag je per
keer zoveel boeken, tijdschriften, dvd's, cd's e.d. lenen als je
wilt tot het aantal leenstrippen
van je abonnement gebruikt is.
Het abonnement is geldig bij alle
bibliotheken in Drenthe. Je kunt
dus lenen en terugbrengen bij
elke vestiging binnen de provincie.

E-books
Met het abonnement van de
Bibliotheek kun je gratis eb o o k s l e n e n o p
https://www.onlinebi bliotheek.nl/e-books. Hier kun je
kiezen uit duizenden e-books
voor tablet, smartphone en ereader. Maak eenmalig een
webaccount aan en begin met
lezen! Lees je alleen e-books,
dan kun je kiezen voor het digitale e-booksabonnement.
Gastlenen buiten Drenthe
Met een basis- of grootabonnement kun je ook lenen bij
alle andere openbare bibliotheken in Nederland, het zogenaamde gastlenen. Dit kan bijvoorbeeld in de plaats waar je de
vakantie doorbrengt, winkelt of
studeert.

Dorpskrant Buinerveen
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Delpher : online zoeken in
historische artikelen
In Delpher vind je de originele
teksten uit meer dan ruim 1,3
miljoen kranten, 1,5 miljoen
tijdschriftpagina's en meer dan
320.000 boeken uit de 15de tot
de 21ste eeuw.
De teksten zijn op woorden te
doorzoeken en zijn gratis
beschikbaar voor particulier
gebruik. www.delpher.nl
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 2018
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2018
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

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

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

Voor 2 stuks speelgoed
17.50
Voor 4 stuks speelgoed
25.00
(uitleentijd 3 weken)
Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen,
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320
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Meraskikkernieuws
Met de zomervakantie in het verschiet is het misschien wel leuk
om nog even terug te kijken naar
onze activiteiten van het afgelopen half jaar. Mogelijk hebben
jullie daar zelfs van mee kunnen
genieten. Voor een club jongelui
'op leeftijd' die geen vereniging is
maar lol heeft in 'het af en toe
muziek maken voor het plezier
en de ontspanning' beleven en
organiseren we nog wel eens
wat:
Nieuwjaarsinstuif, kindercarnaval in het dorp, open dag bij Trex
in 2e Exloërmond en het opluisteren van jubileumfeestjes met een

heuse serenade.
Wanneer ons mooie dorpshuis
eens keer een paar dagen gesloten is en we toch willen oefenen,
doen we dat soms bij een van ons
thuis. Zo ook in mei.
Omdat het fantastisch weer was,
dus gewoon veel te heet om binnen te zitten, hadden we ons
geïnstalleerd op het terras in de
buitenlucht. Misschien moeten
we dat vaker doen want het leverde zelfs enthousiast publiek op.
Onze mobiele telefoons begonnen mee te musiceren met het
geluid van binnenkomende positieve appjes van mensen die in

MAAK KENNIS MET ONZE ZORGBUTLER!
U BLIJFT BAAS IN EIGEN HUIS
Uw zorgbutler

BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD
BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER
PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

Senas
Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
info@senas-zorg.nl

b.g.g.:?06?-?174?43031

www.senas-zorg.nl

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.

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

hun eigen tuin tot ver in de
omtrek meeluisterden. In een
wereld waar vaak negatieve reacties het eerst gedeeld worden
weer een plusje voor ons Nieuwbuinerveen!!
Onze muzikale afsluiting van dit
seizoen hebben we gevierd met
een gezellige bbq bij de familie
Trip. Het was wel tijd voor een
klein feestje omdat het precies 5
jaar geleden is dat we met elkaar
voor het eerst muziek zijn gaan
maken. Best wel een beetje trots
stelden we vast dat het nog steeds
leuk is en dat het erop lijkt dat we
als Meraskikkers een plekje in de
agenda van ons dorp hebben
gekregen. Duidelijk is dat we
met elkaar nog vol plannen zitten. De uitvoering is soms nog
wel een dingetje qua tijd en
bezetting, maar ook na de vakantie hebben we alweer een aantal
activiteiten in de pen zitten.
Daarover meer in het volgende
nummer van de Dorpskrant.
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Stichting Peuterwerk start voorscholen in de regio Borger-Odoorn
voor “Optimale ontwikkeling voor elke peuter”
In januari 2016 werd door wethouder Trip het startsein gegeven
voor het onderzoek naar de ontwikkeling van voorscholen in de
gemeente Borger-Odoorn. Stichting Peuterwerk gunt iedere peuter in de leeftijd van 2 jaar en 3
maanden tot 4 jaar een ontwikkelrecht en zal alle huidige locaties voor peuteropvang per 1 september 2018 ombouwen tot voorschool.
Samenwerkingsovereenkomst
Stichting Peuterwerk is een
samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met het openbaar
basisonderwijs in BorgerOdoorn. Dit betekent dat er in of
in de nabijheid van iedere openbare basisschool getracht wordt
een voorschool te starten. Binnen
deze voorscholen zijn echter álle
kinderen welkom, ook als na de
voorschool gekozen wordt voor
een andere basisschool. Stichting
Peuterwerk wil namelijk élke
peuter in Borger-Odoorn vanaf 1
september 2018 de mogelijkheid
bieden zich spelend te kunnen
ontwikkelen, om straks soepel
naar school te kunnen gaan.
Vroege aansluiting met
basisonderwijs
Voorscholen zijn vergelijkbaar
met peuterspeelzalen, ook hier
ontwikkelt de peuter zich spelenderwijs. De voorschool is
gehuisvest binnen of vlakbij een
basisschool en net als op de peuterspeelzaal vinden we het
belangrijk dat de peuter het hier
naar zijn of haar zin heeft.
Een voorschoolgroep is drie dagdelen geopend, totaal 10 uur per
week. Door de nabijheid van de
basisschool kunnen de pedagogisch medewerkers van de peutergroep en de leerkrachten van
groep 1 en 2 nauwe contacten

onderhouden. Op de voorschool
krijgen peuters géén les. Het is
een plek waar ze zich al spelend
ontwikkelen, in of in de nabijheid van het gebouw en het plein
van hun toekomstige basisschool, zodat ze goed mee kunnen komen wanneer ze op hun
vierde doorstromen naar groep 1.

Open dagen
In de week van 2 t/m 6 juli houden alle locaties van Stichting
Peuterwerk in Borger-Odoorn
een open dag. U bent van harte
welkom om een kijkje te komen
nemen en te ontdekken hoe wij
de voorschool vormgeven.

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Nieuws OBS 75

Groep 5/6 met ukeleleles

Cultuurproject op O.B.S. 75
In alle groepen is de afgelopen
tijd met een project weer extra
input gegeven aan cultuuronderwijs. Dankzij de steun van de
activiteitencommissie konden de
kinderen culturele uitstapjes
maken en workshops volgen.
In groep ½ stond 'erfgoed' op het
programma. De kinderen leerden
over de laatste ijstijd en de hunebedden. Als afsluiting hebben zij
het hunebedmuseum in Borger
bezocht.
In groep 3/4 hielden de kinderen
zich bezig met de kunst van
Escher. Ze hebben zich vermaakt
met de knappe wijze waarop
Escher onze ogen voor de gek
kon houden. Hun project hebben
ze afgesloten in het Fries
Museum in Leeuwarden, waar
momenteel een expositie van
Escher hangt.
In groep 5/6 werd er aandacht
besteed aan muziek en konden de
kinderen na twee lessen van
Wim-Jan Eikens allemaal al een
paar akkoorden en melodieën op
de ukelele spelen. Het klonk
prachtig en juf Bea doet haar best
om aan deze lessen na het project
nog een vervolg te geven.
In groep 7/8 is dieper ingegaan

op het begrip cultuur: wat houdt
het in en wat kun je allemaal noemen op het gebied van cultuur?
De groep verdiepte zich verder in
De Nachtwacht van Rembrandt
van Rijn. Verder heeft juf Karin
nog een trommelles met emmers
gegeven in groep 5 t/m 8. Ook
durfde fotografe Jeannet Elting
het aan om de concurrentie in
haar eigen omgeving een boost te
geven: zij heeft in groep 7/8 haar
geheimen van het maken van
goede foto's verklapt.
Peuterspeelzaal op O.B.S. 75
Het is erg jammer geweest dat de
gemeente er enkele jaren geleden
voor koos om kleine peuterspeelzalen te sluiten. Peuters uit Buinerveen/Nieuw-Buinen-West
moesten hierdoor naar de Noorderbreedte, wat voor sommige
ouders best een opgave was.
Stichting OPO Borger-Odoorn is
daarom een samenwerking aangegaan met stichting Peuterwerk
om voorscholen (peuteropvang)
te organiseren op meerdere scholen in Borger-Odoorn. Ook op
O.B.S. wordt na de zomervakantie een voorschool/peuterspeelzaal geïnstalleerd. Momenteel wordt de beschikbare ruimte
hiervoor geschikt gemaakt. We

vinden het enorm goed voor de
peuters dat zij dichterbij naar de
opvang kunnen en het is ook heel
goed voor een doorlopende ontwikkeling richting de basisschool. Wilt u meer informatie
over de voorschoolse opvang,
kijk dan op www.stichtingpeuterwerk.nl. of kom naar onze
Open Dag in juli (de exacte
datum is nog niet bekend).

Zelfgebouwd hunebed

Dorpskrant Buinerveen
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De avondvierdaagse met prachhtig weer

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Plan Het Kloppende Hart
Buinerveen:
Op maandag 16 april zijn de
werkzaamheden voor de verandering van ons kruispunt, het
maken van een plein voor het
dorpshuis en het opengraven van
het kanaal, gestart.
Via borden is een omleidingsroute aangegeven. En er is zeker
sprake van overlast, maar helaas
is dit niet te voorkomen om ons
plan uitgevoerd te krijgen.
Dit plan kan mede uitgevoerd
worden door een subsidie van
Leader. Hierbij is een deel zelfwerkzaamheid nodig van uit ons
dorp. Op donderdag 3 mei is een
groep inwoners bezig geweest
stenen te sorteren. Deze stenen
worden straks in het plein op de
dam gelegd, Over deze dam gaat
straks tevens het fietspad.
De belettering van de verkeersborden van de omleidingsroute is
in zelfwerkzaamheid uitgevoerd.
Bij de ijsbaan liggen inmiddels al
verschillende ladingen grond.
Donderdag 7 juni is gestart met
het opengraven van het kanaal.
Ook deze grond gaat naar het
terrein van de ijsbaan. Dat
gebeurt door tractors en dumpers; iedereen die zichzelf en/of

de materialen hiervoor beschikbaar stelt, danken wij zeer hartelijk!
Het terras van ons dorpshuis
wordt tijdelijk verplaatst. De
oude klinkers worden verwijderd
en met dezelfde stenen, als in het
plein liggen, wordt het terras
opnieuw bestraat.
Het gras inzaaien zal door onze
inwoners uitgevoerd gaan worden. In het najaar worden de
bomen geplant. De struiken en
bloembollen worden in samenwerking met de gemeente door
onze inwoners geplant. Ook voor
het vullen van de plantenbakken
die op het plein geplaatst worden. Inwoners die zich willen
aanmelden voor deze klussen,
kunnen zich melden bij inahabing@ziggo.nl of via 0599212353.
Belevingsonderzoek:
Na de zomer gaan we bezig met
het vervolg van het dorpsbelevingsonderzoek. Samen met
gemeente Borger-Odoorn en de
BOKD.
Via de ingeleverde lijsten voor
eventuele vrijwilligerswerkzaamheden voor ons dorp zijn
inmiddels inwoners bereid

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.

gevonden om mee te helpen met
werkzaamheden betreffende ons
plan “Het Kloppende Hart van
Buinerveen”. Waarvoor dank!
Nieuw gemeentelijk verkeersen vervoersplan:
De gemeente Borger-Odoorn
werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
(GVVP) voor de komende 10
jaar. Daarin staat omschreven
hoe wordt omgegaan met zaken
als wegen, fietspaden, parkeren
en verkeersveiligheid. Via een
website kon een ieder een melding doen op de wegenkaart van
onze gemeente.
e
De klankbordgroep is voor de 2
keer bij elkaar geweest. Op grote
landkaarten van de gemeente kon
aangegeven worden wat de beste
routes zijn voor het fietsverkeer,
wat de knelpunten zijn en waarom het fietsverkeer daar langs
gaat. Daarna is het autoverkeer
op dezelfde manier besproken.

Dorpskrant Buinerveen
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Voor de zomervakantie volgt nog
een 3e en laatste bijeenkomst.
Verlichtingsplan Noorderstraat Buinerveen:
Binnenkort wordt om en om een
lantaarnpaal in de nacht gedimd
op de Noorderstraat. Zelfde huidige situatie als op de Zuiderstraat buiten de bebouwde kom.
Verder komt er een extra lantaarn
bij Noorderstraat 28 en 30. In de
bocht wordt een lantaarnpaal
verplaatst en 1 weggehaald.
Herstraten deel Noorderstraat:
De klinkers in een deel van de
Noorderstraat worden in september opnieuw gelegd.
Het betreft het deel langs de
woningen Noorderstraat 28 t/m
37.

OPROEP voor vrijwilligers
Voor ons plan “Het Kloppende Hart van Buinerveen”
Wie helpt mee in het najaar:
-

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.

Met gras inzaaien
Met planten in de plantenbakken plaatsen
Met planten in de plantvakken plaatsen
Met bloembollen in de grond zetten
Graag melden bij inahabing@ziggo.nl
of via 0599-212353.

Pagina 20

Dorpskrant Buinerveen

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

Gezocht:
Namen bij deze foto's uit Buinerveen.
Reacties Jacco Pranger, 06-21831002
Of naar de redactie van de Dorpskrant: brammes@hetnet.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
Onze ruimtes raken goed gevuld
met vele historische materialen
en laten een beeld zien uit onder
meer het verleden van NieuwBuinen, Buinerveen en zijn
omgeving.
Ook zijn we als vereniging
betrokken bij het realiseren van
een park ( naam die we bedacht
hebben Het Thöne park) nabij
de nieuwe ijsbaan tussen het Zuiderdiep en het Noorderdiep, het
voormalig voetbalveld en van de
glasindustrie. In de komende
maanden zal hier druk aan gewerkt worden om dit te realiseren
en toegankelijk te maken voor
het publiek. Tevens zijn we
betrokken en werken mee met
het project Parels in het Veen.
Musea en historie uit NieuwBuinen en Stadskanaal die de
krachten samen binden om activiteiten te organiseren over onze
plaatselijke omgeving en haar
historie. De komende tijd zal hier
meer over naar buiten komen, we
houden u op de hoogte. Maar ook
zijn we samen met Dorpsbelangen Nieuw-Buinen bezig geweest
met het maken van een fietsroute
door Nieuw-Buinen en omgeving met de bij behorende musea
en historische panden. De fietsroute is op woensdag 30 mei
2018 uitgereikt aan burgemeester Jan Seton van BorgerOdoorn.
Kom gerust ook eens langs in
onze archiefruimte aan de Parklaan 26 ( oude bibliotheek) om
alles te bekijken. Onze ruimte is
vrij toegankelijk en er is ruime
parkeergelegenheid. We zijn er
meestal op de dinsdagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur, of na
telefonisch contact op een ander
tijdstip. Ook kunt u materiaal
meenemen zoals foto's en documenten. Deze worden direct

gescand en kunt u uw documenten meteen weer mee naar huis
nemen. We beschikken o.a. over
een groot krantenarchief met
allerlei knipsels uit ons dorp.
Vaak denken mensen bij het
opruimen: “Wat moet ik met die
oude spullen”, en worden de spullen weggegooid. Vaak zitten hier
toch dingen tussen die voor ons
van waarde zijn en die we graag
willen bewaren.
Dus………….Laat het eerst
even aan ons zien voordat u het
weg doet.
Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons
tijdschrift. Het tweede nummer
van 2018.
Heeft u belangstelling voor ons
tijdschrift, dan kunt u voor 17
euro lid worden en ontvangt u
tevens 4 keer per jaar dit tijdschrift. Ook los is ons tijdschrift
te koop, maar kost dan 5 euro per
stuk. Dus een lidmaatschap is
voordeliger .Een voordeel hiervan is ook nog dat u het kwartaalblad thuisbezorgd krijgt door
één van onze vrijwilligers.

Een oud bestuurslid van onze
vereniging Albert Schuur ( geb.
28-04-1930) is overleden op 17
mei 2018. Albert was in het begin
van de oprichting van onze vereniging betrokken en actief. Een
man met grote kennis van
Nieuw-Buinen en vooral de glasindustrie van weleer. We wensen
de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit verlies.
Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
.Daar staat ook veel informatie
over onze vereniging. Of op facebook onder oald buunerveen en
oald buunermond, waar ondermeer geregeld oude foto's verschijnen en contacten gelegd
kunnen worden.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Dinsdag 24 april:
Onze afdeling was in NieuwBuinen op bezoek. Er werd een
muzikale avond georganiseerd,
waarbij Karl May de avond presenteerde. Door middel van Karaoke deden wij ons best om samen
op de begeleiding van een keyboard de liedjes te zingen. Veel
bekende nummers kwamen voorbij.
Woensdag 16 mei:
Deze avond was voor alle
belangstellenden, dus ook nietleden, mannen en vrouwen.
Slechts 2 mannen en 1 vrouw
waren op de uitnodiging afgekomen. Jan Germs vertelde over het
Huus van de Taol. Dit is een op 1
maart 2007 opgerichte en door de
provincie Drenthe gesubsidieerde stichting voor het stimuleren
van het gebruik van het Drents,
de in Drenthe gesproken varianten van het Nedersaksisch.
Oorspronkelijk waren er de dialecten, maar er moest 1 Nederlandse taal worden gekozen als
landstaal. Om de kas te spekken
was er een verloting met prachtige gesponsorde prijzen.

Busreis Donderdag 17 mei:
Donderdag 17 mei samen met
afdeling Nieuw-Buinen op stap
met de bus naar Ootmarsum.
Onderweg eerst koffiedrinken bij
camping BeerzerBulten. In Ootmarsum zijn we midden door het
centrum gewandeld naar de Glasblazer HotMarksGlass. Deze
glasblazer voerde een hele entertainmentshow op tijdens zijn

demonstratie. Prachtig! Nog
even rondkijken en spullen
kopen in de winkel en vervolgens naar de heerlijke lunch in
het StadsHotel. Nog even shoppen en rondkijken in het centrum
waarna we met de bus naar de
Paardenmelkerij Sand Harbrinkhoek vertrokken. Na een uitleg
over het ontstaan en ontwikkeling van deze melkerij konden
we zien hoe een paard werd
gemolken. Tenslotte ontvingen
we nog een klein glaasje paardenmelk en een ander drankje.
Tot slot nog een dinerbuffet in
restaurant Van Hollandse Bodem
in Hoogeveen en dat was het
einde van een heerlijke zonnige,
maar koude dag.
Tuinbezoeken:
Maandag 7 mei: Bostuin van
Willy Leber in Buinen. Helaas
afgelast.
Maandag 2 juli: "Tuin" en "Glas
in lood" van fam. Weisbeek in
Gasselternijveenschemond
Maandag 16 juli: "De stille Kniptuun" van Hillie Jipping in
Sellingen.
Maandag 3 september: Hortus in
Haren
Maandag 24 september: stekjes
ruilen bij Aly Bouwes
Uit eten met elkaar:
Op woensdag 23 mei is een
groepje van 12 dames naar Hore-

cacentrum Spa in 2e Exloërmond
geweest. Het vlees werd opgediend op een grote schaal en
bestond uit verschillende soorten. Verder lekkere verschillende
soorten aardappelen en groenten.
Tot slot nog een schaal met allerlei ijssoorten. Kortom het was
heerlijk en heel gezellig.
Museumbezoek:
Woensdag 11 april is een groep
dames naar Museumstad
Appingedam geweest. Zie foto's:
Uitjes:
Een fietstocht op woensdag 11
juli. Nadere informatie volgt.
Een stadswandeling in Groningen op woensdag 19 september.
Wie mee wil, meld je aan bij Ria
Boelsma, 0599-622121.
Wandelen met andere afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de
provinciale wandelingen met
elke keer een afstand van 8 of 12
k m ; e - m a i l : j a n e n l a mmy@kpnmail.nl
Wandelen bij de afdeling Drouwen,Bronneger,Bronnegerveen
op donderdag 14 juni.
Wandelen bij afdeling Zuidlaren
op donderdag 12 juli
Wandelen bij afdeling Vledder
op donderdag 9 augustus
De ontvangst is tussen 9.30 en
10.30 uur.
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Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (51,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats
in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen 's avonds om 19.45
uur. Iedereen is van harte
welkom en kan vrijblijvend 2
keer komen kijken. Informatie is
ook te verkrijgen bij Ria
Boelsma, tel. 0599-622121 of
Annette de Jong, tel. 0599621012

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl
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Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

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.

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

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

20.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen
Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl

Dorpskrant Buinerveen
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IVN: Activiteiten overzicht 2018

Over IVN Borger-Odoorn
18 Augustus Voedselbos dagexcursie naar van Wouter van Eck in
Groesbeek
Deelname lezingen € 7,50 leden / € 10,00 niet-leden incl. 1 x
Koffie/thee
Deelname totale cursus € 45,00 leden / € 55,00 niet-leden incl. 1x
Koffie/thee
Excl. Reiskosten excursies
Mei: Wandeling Anloo.
15 mei 19.00 uur locatie nader te bepalen
Deelname: gratis.
Juli: Struintocht Mandelanden.
19 juli 19.00 uur locatie nader te bepalen
Deelname: gratis.
September: Wandeling Wolvenspoor.
Korte wandeling in dit gebied.
Deelname: gratis.
September: Mini mierencursus.
Oktober: Vogelexcursie Diependal.
Deelname: gratis.
November: natuurfilm Henk en Janetta Bos.
Voor verdere informatie zie: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-afdborger-odoorn

Het IVN is een landelijke organisatie die mensen op een leuke en
boeiende manier wil betrekken
bij de natuur en het milieu in de
directe leefomgeving. Om dit
ook in onze omgeving met zijn
gevarieerde landschap met bos,
heide, zand en veen te bewerkstellingen hebben wij de afdeling
Borger- Odoorn opgericht. Door
middel van cursussen, lezingen,
wandelingen en natuurwerkdagen streven wij ernaar zo veel
mogelijk mensen te laten zien dat
onze omgeving veel aan landschap en natuurschoon te bieden
heeft en dat het de moeite waard
is om dit in stand houden. Kinderen zijn hierbij een belangrijke
doelgroep, want zij zijn de
natuurbeschermers van morgen.
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Sportnieuws
Zwembad de Leewal
Seizoen 2018
Op zaterdag 5 mei gaat zwembad De Leewal weer open. Daarom enige informatie omtrent het aanmelden
van zwemlessen en abonnementen.
Het aanmelden voor de zwemlessen is mogelijk van woensdag 2 mei t/m woensdag 9 mei 2018. Daarna kan
aanmelden ook nog wel, alleen is er dan geen voorverkoop korting meer.
Woensdag 2 mei, Donderdag 3 mei en vrijdag 4 mei kunt u terecht van 09.00-16.00 uur en zaterdag 5 mei
t/m woensdag 9 mei tijdens de openingstijden.
Prijzen:
Gezinsabonnement tijdens de voorverkoop
€ 92,50
daarna € 110,00
Persoonlijk abonnement tijdens de voorverkoop
€ 47,50
daarna € 61,00
Leskaart ABC
€ 105,00
(excl. Examengeld)
Leskaart B+C
€ 52,50
(excl. Examengeld)
Doelgroepenkaart
€ 52,50
(excl. Examengeld )
10-badenkaart
€ 40,00
(geldig: het jaar dat het wordt verkocht)
Bij een leskaart hoort een geldig entreebewijs
(overige prijzen kunt u vinden op de site www.zwembadendrenthe.nl )
BIJ VOORKEUR PINNEN
Het Jeugd Sportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om financiële redenen
geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Hier valt ook de zwemles onder en les voor het reddingszwemmen.
Degene die e.e.a. via het sportfonds regelen of willen regelen raden wij aan om dit vroegtijdig te doen.
Dit kan o.a. bij het sociaalteam De Hondsrug.
Ook bellen is mogelijk: tel. 0800-2009
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Schaats / visnieuws
Omdat velen middels Facebook
op de hoogte blijven wat er allemaal gebeurt, is het
even
omschakelen om ook voor de
dorpskrant het één en ander op
papier te krijgen. Maar goed ook
niet iedereen heeft Facebook,
dus hierbij een kort update.
De viswedstrijden zijn weer in
volle gang. De allereerste wedstrijd van 28 april was erg regenachtig, een aantal zijn dan ook
eerder gestopt, behalve nat worden wilden ze ook niet best bijten. “Gelukkig” was de wedstrijd van een maand later (van
18.00 – 21.00u) het tegenovergestelde met temperaturen van
hoog in de twintig met heerlijk
avondzonnetje. Zoals in de vorige Dorpskrant al is genoemd
verbinden we er een wedstrijdelement aan, van wie de meeste
vis gedurende het hele visseizoen
heeft gevangen. Voor volwassenen en kinderen.
Wel moet er rekening worden

gehouden dat de ijsbaan /visvijver voor sommigen met een
omweg benaderd moet worden,
omdat het kruispunt in Buinerveen eruit ligt. Soms moet je via

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2018 zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap:
€ 6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2018
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Buinen om er te komen, maar
goed, het schiet al mooi op heb
ik begrepen. Het wordt vast ook
erg mooi. Het uitgegraven zand
wordt bij de visvijver gedumpt
om het rondom op te hogen.
Daardoor lijkt het één en ander
rommelig , maar we kunnen het
goed gebruiken.

Dorpskrant Buinerveen
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Verder is de fietspuzzeltocht
weer verreden op Hemelvaartdag. Ondanks de slechte voorspelling van regen, viel dit reuze
mee. Het was weliswaar behoorlijk fris op de fiets, maar we hebben het droog gehouden. Wel
heeft dit het aantal deelnemers
afgeschrikt want vergeleken met
vorig jaar deden er nu 32 diehards mee, ongeveer de helft
minder.
De uitslag is als volgt voor de
kinderen:
1. Esmee Vlieghuis
2. Isa Ratering
3. Kim Ratering
Bij de volwassenen
1. Hans Kardol
2. Marijke Kardol
3. Rika Ratering
De antwoorden lagen dicht bij
elkaar, maar we hebben verschil
kunnen maken door een schattingsvraag toe te voegen en zo is
het dan wel het eerlijkst.
Tot zover deze up date.
De Schaatsvereniging

Hieronder staat nogmaals het overzicht van de komende activiteiten en viswedstrijden.
Viswedstrijden voor jong en oud
23 juni
21.00 – 24.00 uur
14 juli
18.00 – 21.00 uur + BBQ
8 september
13.00 – 16.00 uur
29 september
13.00 – 16.00 uur op gewicht
Voor wat betreft de viswedstrijden leek het ons leuk hier een wedstrijd element aan toe te voegen. Aan
het eind van het visseizoen gaan we kijken welke deelnemers de beste resultaten hebben bereikt, dit
geldt voor de volwassenen alsook voor de jeugd en zij zullen een prijs in ontvangst mogen nemen. Dus
bij deze een oproep om allen massaal mee te doen.
de Schaatsvereniging
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Activiteiten VV Buinerveen
Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Materialen die wel worden vergoed:
Kleding
Schoenen (samengebonden)
Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ
Knuffels
Ÿ
Speelgoed
Ÿ
Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ
Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ
Breigaren, bollen wol
Ÿ
Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze
staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

BE-SUS

FRITUURVET

Voor onderhoud in, aan en om het huis…!
Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!
Bert 0646188435
Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

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

Dorpskrant Buinerveen
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Huldiging van 2 super trouwe leden van
V.V. BUINERVEEN
Geert Boekholt en Thijs Alberts
zijn zondag 27 mei gehuldigd als
ERELID van v.v. Buinerveen en
ontvingen tevens de zilveren
KNVB-waarderingsspeld uit
handen van Geert Bults. Met een
mooie smoes zijn ze naar het
sportveld gekomen, hierbij gaat
onze dank uit naar de familieleden om het te organiseren. Het
was voor Geert en Thijs daarom
een enorme verrassing dat zij
deze dag de versierselen ontvingen die hierbij horen.
Wat hebben deze heren nu precies allemaal gedaan binnen v.v.
Buinerveen, om te beginnen bij
Geert Boekholt. Geert (lid sinds
30 juni 1961) is onder meer Vereniging scheidsrechter, Leider
diverse lagere elftallen, bestuurslid, bezorger clubblad, diverse
clubacties, diverse clubactiviteiten, trainer en ambassadeur
kaboutervoetbal en natuurlijk de
onderhoudsploeg. Thijs (lid
sinds 1 juni 1967) is onder meer
vereniging scheidsrechter, consul, bezorger clubblad, diverse
clubacties, diverse clubactiviteiten en de onderhoudsploeg van
onze club.
Veel van deze genoemde functies
bekleden beide heren nog steeds
en als vereniging zijn wij hier
super trots op. Wij hopen daarom
dat Geert en Thijs nog lang
onderdeel blijven uitmaken van
voetbalvereniging Buinerveen.
Namens het bestuur,
Dennis Middeljans

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

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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

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

Dorpskrant Buinerveen
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

Waarom is bewegen goed voor u?
·
Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
·
Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
·
Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door een hoge bloeddruk, ongezonde
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

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

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element is voor ons ook belangrijk: regelmatig drinken we samen na de les een kopje koffie met
elkaar. Verder komen de leden van alle groepen een paar keer per jaar bijeen, voor evenementen die in het
teken staan van sport, spel en plezier.
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen.

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

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer
- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten

Redactie
Dorpskrant

www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

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
Het zijn inwoners van de Zuiderstraat in Buinerveen die het metalen bekertje / kannetje aan een 45
centimeter lange staaf met handgreep konden identificeren: herkennen en het gebruiksdoel aangeven. Wie dan? Grietje Kuik en
Geert Boekholt schoten in de
roos met hun reacties. Het gaat
om een kleine kan aan een metalen stang, gebruikt in de periode
van de melkbus, om een z.g. monster melk uit de melkbus te controleren op vetgehalte, zuiverheid en op zaken die niet in de
koemelk thuishoren: denk hierbij
aan restanten van medicijnen of
schoonmaakmiddelen. De uit de
melkbus opgehaalde melk – elke
koe haar eigen melkbus! – werd
overgegoten in een monsterflesje, ook wel proefflesje genoemd.
Het woord monster in dit verband te zien als een kleine hoeveelheid van een stof (hier koemelk) om de samenstelling ervan
te bepalen. Dus geen relatie met
een gedrochtelijk of ijselijk
wezen, een geldverslindende
organisatie of een afschuwelijk
maaksel / bedenksel. Dat zijn
andere monsters.
Het voorwerp heeft een totale
lengte, die min of meer overeenkomt met de hoogte van de
melkbussen die destijds werden
gebruikt om de vers verkregen
koemelk korte tijd te bewaren en
voor transport naar een van de
talrijke melkfabrieken aan de
weg te zetten. Geen nieuws als
we dat ophalen van de koemelk
op dit moment heel anders uitvoeren. We zien een grote tankauto, waarvan de chauffeur via
een buisleiding (melkpijp) bij de
boerderij de gecontroleerd opgeslagen melk ophaalt. De chauffeur neemt de informatie van de
controlegegevens over de opgehaalde koemelk mee naar de
melkverwerker, bijvoorbeeld de
firma Campina. Allemaal com-

Dorpskrant Buinerveen
puterwerk en nog steeds de melkgegevens per koe.
En de melkveehouder die in enig
jaar de beste en schoonste melk
levert zal genieten van een enorme overwinning op al zijn collega's: een monsterzege! Met foto
in de krant.

Voor de nieuwe voorwerpopgave
zijn we op bezoek geweest bij
Fokke Terpstra in Stadskanaal.
Zie bijgaande foto.
Vragen: wat is dit, waarvoor
gebruikt, waar te zien?
Wie iets over dit voorwerp weet,
mag vóór 11 augustus 2018 reageren naar de hoofdredacteur
(zie Colofon) of naar
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Jan Beugels
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

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:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Wij steunen verenigingen uit de regio
Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg
belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we
een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een
groot aandeel in de maatschappij.

Rabobank Borger-Klenckeland
Een aandeel in elkaar
rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50
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INSPIRALING

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te
gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729

Info: Website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

www.potverhuur.nl
info@potverhuur.nl
www.facebook.nl/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131 Nieuw-Buinen

......................................................................................

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

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

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

