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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2015 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

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

Nummer 6 inleveren voor 1 december 2016

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

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Parklaan 26, 
Nieuw-Buinen (voormalige 
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

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

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

Meer dan  10 jaar het vertrouwde  
adres voor resultaatgerichte klassiek

homeopatische behandeling.

www.dehomoeopaath.nl

Agenda

29 okt Spokentocht

26 nov Sinterklaas

26 nov Toneel

3 dec Toneel

9 dec Jaarvergadering 
schaatver.

10 dec Kerstmarkt

17 dec Kerstactie

18 dec Dorpskerstfeest

24 dec Schaatsen 
Kardinge

18 jan Vrouwencafé

19 feb Schaatsen 
Kardinge

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht

Op zaterdag 29 oktober wordt de spokentocht van Buinerveen weer gehouden.

De spoken, de schaatsvereniging en de activiteitencommissie doen weer hun uiterste best om 
een super griezelige tocht op poten te zetten.

We verwachten weer vele attracties en griezelige lopende spoken door het gehele Meras.
Komt allen en laat dit evenement niet aan je voorbij gaan.

Dat het griezelig en leuk is blijkt een beetje uit onderstaande foto's.

De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om ongeveer 23.00 uur.
Er kunnen 25 groepen meedoen en iedere groep kan ten hoogste zes personen bevatten.

De deelname is voor eigen risico en kost € 4,- voor iedere deelnemer. 
Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.

Opgave voor deelname uiterlijk vóór 26 oktober bij: 

Nanda Bos
Tel: 0611453992
Email: acbuinerveen@hotmail.com

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!

Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle deelnemers zeer 
enthousiast

Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans. 
Het mooiste is om als lopend spook in paren van twee te spoken.

Meldt je aan bij Nanda of  via de email.
De spokenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 27september om 20.00 

uur in het Dorpshuis. Ook hier kunnen spoken zich nog aanmelden
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Nu de zomervakantie alweer 
achter ons ligt is het weer tijd om 
onze wekelijkse repetities te her-
vatten. We zijn daarom weer 
gestart op maandag 29 augustus. 
Normaal zouden we beginnen in 
januari, maar omdat door 
omstandigheden de uitvoeringen 
in het voorjaar niet door zijn 
gegaan, zijn deze verplaatst naar 
26 november en 3 december (no-
teer ze vast op de kalender). 
LET OP! De generale repetitie 
voor de basisscholen is ver-
plaatst naar 18 november 
vanaf 19.00 uur. 

De verhaallijn is dus bekend, 
maar de teksten en dialogen zul-
len ongetwijfeld wat weggezakt 
zijn en is het even weer graven in 
het geheugen. We zullen ons best 
doen om de puntjes nog meer op 
de i te  zetten. 

Voor het afhalen van  kaarten 
voor bovenstaande avonden is 
er weer een voorverkoopavond 
in het dorpshuis. Dit zal zijn op 
maandag 7 november van 

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

19.00 uur tot 20.00uur. 
We hopen weer veel dorpsgeno-
ten te mogen begroeten op één 
van deze avonden.
En als laatste nog ……houd Face-

book in de gaten…er wordt 
gewerkt aan een Facebook 
pagina van de Schoakel

Tot ziens!!

Gezocht:
Collega toneel speler van 

het mannelijk geslacht

Reacties naar: 
mvanderscheer@online.nl

Nieuws ‘De schoakel’
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Sinterklaasfeest Buinerveen &
Nieuw-Buinen west

Hallo jongens en meisjes 
Wij vinden het erg fijn jullie te kunnen vertellen, dat Sinterklaas ons een brief heeft gestuurd. 
Hij vertelde daarin dat hij bij ons op bezoek komt en dat hij jullie graag wil ontmoeten.
En wel op zaterdag 26 november 2016
Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke sportverenigingen: 
Plaatselijk Belang, Spelweek en dorpshuis De Viersprong.
De kinderen hoeven geen lid te zijn van een van de verenigingen.
Wij hopen op een gezellige middag en zien jullie allemaal graag!

Ÿ VoetbalVereniging Buinerveen
Ÿ Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Ÿ Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Ÿ Spelweek Buinerveen
Ÿ Dorpshuis De Viersprong

Programma:
13.15 uur: verzamelen voor aankomst Sinterklaas en Pieten bij dorpshuis 
De Viersprong onder begeleiding van een muziekgezelschap!

Kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding:
13.45 uur: in de voorzaal van het dorpshuis voor een ontmoeting met
                      Sinterklaas en zwarte pieten.
14.15 uur: weer naar huis

Kinderen van 4-12 jaar (BASISSCHOOL)
(zonder begeleiding van ouder/verzorger)
Groep 1 t/m 4:
13.45- 14.00 uur: in de voorzaal van dorpshuis voor een ontmoeting met 
                               Sinterklaas en zwarte pieten
14.00-16.00 uur: in de achterzaal voor een wisselend programma
Groep 5 t/m 8:
13.45-15.45 uur: in het jongerencafe 't Hok van dorpshuis voor een prachtige 
                               sinterklaasfilm en een leuk spel
Groep 1 t/m 8:
15.45-16.00 uur: Pietendisco in de achterzaal

16.00 uur: Naar huis via nooddeur achterzaal aan de Noorderstraat!!
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Mijn naam is Bastiaan Pot, ik ben 
27 jaar oud. Sinds 6 jaar woon-
achtig in Nieuw-Buinen. Sinds 
begin dit jaar ben ik gestart met 
PotVerhuur. Dit doe ik naast mijn 
werk als koel/airco monteur. 
PotVerhuur verhuurt Abraham en 
Sarah poppen. Bij de poppen 
hebben we meerdere leeftijds-
borden, waardoor de poppen uni-
verseel inzetbaar zijn. De vol-
gende leeftijdsborden hebben wij 
beschikbaar; 18, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60, 65 en 70 jaar. 
Beide poppen kunnen ook samen 
verhuurd worden voor een huwe-
lijks jubilea. 
Voor voorbeelden/foto’s kunt u 
een kijkje nemen op onze Face-
book pagina.

Onze prijzen zijn niet hoog 
waardoor we de goedkoopste in 
de regio zijn met dit product. 
Wij rekenen €35.00 voor 1 Pop 
en € 50.00 voor het huwelijks 
paar. Deze prijs is voor 3 dagen, 
dag 1 = afhalen, dag 2 = gebrui-
ken en dag 3 = terugbrengen. 
De poppen kunnen worden ver-
voert in elke auto, in de bijgele-
verde tas (ter grote van een sport-
tas). 

Dus…… heb je een feestje waar 
een pop wat kan toevoegen aan 
de feestvreugde, wij staan voor u 
klaar!

Even voorstellen:

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te 

gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Info: potverhuur@outlook.com

facebook.com/potverhuur

06-23213242

Zuiderdiep 131

Nieuw-Buinen
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De organisatie van de kerst-
marktroute Nieuw-Buinen en 
Buinerveen is druk met de voor-
bereidingen voor 2016. Dit jaar 
zal de kerstmarktroute voor het 
eerst op zaterdag zijn en vijfen-
twintig ondernemers openen 
zaterdag 10 december 2016 hun 
deuren van 14.00 – 20.00 uur.  
Zoals bekend is dit de langste 
kerstmarkt in de omgeving en 
met zoveel deelnemers is er voor 
iedereen wat te doen en is er 
volop keuze voor de kerstaan-
kopen. De route is duidelijk te 
herkennen aan de groene lampen 
die bij elke deelnemer geplaatst 
worden. U kunt hier terecht voor 
de mooiste kerstcadeautjes, lek-
kernijen, proeverijen en speciale 
aanbiedingen. 
De  deelnemende bedrijven ver-
heugen zich op uw bezoek. U 
bent van harte welkom en neem 
gerust een kijkje bij de diverse 
locaties langs de route.
Graag tot ziens op zaterdag 10 
december. Voor aanmeldingen 
en/of informatie kunt u contact 
opnemen met Janita Holm holm-
h u i s @ b r o c a n t e -
theeschenkerij.nl of Gretha Vos 
gretha@vossystems.nl. Zie ook 
onze Facebookpagina: Kerst-
marktroute 10 december 2016

Kerstmarktroute 
Nieuw-Buinen en Buinerveen 
Zaterdag  10 december 2016 

EINDEJAARSPROEVERIJ Mibuwijnen.nl
18 nov. 2016 | Hoofdstraat 3, Buinerveen | 20:00 uur

Tijdens deze proeverij hebt u de gelegenheid om een groot aantal van 
onze huidige wijnen te proeven maar we zullen ook een paar nieuwe 
wijnhuizen aan u presenteren.
Daarnaast hebben we nog een paar speciale wijnen weten in te kopen, 
wil je daar meer van zien, horen of proeven dan is een bezoek aan 
deze wijnproeverij zeker de moeite waard.
Wij nodigen u uit voor een wijnproeverij op vrijdag 18 november 
vanaf 20:00 uur aan de Hoofdstraat 3 te Buinerveen.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan direct aan via 
mark@mibuwijnen.nl of 06-20548040 

Tijdens deze proeverij geldt: 6 + 1 gratis.
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Misschien hebt u het al gehoord 
tijdens een van onze repetitie-
avonden in het Dorpshuis: De 
Meraskikkers zijn al helemaal in 
decemberstemming. De Sinter-
klaasmuziek is weer uit de kast 
gehaald  en het 'Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht' 
schalde al over het kruispunt toen 
het buiten nog bijna 30 graden 
was. Dit jaar zijn we er weer bij 
wanneer Sinterklaas zijn intocht 
heeft in Buinerveen. Zou de 
muziekpiet er ook weer zijn?
De Meraskikkers zijn geen vere-
niging, geen club, niks officieels. 
Gewoon een groep gezellige 
muzikanten uit de omgeving die 
het leuk vinden om af en toe met 
elkaar muziek te maken. Mis-
schien is het daarom wel zo leuk, 
vooral geen gedoe! Maandelijks 
stoppen we met zijn allen een 
kleine bijdrage in de pot en daar-
van kopen we, als we genoeg 
hebben, weer wat leuke muziek. 
Soms worden we gevraagd om 
ergens een serenade te blazen als 
iemand een feestje heeft. En wan-
neer we allemaal kunnen, dan 
geven we daar graag gehoor aan. 
Leuke bijkomstigheid is dat ook 
dat af en toe een gift oplevert die 
we dan snel weer omzetten in 
bladmuziek. Van 'oerend hard' tot 
'kedeng kedeng' en nog veel 

meer. 
Voor kerst hebben we echt leuke, 
eigentijdse arrangementjes op de 
kop getikt door het speurwerk 
van een paar kikkers. En dat gaan 
we ook laten horen. Op zaterdag 
10 december toeren we langs de 
kerstmarktroute om op verschil-
lende plekken in Nieuw Buinen 
en Buinerveen muziek te maken. 
Zondagmiddag 18 december, 
inmiddels traditie, organiseren 
we weer het Dorpskerstfeest. 
Ons Veenkoar doet deze keer 
mee, er is een origineel kerstver-
haal en een muzikale (zang) ver-
rassing. Zet deze datum vast in 
uw agenda. Entree is door hulp 
van velen weer gratis, maar een 
vrije gift voor de kosten die we 
wel betaald moeten worden stel-
len we zeer op prijs!
Kerstavond 24 december zijn we 
te vinden aan de Kerklaan, waar 
we bij de uitgang van de kerk 
buiten op het plein bij Het Tus-
sendiep voor sfeervolle blaasmu-
ziek zorgen. Na vorig jaar mogen 
we dit jaar terug komen. En daar 
zijn we best trots op. 
Voor de kerstnacht alleen nog de 
tip: houd het slaapkamer raam 
open wanneer u van kerstmuziek 
houdt. Anders doe 'm maar dicht 
om ons niet te horen. We gaan 
weer met een aantal muzikanten 

Meraskikkers gekwaak 
op pad om op een aantal punten 
in het dorp (tot de Mondenweg) 
kerstmuziek te laten horen. Wilt 
u graag dat dat bij u in de buurt 
is?
 Laat het ons weten dan kijken we 
of we dat in de route in kunnen 
passen. Net als vorig jaar eindi-
gen we onze route bij het Dorps-
huis. 
We treffen jullie graag de komen-
de maanden!

Nog even op een rijtje
26 november, 
Intocht Sinterklaas
10 december
Kerstmarktroute
Nieuw-Buinen/Buinerveen
18 december
Dorpskerstfeest
24 december
Kerklaan 22.30 uur
24 december
Kerstnacht, diverse locaties, ook 
op verzoek
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

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

De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het 

Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het 

Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

De SPELWEEK 2016 is alweer een 
aantal weken achter de rug, en we 

kunnen dan ook terugkijken op een 
geslaagde week!

Deze week zijn er weer een groot 
aantal leuke en gekke foto's 

gemaakt die u waarschijnlijk graag 
wilt zien.

Om te voorkomen dat er foto's op 
het internet worden geplaatst die 

ouders liever niet op facebook zien, 
gaan we de foto's net als in de 

beginjaren van de spelweek op een 
DVD zetten. 

Deze DVD met alle foto's is te 
bestellen via onze mail: 

spelweekbuinerveen@gmail.com 
en kost € 2,-.

De € 2,- kunt u overmaken naar 
rekeningnummer:

NL74 RABO 0102 8255 13 T.N.V. 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Zodra de betaling binnen is zullen 
wij zorgen dat de foto's voor u op 

DVD gezet worden.
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Wel en wee in Buinerveen?? 
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. 
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen. 
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 
felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws 
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen. 
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 0622474828 
Gerbrand Plat,secretaris 0599 212698  06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972
Ab Poelman, lid
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringisolaties.nl

harm-jane@online.nl

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

bardewee.drenth@gmail.com

Van de bestuurstafel

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

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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Persberichten 
'Week in Week uit'
Afdeling REAL
P. Postema

Stremming doorgaande weg 
tussen Buinen en Buinerveen
Vanaf maandag 31 oktober 2016 
is de Kanaalstraat/Buinerstraat, 
tussen de bebouwde kom van 
Buinen en de bebouwde kom van 
Buinerveen, gestremd voor door-
gaand verkeer. Gemotoriseerd 
verkeer wordt omgeleid via de 
N374, de Drentse Mondenweg 
en het Zuiderdiep in Nieuw Bui-
nen. Houdt u rekening met een 
extra reistijd van ongeveer 8 
minuten. Fietsers kunnen ge-
woon gebruik maken van het 
fietspad.

Wat gaat er precies gebeuren?
De weg tussen de bebouwde kom 
van Buinen en de bebouwde kom 
van Buinerveen  wordt voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag. Ook 
worden enkele reparaties ver-
richt. 

Planning
Het werk wordt uitgevoerd door 
de firma Oosterhof-Holman uit 
Grijpskerk en neemt ongeveer 4 
weken in beslag. Op vrijdag 25 
november 2016 wordt de nieuwe 
weg weer opengesteld.

Perceelgebruikers aan de 
Kanaalstraat/Buinerstraat
Tijdens de werkzaamheden pro-
beren wij de toegang tot de aan-
liggende percelen zo goed moge-
lijk vrij te houden. Er kan echter 
incidenteel sprake zijn van over-
last. Daarvoor vragen wij uw 
begrip.

Vragen
Indien u vragen heeft over de 
bereikbaarheid van uw perceel 
kunt u tijdens kantooruren con-
tact opnemen met de uitvoerder 
van het werk, de heer Egbert 
Otten, tel: 06-29591533.
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Blijft onze tuin zo of gaan we 
hem deze winter aanpakken ?
Deze vraag zullen sommige men-
sen zich de komende tijd stellen. 
Rond de winterperiode is het 
geschikt om iets aan de tuin te 
doen. En als u dat van plan bent 
kunt u kiezen voor een meer 
natuurvriendelijke aanpak. Dat 
wil zeggen vriendelijk niet alleen 
voor u maar ook voor andere 
levende wezens als bijvoorbeeld 
vogels en insecten. Veel soorten 
daarvan hebben het tegenwoor-
dig moeilijk en om daaraan iets te 
doen is uw hulp, ook al lijkt deze 
maar klein, heel belangrijk. 
Aan zorg voor de vogels wordt 
gelukkig al veel gedaan. Mensen 
bieden vetrijk voedsel aan met 
pinda's of vetbollen; zelfs spech-
ten komen zich daaraan te goed 
doen zagen wij vorige winter . 
Voor insecten is tot nu toe veel 
minder aandacht, met uitzonde-
ring van vlinders hebben mensen 
het daar niet zo op en toch zijn 
ook deze diertjes belangrijk in de 
levenscyclus die de natuur is.  
Daarom wil ik bij u pleiten om, 
als u iets gaat veranderen in uw 
tuin of deze misschien zelfs hele-
maal over de kop haalt, rekening 
te houden met het belang van 
insecten. Kort gezegd: met het 
belang van bijen, hommels en 
vlinders. 
Bijen, hommels en vlinders  zijn 
er in vele soorten maar gemeen-
schappelijk is dat ze bijna het 
hele jaar door voor hun voortbe-
staan belang hebben bij honing-  
en stuifmeelgevende planten. Tot 
ongeveer het midden van de vori-
ge eeuw kwamen op de erven, in 
de tuinen, in de weiden, op de 
akkers, in bermen en langs 
oevers veel soorten wilde planten 
voor die hielpen een goede insec-
tenstand te onderhouden.  Maar 
waar zijn de korenbloemen 
gebleven ?   Waar vind je weides 
met veel paardenbloemen of kla-

Blijft onze tuin zo of gaan we hem deze winter aanpakken ?

vers ? Niet in onze streek op de 
korenvelden of in de huidige 
weides van zuiver raai gras. Ook 
zijn de bermen te rijk aan mest-
stoffen om door het jaar heen een 
gevarieerde aanbod aan wilde 
honinggevende planten te bie-
den. Daarom zijn onze tuinen 
belangrijk als leverancier van 
voedsel voor insecten.  Wanneer  
ik me, als imker, even beperk tot 
de bijen dan stel ik vast dat van de 
ruim 300 soorten wilde bijen die 
tot voor kort in Nederland voor-
kwamen er al zo'n 10% soorten 
zijn verdwenen en nog meer dan 
de helft op de rode lijst staan. 
Omdat bijen, maar dat geldt ook 
voor andere insecten, belangrijk 
zijn in de voedselketen moeten 
we er samen iets aan doen om die 
slechte ontwikkeling te keren. 
Veel beetjes tellen samen echt 
mee dus als u in uw tuin een bij-
drage kunt leveren : doen !
In een stukje als dit is het bijna 
onmogelijk om een lijst van 
“drachtplanten” te geven. Toch 
maar iets geprobeerd. Heel 
belangrijk zou de liguster kunnen 
zijn, komt veel voor;  maar 
omdat we die tot heggen snoeien 
komt hij vrijwel nooit in bloei. 
Laat eens enkele exemplaren 
uitgroeien en u kunt in de zomer 
genieten van een heerlijk geuren-

de tuin en het gezoem van talrijke 
insecten die de witte bloemen 
bezoeken. Ook buxus en laurier-
kers kunnen, als je ze niet snoeit 
drachtplanten zijn. Verder noem 
ik zonder verdere toelichting: 
Wilg, esdoorn, hulst, kersen, 
peren, appelen, paardenbloem, 
koolzaad, kastanje, acacia, vuil-
boom, blauwe korenbloem, witte 
klaver, heide soorten, framboos, 
linde. berberis, ridderspoor.  Tij-
dens de braakleg regeling kwam 
ook phacelia als belangrijke 
drachtplant hier voor   Toen bijna 
30 jaar geleden de populieren 
moesten worden gekapt door de 
gemeente Borger zijn in de Noor-
derstraat, op mijn verzoek, lindes 
gepland juist met het oog op het 
belang voor insecten, waaronder 
mijn honingbijen. Letterlijk voor-
beeldig !
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Veel informatie over de een bij-
envriendelijke tuin is natuurlijk 
te vinden op internet. Bijvoor-
beeld www.milieucentraal.nl  en 

maar u kunt ook op Google met 
“planten voor bijen en vlinders” 
gaan zoeken. En er zijn zaden 
van wilde planten leverbaar die 
in uw tuin voor een levendig en 
interessant hoekje kunnen zor-
gen; veel leuker en minder 
bewerkelijk dan een plak gras.
Uiteraard adviseer ik u om niet 
met gifstoffen te spuiten en zeker 
niet met pesticiden waarin neoni-
cotinoïden zitten. Als op het eti-
ket staat imidacloprid, thia-
cloprid, acetamiprid, clothiadine 
of thiamethoxam: niet gebrui-
ken. Deze pesticiden verspreiden 
zich door de hele plant en zitten 
dus ook in nectar en stuifmeel. 
Het doodt zo ook de insecten die 
hiervan leven en zal op den duur 

www.plantenkwekerijen.be

ook bij de mens worden aange-
troffen. De stof is moeilijk 
afbreekbaar. Het is te vergelijken 
met het aanvankelijk succes na 
de tweede wereldoorlog van het 
bestrijdingsmiddel DDT. Dit 
moest in 1972 ook verboden  
worden omdat het naast schade-
lijke insecten ook andere dieren 
doodde. Het bleek nauwelijks 
afbreekbaar en kwam via de voed-
selketen ook bij de mens terecht. 
Zelfs in het vet van pinguïns op 
Antarctica werd DDT aangetrof-
fen.   
Als u de tuin aanpakt: Veel ple-
zier van het resultaat en vergeet  
niet: vrijwel alle insecten zijn 
onschuldig en ongevaarlijk voor 
de mens; zelfs wespen steken 
gewoonlijk pas als ze zich in het 
nauw gedreven voelen. 

Wim Windt

http://www.plantenkwekerijen.be
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Nieuws CBS School 59
Opening Kinderboekenweek
Op woensdagmorgen 5 oktober 
hebben de kinderen, de juffen en 
de ouders van School 59 de Kin-
derboekenweek feestelijk geo-
pend. Het thema dit jaar is “Voor 
altijd jong”. Voor deze opening 
had iedereen zich verzameld in 
het lokaal van groep 6/7/8. Een 
echtpaar op leeftijd bezocht ook 
de opening van de Kinderboe-
kenweek. Zij hadden de laatste 
ontwikkelingen in onderwijsland 
gemist en vroegen om een krijtje. 
Gelukkig konden de kinderen de 
werking van de beamer en het 
digibord uitleggen, zodat uitein-
delijk toch nog het goede Kinder-
boekenweeklied gezongen kon 
worden. 
In het kader van het thema van de 
Kinderboekenweek brengen de 
kinderen een bezoek aan “De 
Wanne”. Zij gaan de ouderen 
daar voorlezen en samen een 
spelletje spelen.

Sportmorgen
Vrijdagmorgen 23 september 
verzamelden alle kinderen zich 
in de sporthal voor de sportmor-
gen. In kleine groepjes gingen de 
kinderen bij de diverse onderde-
len langs. De kinderen konden 
hoogspringen, verspringen, hard-
lopen, bergbeklimmen en touw-
zwaaien. Het was een zeer gezel-
lige en geslaagde ochtend. Informatieavond

Op een informatieavond infor-
meert de leerkracht in de regel de 
ouders over het reilen en zeilen in 
de groep. Op School 59 doen we 
het anders. Kinderen zijn heel 
goed in staat om zelf te vertellen 
over wat ze allemaal doen en 
leren op school. Aan de hand van 
een checklist informeerden de 
kinderen hun ouders over de 
diverse vakken, over huiswerk, 
over het werken op de computer 
en over de afspraken in de klas. 
Het was gezellig druk in de ver-
schillende klassen.
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Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad heeft 
op 22 september voor het eerst 
vergaderd. Gerben uit groep 8, 
Marlin uit groep 7, Stijn uit groep 
6 en Anna uit groep 5 zijn door de 
kinderen van hun groep demo-
cratisch gekozen en gaan dit jaar 
hun best doen om hun klasgeno-
ten zo goed mogelijk te vertegen-
woordigen. Gespreksonderwer-
pen zijn: spelen op het plein, 
sfeer in de groep en wensen en 
ideeën. 

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

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl

 

De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse 
kerstactie.

Wij verkopen ook dit jaar weer heerlijke droge worsten van Slagerij P. Klein uit Nieuw -Buinen en de 
ovenverse suikerbroden van Bakkerij d'Oale Ambacht uit Borger.

Deze actie is ten behoeve van de schoolkinderen. Wij hopen dat u meedoet aan deze actie want met uw 
bijdrage kunnen wij extra activiteiten organiseren.

Wij komen zaterdag 17 december a.s. tussen 10.00 uur en 13.30 uur 
bij u langs en verkopen dan:

Suikerbrood (400 gram) € 4,- 1 droge worst € 2,- 3 droge worsten € 5,50

Heeft  u wel interesse maar bent u niet thuis dan kunt u uw bestelling aangeven op de intekenlijst. Deze ligt 
in de lerarenkamer van beide scholen. Of u kunt uw bestelling telefonisch doorgeven aan onderstaande 
personen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
CBS School 59                     Monique Meijer: 06-27742899 
OBS 75                                  Sylvia Feenstra:   06-81492089

Kerstactie
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Openingstijden Borger: Openingstijden Nieuw-Buinen:
Maandag: 14.00 - 20.00 uur maandag: 14.30 – 16.30

  18.00 - 20.00
Dinsdag:  10.00 - 12.00 uur dinsdag: 14.30 - 16.30
woensdag: 14.00 - 17.00 uur woensdag: 08.30 – 11.00

14.30 - 16.30
donderdag: 14.00 - 17.00 uur donderdag: 08.30 – 11.00

14.30 – 16.30
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 17.00 uur

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

Op maandag 3 oktober van 
14.00 tot 15.30 is het Tablet 
Café in Bibliotheek 
Nieuw Buinen van start 
gegaan. Vanaf die datum is er 

eelke 1  maandag van de maand 
een Tablet Café. In het Tablet 
Café kunt u op een ongedwongen 
manier elkaar ontmoeten en in 
gezellige sfeer ontdekken wat 
een geweldig communica-
tiemiddel de tablet is. Met andere 
bezoekers kunt u ervaringen 
uitwisselen. Er is een ervaren 
docent van de STOA aanwezig, 
die u leuke en handige tips kan 
geven of u wegwijs kan maken 
om nog meer uit uw tablet te 
halen. Neem uw eigen tablet 
mee! Heeft u zelf (nog) geen 
tablet, maar wilt u het eens 
uitproberen; er is altijd een tablet 
beschikbaar in de Bibliotheek. 

Kinderboekenweek 2016
Van 5 t/m 16 oktober is het weer 
Kinderboekenweek met als 
thema Opa's en Oma's, voor 
altijd jong! Groepen 3 t/m 6 van 
de basisscholen doen mee aan de 
Kinderboekenweek Quiz.
Op woensdag 12 oktober zijn de 
basisschool leerlingen van harte 
welkom in MFA Noorderbreedte 
om mee te doen met het 
Kinderboekenweek feest, waar 
je kunt dansen en bewegen met 
meester Stefan en daarna in de 
bibliotheek kunt knutselen, 
spelletjes spelen en aan een quiz 
kunt meedoen. Het feest begint 
voor groep 1 t/m 4 om: 13.30 tot 
14.30 uur en voor groep 5 t/m 8 
om: 14.45 tot 15.45 uur.
Toegang is gratis.

Dreumesuurtje in Bibliotheek 
Nieuw Buinen op 28 oktober 
Op vrijdag 28 oktober van 9.30 
tot 10.30 wordt er een dreu-
mesuurtje gehouden in Bibli-
otheek Nieuw Buinen. In 
Bibliotheek Borger vindt dit ook 
plaats op 28 oktober. Het 
dreumesuurtje is een gezellig 
uurtje, waarbij dreumesen en hun 
ouders of oppas elkaar ont-
moeten. Het uurtje is voor 
kinderen van anderhalf tot vier 
jaar en hun ouders of oppas. De 
activiteiten bestaan uit: een klein 
verhaaltje uit een boek voor-
lezen, liedjes met beweging, 
kringspelletjes en knutselen. 
Tijdens het dreumesuurtje kan er 
ook een prentenboek geleend 
worden. 
Deelname is gratis.            

Er wordt voorgelezen uit: Dikkie 
Dik in het bos van Jet Boeke.
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe. 

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

Abonnementen

Tarieven 2016
In de Drentse bibliotheken  zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
 Abonnement Toelichting Tarief 2015

zonder incasso met incasso    
0 t/m 18 jaar Onbeperkt lenen, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk gratis n.v.t.    
19 jaar en ouder:   
Basis-abonnement 125 leenstrippen³ per jaar, 

maximaal 10 reserveringen tegelijk € 50,50 € 48    
Groot-abonnement Onbeperkt lenen en reserveren² 

+ dubbele uitleentermijn 
+ inleverattendering per e-mail € 62,00 € 59,50

Maand-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig € 10,00 n.v.t.
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar 

(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement) € 5,00 n.v.t.    
Duplicaat Vervangende pas € 5,00 n.v.t.

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

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

Wij zijn geopend op:

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

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

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

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

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

Voor het telefonisch verlengen kunt u ook bovenstaande nummers gebruiken.
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Onder de bezielde leiding van 
Henk Schulte hebben in septem-
ber 17 dames een prachtig herfst-
stuk gemaakt. Dit op initiatief 
van de uitbaters van ons Dorps-
huis, Marijke & Xander Barde-
wee. 
Vanuit het dorp werd de stem 
gehoord dat er veel voor jong-
eren georganiseerd wordt in Bui-
nerveen, maar dat ook de oudere 
wel eens wat leuks of creatiefs 
wil doen in eigen dorp. En Marij-
ke, klantgericht als ze is, dacht 
direct aan de buurman van haar 
vader. Deze is namelijk enorm 
actief geweest met het zelf 
maken van bloemstukken, maar 
ook met het geven van works-
hops. Volgens de heer Schulte nu 
alleen nog voor het plezier en 
voor zijn eigen lol. Verdienen 
hoeft hij er niks mee, maar hij 
geeft graag zijn passie en zijn 
kijk op het in correcte verhou-
dingen schikken van bloemen 
over aan anderen. En daarvoor 
werd door Marijke een avond 
gepland, een oproep op facebook 
gezet en met een maximum van 
20 deelnemers zat de geplande 
avond snel vol. Er hoefde alleen 
een eigen schaal of vaas meege-
nomen te worden waar het herfst-
stuk op gemaakt kon worden.
Hij had van alles bij zich: lampi-
onnetjes; diverse stengels en 
schors; hortensia's; vele kleurrij-
ke bloemen die je normaal alleen 
bij de bloemist ziet; mos, mini 
kalebassen in alle kleuren en 
vormen; grassen, kortom, te veel 
om op te noemen.
Na ruim anderhalf uur en 2 con-
sumpties verder waren de mees-
ten klaar. Met als resultaat heel 
uiteenlopende stukken, mede 
veroorzaakt door de diverse scha-
len en vazen. En natuurlijk niet te 
vergeten de diverse smaken van 
de deelnemers. Tijdens het 
opbouwen gaf de heer Schulte 
her en der een tip, of met toe-

Avondje ontspannend bloemschikken
stemming verbouwde hij hele 
creaties. Werk je de hoogte in, 
probeer dan een overgang naar 
boven te creëren waarmee je de 
verbinding maakt in je bloem-
stuk. Werk je aan 1 kant de lijn 
naar buiten met bijvoorbeeld 
blad of stengels, geef dan ook de 
andere kant tegenwicht mee met 
andere materialen, maar bevestig 
wel de lijn van opbouw. Nuttige 
adviezen waar vast menigeen 
nog eens aan terugdenkt als het 
gemaakte bloemstuk ververst 
wordt of wanneer thuis nog iets 
geprobeerd wordt.
Al met al niet alleen een leerza-
me, maar ook erg gezellige 
avond met uiteindelijk een 
publiek bestaand uit de van oor-
sprong bedoelde doelgroep, de 
wat ouderen uit ons dorp. Mis-
schien nu niet in grote getale, 
maar daar zou de manier van 

oproep via Facebook debet aan 
kunnen zijn. Zeker ook de jong-
eren lieten zich niet onbetuigd. 
Goeie tip voor diegene die wel 
Facebook heeft: zegt het voort 
zodat ook diegene die niet mee-
draait met social media deze 
leuke initiatieven tijdig mee 
krijgt en zich op kan geven.
Natuurlijk was een ieder dusda-
nig enthousiast dat de heer 
Schulte ook direct voor de kerst 
wel weer welkom was, maar dat 
was niet zo maar te regelen, druk 
als ie is. En hij wilde ten slotte 
minderen met deze activiteiten. 
In ieder geval was er van beide 
kanten een klik, dus wie weet wat 
de toekomst voor ons in petto 
heeft.

Marjan Poelman
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts 

€ 13.95 p.p.
 

Iedere maand een ander 
afhaalmenu

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Jolanda Baars-van der Scheer

Zuiderdiep 83

9523 TB Drouwenermond

Tel.: 0599-611231

Ook voor:

     - manicure

     - diabetes en reuma

     - vergoeding ziekenfonds

       mogelijk
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Nieuws OBS 75
Sponsorloop op prachtige 
herfstdag
Met een actieve activiteitencom-
missie en veel andere hulpvaar-
dige ouders kan er voor de kinde-
ren veel georganiseerd en bekos-
tigd worden. We zijn daarmee 
een tevreden en gelukkige 
school. 
Op vrijdagmorgen 30 september 
lieten alle kinderen zich van hun 
beste kant zien, zodat zij ook zélf 
een duit in het zakje konden 
doen. Zij liepen rondes over het 
grasveldje langs de Hoofdkade. 
Aan de fitheid van de kinderen 
twijfelden wij al niet, maar mis-
schien heeft de positieve aan-
moediging van het grote publiek 
en het professioneel, met 
'drank…eh…dranghekken' opge-
zette parcours extra geholpen om 
zulke grote afstanden te rennen. 
Enkele kinderen in de boven-
bouw hebben het zelfs gepres-
teerd om in 16 minuten bijna 4 
kilometer af te leggen. Grandi-
oos! 
Al deze inzet, en bovendien de 
durf om langs de deuren te gaan 
om sponsors te werven, wordt 
beloond met de aanschaf van een 
nieuw groot speeltoestel op het 
plein. 
Langs deze weg willen we ook 
graag alle sponsoren hartelijk 
bedanken. We zijn aangenaam 
verrast door het feit dat bewoners 
uit Nieuw-Buinen, Buinerveen 
en andere buitendorpen zoveel 
voor de school en onze kinderen 
over hebben. De eindopbrengst 
is nog niet bekend, maar de tus-
senstand belooft veel goeds. We 
houden jullie uiteraard op de 
hoogte.

Kinderen in actie onder grote aanmoediging

Ook enkele juffen en moeders liepen fanatiek een rondje mee
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Daar kwamen de oude juffies aanstiefelen

Na de blinde-hoek-les even poseren met dit machtige voertuig
Eerste middag verkeersproject 
Fiets Seef zeer geslaagd
Als school die nog steeds trotse 
drager van het Drentse Verkeers-
veiligheidslabel is, houden  we 
jaarlijks veel activiteiten die ver-
keerseducatie een praktische 
inslag geven. Vroeg in dit school-
jaar hebben we het eerste Fiets 
Seef-project al weer achter de 
rug. Dit project leert kinderen 
praktische vaardigheden als fiet-
ser in het verkeer. Met hulp van 
ouders en juffen konden kinde-
ren deze middag oefenen met 
verschillende onderdelen. 
Een heel belangrijk onderdeel, 
waar je in dorpen veel mee te 
maken krijgt, is het gevaar van 
landbouwverkeer. Kinderen kun-
nen vaak niet inschatten hoe wei-
nig zicht er is rondom die grote 
agrarische gevaartes. Ook heb-
ben ze geen idee van de lange 
remweg en de lastige uitwijkmo-
gelijkheid van grote voertuigen. 
Op het erf van onze verkeersou-
der André Trip kregen de kinde-
ren hierover een interessante les. 
Deze keer mochten we hiervoor 
de imposante terragator van 
Simon Berends lenen, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

Voor altijd jong!
Hoewel de titel anders doet ver-
moeden, was het thema van de 
kinderboekenweek 2016 'opa's 
en oma's'.  Maar goed: wat is 
tegenwoordig nog oud? De pen-
sioenleeftijd wordt niet voor 
niets steeds verder opgehoogd.
Dit zorgde ervoor dat de juffen 
als oma's naar school kwamen. 
Nietsvermoedend stonden kin-
deren en ouders bij de schooldeur 
te wachten om na de bel naar bin-
nen te kunnen. Plots kwamen 
vanaf de andere kant van het 
plein zes oude dames met rolla-
tors aan gekreupeld. Het waren 
de juffen van O.B.S. 75 die dertig 
jaar later voor een reünie nog 
eens bij de school kwamen kij-
ken. 
Ze hadden nieuwe boeken bij 

zich voor de kinderen en een lek-
ker ouderwetse versnapering. 
Tijdens deze leesrijke project-
week is lekker extra veel voorge-

lezen, zijn er prachtige verhalen 
geschreven en hebben kinderen 
leuke gastlessen gevolgd. 

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door Bram 
van Buuren. 

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

agenda.

www.buinerveen.nu

Laantjes:
De nutsbedrijven 
(Waterleidingmaatschappij 
Drenthe en Enexis) zijn volop 
bezig om de waterleiding en de 
gasleiding te vervangen in de 
periode; mei 2016 –april 2017. 
Dit vindt plaats op het 
Noorderdiep en in de laantjes. 
Gemeente Borger-Odoorn gaat 
in deze periode per laantje 
tevens verschillende 
werkzaamheden uitvoeren.
Er komen nieuwe kolken, goten, 
putten en aanleg van drempels. 
Bij sommige laantjes wordt de 
verlichting vervangen of nieuw 
asfalt aangelegd.

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040

http://www.buinerveen.nu


Dorpskrant Buinerveen Pagina 23

Plaatselijk Belang is druk in over-
leg met verschillende partijen 
over het kruispunt en omgeving 
bij dorpshuis De Viersprong. Er 
wordt gewerkt aan een plan om 
hiervoor Leadersubsidie binnen 
te halen.
Na 2 informatieavonden op 11 
juli en 12 september, is een defi-
nitieve tekening gepresenteerd. 
Deze tekening houdt in dat er een 
30 km zone wordt ingevoerd; 
deze wordt aangegeven door 2 
witte strepen dwars op de weg. Er 
wordt een pleinidee uitgevoerd, 
waarbij de Hoofdstraat een sling-
er krijgt en door middel van een 
visuele lijn in één kleur steen 
aangegeven op dit plein. Het 
plein en omgeving krijgt één 
kleur klinkers. 
De bushalte wordt verplaatst in 
oostelijke richting en krijgt een 
verhoogd bordes.
Het ZuiderHoofddiep/kanaal 
wordt verder doorgetrokken rich-
ting het kruispunt.

Aan het Jaagpad zal de oude kade-
muur hersteld worden.
Het plein gaat incidenteel 
gebruikt worden. De grond 
behoort niet bij het perceel van 
het dorpshuis; er wordt geen gro-
ter terras gerealiseerd.
Het financiële vraagstuk is nog 
steeds onduidelijk. Voor Leader 
zal een eigen bijdrage moeten 
zijn van 40%. Er wordt nu geke-

ken naar een deel van het plan om 
dit voor Leadersubsidieaanvraag 
te gebruiken. De eigen bijdrage 
kan door eigen werkzaamheid 
worden ingevuld, maar ook via 
bijdragen van fondsen of andere 
instanties. De einddatum voor 
het indienen van dit project is 31 
oktober 2016. Deze datum wordt 
niet meer gehaald. In voorjaar 
2017 is er een nieuwe kans.
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Homeo-watte?                                                                                             

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

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

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

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

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

Homeo-watte … over Kracht!
Op 29 september wordt sinds jaar 
en dag de naamdag van St. 
Michaël gevierd. Niet zo heel 
bekend in deze contreien en ook 
niet meer in deze tijd. 
En toch heeft deze dag veel sym-
bolische betekenissen, wat ver-
klaart waarom van oudsher de 
dag belangrijk was voor mensen. 

Oogst
Op deze dag wordt namelijk 
allereerst gevierd dat ook de laat-
ste oogsten worden binnenge-
haald en kunnen worden ver-
werkt tot krachtvoer voor de win-
ter. Vruchten worden gedroogd, 
groenten worden ingemaakt. 
Ook het wintervoer voor dieren 
wordt gedroogd of ingekuild. 
Het land wordt langzaam terug-
gebracht naar rust … Het mag 
zich even herstellen van de grote 
inspanning die het heeft gele-
verd. 

Donker
Voorzichtig worden de dagen 
weer korter dan de nachten en 
daarmee worden de nachten ook 
weer kouder. De lampen gaan 's 
avonds weer aan, evenals de 
kachel. 
Vroeger werd het donker in ver-
band gebracht met een ander 
soort duister … het soort donker 
waarvoor je bang moest zijn. 
Spoken en geesten, alle onver-
klaarbare fenomenen waarover 
de verhalen tijdens de lange avon-
den bij het vuur verteld werden. 
Het Michaëls-feest is dan ook 
een feest waarop alvast je moed 
getest werd. Ben je krachtig 
genoeg om de lange duistere peri-
ode te doorstaan? Op Vrije Scho-
len verslaan de jonge kinderen 
tijdens dit feest de draak, bij-
voorbeeld door appeltjes uit zijn 
hol te stelen. Oudere kinderen 
testen hun moed en kracht door 

letterlijk hindernissen te nemen 
in de vorm van zeephellingen, 
touwbruggen en andere kracht-
spellen. Michaël test je moed én 
weegt af of je je doel op een 
rechtvaardige manier nastreeft 
en bereikt.
Het Michaëlsfeest is het eerste 
feest van de heiligenfeesten in 
het najaar. 
Het wordt gevolgd door Sint 
Maarten die zijn mantel in twee-
ën sneed en deelde met een bede-
laar. In navolging daarvan delen 
wij nu snoep met de kinderen die 
aan de deur komen.
En in december komt Sint Nico-
laas langs, die je vraagt om nog 
eens diep in je hart te kijken of er 
nog iets is dat opgeruimd of ver-
beterd kan worden. De gedichten 
tijdens pakjesavond herinneren 
daar nog aan. 
Het uiteindelijke doel van al deze 
feesten achter elkaar is om 
gesterkt en gezuiverd klaar te 
zijn voor de terugkeer van het 
Licht, wat gevierd wordt met 
kerst. Een schone lei voor het 
nieuwe jaar begint daarmee al in 
september … Hoe mooi is dat?

Herfst voor het lijf
Het testen van de kracht voor de 
winter geldt eigenlijk ook voor 
ons lichaam. Nu moet blijken of 
de zomerzon voldoende kracht 
heeft kunnen achterlaten. 
In de donkere tijd wordt bijvoor-
beeld de opname van vitamine D 
een stuk minder en vaak is aan-
vulling een goed idee. Vroeger 
werd dat gedaan met levertraan 
(wie kent het niet…), gelukkig 
zijn er tegenwoordig supplemen-
ten die beter smaken. Dit is écht 
geen overbodige luxe. Vitamine 
D zorgt ervoor dat calcium uit de 
voeding beter opgenomen kan 
worden door het lichaam. En 
bovendien is de laatste jaren 
steeds duidelijker geworden dat 

vitamine D minstens net zo 
belangrijk is voor de weerstand 
als bijvoorbeeld vitamine C. En 
vitamine D komt voor het groot-
ste deel niet uit voeding maar 
wordt gemaakt in de huid, onder 
invloed van zonlicht!
Word je tóch geveld door een 
griep of verkoudheid, dan zit er 
niks anders op dan goed uitzie-
ken. Goed voor jezelf zorgen, 
veel drinken en vitaminerijk, 
licht verteerbaar voedsel eten. 
Alle kracht kan dan naar het 
immuunsysteem dat het virus 
bestrijdt. Enneh … Homeopathie 
helpt ook! 
Wil je daarover meer weten dan 
is er in november en december 
weer een cursus 'Zelf helpen met 
Homeopathie' in Centrum De 
Aandacht in Valthermond, waar-
in de mogelijkheden uitgebreid 
aan bod komen. Meer informatie 
is te vinden op de website van 
Inspiraling … Welkom!

Hartelijke groet,
Jolanda Grooters
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Vissen in het heldere en zeer plan-
tenrijke water van Kanaal Bui-
nen-Buinerveen was al jaren 
nauwelijks nog mogelijk door de 
dichte opslag van elzen en bra-
men op de oever. Grote velden 
gele plomp en een oerwoud aan 
ondergedoken waterplanten in 
het zo'n 2,5 km lange kanaal 
maakten het onmogelijk een 
hengeltje uit te gooien.
Het kanaal is eigendom van de 
gemeente Borger-Odoorn. 
Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen West pro-
beerde al jaren tevergeefs de 
gemeente te bewegen het kanaal 

Kanaal Buinen-Schoonoord/ZuiderHoofddiep
op te knappen. Begin dit jaar trok 
Geert Boekholt uit Buinerveen 
bij de federatie aan de bel met als 
resultaat dat de federatie initia-
tief heeft genomen de bevisbaar-
heid te verbeteren, waarbij ook 
de visstand een dienst wordt 
bewezen want als het kanaal verd-
er dichtwoekert hebben ook plan-
tenminnende vissoorten als ruis-
voorn, zeelt en snoek hier niets 
meer te zoeken.
Het kanaal ter hoogte van de 
zwaaikom is erg geschikt voor 
wedstrijden en bijvoorbeeld jeug-
dactiviteiten. Deze locatie is van-
uit het dorp via de Osdijk goed 

bereikbaar. Hier is bovendien 
minder opslag in de oever. Hier is 
circa 200 meter vrijgemaakt van 
gele plomp en ondergedoken 
waterplanten. Richting het dorp 
zijn een aantal plekken vrijge-
maakt op die locaties waar de 
opslag minder dicht is. Deze plek-
ken zijn 2 tot 5 meter breed aan 
de stille kant van het kanaal.
Het werk in het water wordt uit-
gevoerd door Leon Sterk uit 
Leek, die met een speciaal 
geconstrueerde harkboot wortel-
stokken van de plomp en onder-
gedoken planten uit de bodem 
trekt (zie www.harkboot.nl). De 
opslag op de oever wordt verwij-
derd door de firma Hoornstra uit 
Nieuw-Buinen. Hoornstra voert 
ook de verwijderde waterplanten 
af. De gemeente, die het werk 
toejuicht, heeft het pad langs het 
kanaal kort gemaaid.
Het resultaat is dat men er weer 
kan vissen, maar ook dat de vis-
stand meer ruimte krijgt en een 
veilig heenkomen vindt als er 
bijvoorbeeld een ijsperiode aan-
breekt (het zuurstofgehalte in de 
opgeschoonde stukken zal veel 
hoger blijven dan in die delen die 
zwaar begroeid zijn en waar de 
planten in de winter afsterven). 
De rest van het kanaal laat de 
Hengelsportfederatie ongemoeid 
om de plantenminnende vissoor-
ten voldoende paai-, opgroei- en 
schuilmogelijkheden te bieden.

Viswedstrijd:
Op dinsdagmiddag 8 november 
wordt een viswedstrijd voor basi-
schoolleerlingen van OBS 75 en 
CBS 59 gehouden. Wethouder 
Buijtelaar is gevraagd om de 
opening te verrichten. Hengel-
sportfederatie is hierbij aanwe-
zig om uitleg aan de kinderen te 
geven.
Van 13.30 tot 15.00 uur zal dit 
plaatsvinden. Kom langs om te 
kijken!
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

Foto links:
De heer Hubert Rekker in de kruidenierswinkel aan de 
Hoofdstraat 2 Buinerveen.

Foto onder:
Jo en Bina Breider voor hun kruidenierswinkel aan het 
Zuiderdiep 41 Nieuw-Buinen in 2002, vlak na de 
sluiting van de winkel.

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

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. 

Van 1 juli tot 1 september 2016 
hebben we een expositie gehou-
den over de glasindustrie van 
Nieuw-Buinen in het MFA 
gebouw aan het Noorderdiep in 
Nieuw-Buinen. Inmiddels is 
alles weer teruggebracht naar 
onze eigen ruimte aan de Park-
laan waar ons eigen archief ook 
is. We hebben een grote ruimte er 
bij gekregen en zijn druk bezig 
om de extra ruimte in te richten. 
Er staan ook een groot aantal 
vitrinekasten die gevuld zullen 
worden met een grote verzame-
ling  glasvoorwerpen en gereed-
schappen. Ook is er een grote 
collectie glas aangekocht van 
enkele verzamelaars. Deze voor-
werpen worden  ook geplaatst in 
de vitrines. Al met al een hele 
klus welke  door vele vrijwilli-
gers wordt uitgevoerd. Onze 

hartelijke dank hiervoor. In de 
toekomst  hebben we ruim 40 
vitrines gevuld en zijn  er een 
aantal tafels voorzien van foto's 
over de glasindustrie. De moeite 
waard om  te bezichtigen.
Kom gerust eens langs in onze 
archiefruimte aan de Parklaan 26 
om alles te bekijken. Onze ruim-
te is vrij toegankelijk en er is 
ruime parkeergelegenheid. We 
zijn er meestal op de  dinsdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur, 
of na telefonisch contact op een 
ander tijdstip. Ook kunt u materi-
aal meenemen zoals foto's en 
documenten. Deze worden direct  
gescand en u kunt ze meteen 
weer mee nemen.

Ook wordt er weer druk gewerkt 
aan een nieuwe uitgave van ons 
tijdschrift. Het vierde nummer 

van 2016. Heeft u belangstelling 
voor dit tijdschrift,  dan kunt u 
voor 15 euro lid worden en ont-
vangt u tevens 4 keer per jaar dit 
tijdschrift. Ook los zijn deze  te 
koop, maar kosten dan 5 euro per 
stuk, dus een lidmaatschap is 
voordeliger . En voordeel hier-
van is dat u  het thuisbezorgd 
krijgt door één van onze vrijwil-
ligers. 
Kijkt u ook ook eens op onze 
website www.histver-nbb.nl, 
.Daar staat ook veel informatie 
over onze vereniging.

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:
In het nieuwe seizoen starten we 
op woensdag 14 september met 
een lezing over voetreflexthera-
pie  door Irene Buurmans. Irene 
is voetreflexologe in haar eigen 
praktijk in Stadskanaal. Reflexo-
logie is het beter laten voelen 
door reflexen. Op de onderkant 
van de voeten en de binnenkant 
van de handen is het hele lichaam 
vertegenwoordigd. Door druk-
ken en wrijven met duimen en 
vingers kun je klachten verhel-
pen. Steeds beide handen en voe-
ten behandelen. Aan de linker-
kant zit de emotie en rechts het 
nu. Voor allerlei klachten, zoals, 
rugpijn, artrose, hoge bloeddruk, 
jicht, kramp, hielspoor, koude 
voeten, overgangsklachten, enz. 
gaf Irene aan waar de voeten 
en/of de handen gemasseerd kon-
den worden.
Tips zijn gebruik van jeneverbes-
olie (niet rechtstreeks op je huid), 
rode gistrijst en supplementen.

Woensdag 19 oktober verzorgt 
het eendagbestuur de avond.
Laat u verrassen door het pro-
gramma!
Woensdag 16 november 
Op deze avond komt  de heer 
Kiers vertellen over het leven op 
een onderzeeboot, waar hij 25 
jaar gewerkt heeft. 
Denny Kiers, woonachtig in Wes-
terbork, is werkzaam geweest als 
beroepsmilitair bij de Koninklij-
ke Marine en heeft 25 jaar opera-
tioneel gevaren aan boord van 
onderzeeboten. Tijdens de pre-

sentatie over de Nederlandse 
onderzeedienst laat Denny je 
kennis maken met het leven in 
een onderzeeboot, maar komt 
ook de techniek aan de orde. 
Onderwerpen als het snuiveren 
van een onderzeeboot en het trim-
men van een onderzeeboot, potje 
blazen en het ontsnappen uit een 
onderzeeboot indien hij na een 
ongeluk op de bodem van de zee 
terechtgekomen is, komen ter 
sprake. Hoe gaat een onderzee-
boot onderwater en hoe komt hij 
weer boven water? Het beleid 
van onderwater discipline, het 
oefenen van de bemanning en het 
leven aan boord van een onder-
zeeboot worden in beeld 
gebracht. Het is een onderwerp 
waar weinig mensen zich een 
beeld van kunnen vormen en 
voor velen onbekend terrein. Een 
wereld die Denny echter zeer 
goed kent.
Woensdag 14 december wordt de 
Kerstavond gehouden.

 Museumgroep:
Op donderdag 8 september ging 
de museumgroep naar de Klok-
kengieterij in Heiligerlee. Vijf 
dames hebben eerst een film 
gezien, waarbij het begin van de 
80-jarige oorlog werd uitgelegd. 
Een gids vertelde over klokken 
en het maakproces. De oven waar-
in de klok wordt gemaakt is 
bezichtigd. Ook worden er caril-
lons gemaakt; een groot exem-
plaar staat in de tuin.

Etentje:
Naar restaurant De Berken in 
Gasselte gingen we op woens-
dagavond 21 september. Gezel-
lig hebben we samen genoten van 
het heerlijke eten dat voor ons 
was bereid. Puur uit de eigen 
omgeving. Afgesloten met een 
toetje en een heerlijk kop koffie.

Provinciale Commissies:
Wandelen bij de afdeling Norg 
op donderdag  10 november om 
9.45 uur.
Wandelen bij afdeling Holthe op 
donderdag 8 december om 9.45 
uur.
Kenniscentrum HTW:
Oppimpen van je oude quilt. 
Dinsdag 8 november van 9.30-
15.30 uur in Het Zweedse Huis in 
Holthe/Beilen
Vrouwenstreken:
Kersttafereel schilderen op een 
lei. Woensdag 23 november 
vanaf 9.30 uur in Het Zweedse 
Huis in Holthe/Beilen.
Commissie alleenstaanden:
Ontmoetingsdag op zaterdag 22 
oktober in Wilhelmina Zalencen-
trum in Beilen.

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (49,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 
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Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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

avonds om 19.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer 
komen kijken. Informatie is 

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

212232

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

8.00 uur tot  10.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

Voor info:
J. Brouwer 
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf

- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

JAN HARTJES

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF

EN 24 UURS - SERVICE

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

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

In Buinerveen word de volgende dansles gegeven

Rian van der Aa  geeft  les aan deze groep

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

rintintinshake@hotmail.com

Maandag:
Groep 1, 2, 3, 4 Hip-Hop mini 16.00- 17.00 uur € 27.00/kw.

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

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

Nieuws van sv. O.K.K. Buinerveen.
Er is per 1 oktober veel verandert bij s.v. O.K.K. Buinerveen.
Helaas wegens te weinig leden moeten wij stoppen met Hip-hop junior op de donderdag, wij vinden dit erg 
jammer. Hip-hop tieners gaan vanaf nu trainen in t' Aailand in Nieuw-Buinen.
Dit is op de donderdagavond van 18.30-19.30 uur.
Alleen Hip-hop mini blijft op de maandag in Buinerveen.
Meisjes uit groep 1,2,3 en 4 die graag willen dansen zijn altijd welkom!
Mochten er jongens, meisje of dames zijn die toch willen dansen/sporten, die zijn natuurlijk altijd welkom 
bij de dansgroepen en/of turngroepen in Nieuw-Buinen.

Kijk voor ons aanbod op onze website: http://okknieuwbuinen.nl 

mailto:rintintinshake@hotmail.com
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Schaats / visnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2016
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2016 zijn te verkrijgen bij: 

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

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

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

A.Sloots

Jaarvergadering

9 december 
om 

20.00 uur 
in het

Ijsbaangebouw

Iedereen is van harte welkom!

Schaatsnieuws
Voor de natuurijsverenigingen behorende tot de gewesten Drenthe en Groningen van de KNSB zijn  de 
volgende 2 data vastgelegd waarop onze leden in sportcentrum Kardinge te Groningen kunnen komen 
schaatsen:
Zaterdag 24 december 2016 van 15:00 - 17:00 uur en
Zondag 19 februari 2017 van 18:30 - 20:30 uur. 
(NB: zondag 19 februari is de eerste zondag in de voorjaarsvakantie)
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J.H.Lubbers-Katoen

Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut

Praktijklocaties: Zuiderdiep 79
                                   9521AB Nieuw-Buinen
                                   
In samen werking met: Fysiotherapie

Bovensmilde
                                   Ds. L.Dijkstrastraat 7
                                   9421PH Bovensmilde

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

Maak je sterk 
tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november 
organiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte. Ieder jaar gaan er 
weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om 
geld in te zamelen voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). 
Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de be-
langrijkste bron van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en 
zijn volkomen afhankelijk van 
donaties en giften. Door de 
collecte kunnen we ons werk 
blijven doen en investeren in 
innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen.

Wil jij je ook sterk 
maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we 
op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje 
collecteren kost maar 2 uur van je 
tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 
10 uur over, dan kun je al aan de 
slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website

 
voor meer informatie en meld je 
snel aan. Samen maken we ons 
sterk tegen MS!

www.mscollecte.nl

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

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

http://www.mscollecte.nl
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Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken) 
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt

Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze 
staat net buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

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

Vrijwilligers VV Buinerveen

Activiteiten VV Buinerveen

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 
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Waarom is bewegen goed voor u?
· Het voorkomt dat de spieren slapper worden. Denk eens aan de buikspieren.
· Voor een betere lichaamshouding. Een rechte rug op latere leeftijd.
· Ter voorkoming van dementie. Dementie wordt bewerkstellig door

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

De eerste twee lessen zijn gratis!
Het sociale element

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

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

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

 een hoge bloeddruk, ongezonde 
voeding en onvoldoende lichaamsbeweging.

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

of

 

Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn
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Dr. Bach ontwikkelde een speci-
ale combinatie van bloesemre-
medies, welke gebruikt kan wor-
den bij moeilijke situaties, deze 
noemde hij de Resque remedie.
De Bach Resque remedie bestaat 
uit vijf verschillende Bach bloe-
semremedies:
Clematis
-om in het hier en nu te blijven
Cherry Plum
-voor de emotionele balans
Rock Rose
-om de situatie te overzien
Impatience
-voor het ontspannen van je geest 
en lichaam
Star of Bethlehem
-voor de troostende werking bij 
pijn en verdriet

De Resque remedie helpt je om in 
moeilijke situaties je hoofd koel 
te houden. Je kunt hierbij bij-
voorbeeld denken aan een solli-
citatiegesprek, een tandartsbe-
zoek of het afleggen van exa-
mens.

Je kunt de Resque remedie ook 
preventief gebruiken, je begint 
dan een paar dagen van tevoren 
de remedie te gebruiken.

De Resque remedie is ook 
geschikt voor kinderen, denk aan 
de drukke en spannende periode 
van Sint Maarten, Sinterklaas en 
kerst. Ook bij spanning vooraf-
gaand en tijdens verjaardagen is 
de Resque remedie zeer geschikt. 

Tevens is deze remedie voor die-
ren heel geschikt. Veel eigenaren 
van dieren geven hun hond, kat 
of paard de Resque remedie tij-
dens oud en nieuw. Dit voorkomt 
dat het dier angstig wordt en 
zorgt ervoor dat het rustig blijft 
tijdens het afsteken van vuur-
werk. Het dier blijft alert. Het is 
aan te raden hier enkele dagen 
van tevoren mee te beginnen. 

Wil je meer weten, mail of bel 
naar:
Bloemenkracht
Praktijk voor Bach-bloesem
 remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430
silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

Bach Resque Remedie 

CONTINENTENLAAN 2
9501 DG STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

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

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

Bert  0646188435        Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

mailto:silvia@bloemenkracht.eu
http://www.bloemenkracht.eu
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Het  voorwerp
In de dorpskrant van augus-
tus/september jl. hebben we de 
lezers “geplaagd” met een niet 
alledaags voorwerp. Een con-
frontatie met een bijzonder uit-
ziend dingetje dat bovendien ook 
nog uit een ander werelddeel 
afkomstig is. In gesprek met 
degenen die dit Afrikaanse voor-
werp hebben aangeleverd, onze 
dorpsgenoten Lineke en Gé 
Hoogerwerf, kon de opvatting 
niet uitblijven dat het de lezers 
van de Dorpskrant Buinerveen 
beslist niet gemakkelijk wordt 
gemaakt.
Tijdens een vakantie in Gambia 
vonden Lineke en Gé tijdens een 
gezamenlijke strandwandeling 
dit voorwerp, in de staat zoals de 
foto weergeeft: een in touw, 
koord of lint ingepakt ding. Bei-
den hebben tijdens hun verblijf in 
Gambia geprobeerd om er met 
inwoners van dat land over te 
praten en zo te achterhalen wat 
het is, wat het voorstelt, wat de 
bedoeling ervan is, kort en goed 
alles erover te weten te komen. 
En dat bleek nog niet zo eenvou-
dig, vooral omdat men er niet 
openlijk en vrijmoedig over 
wilde spreken. Met wie zij erover 
begonnen, allemaal bleven zij op 
afstand, raakten het voorwerp 
niet aan en wilden er eigenlijk 
niets over kwijt. Tot het moment 
dat enkele medewerkers van het 
strandpaviljoen waar Lineke en 
Gé aan de koffie zaten, aan de 
vinders het advies gaven om 
ermee naar de maraboet te gaan, 
een Afrikaanse tovenaar, moge-
lijk ook medicijnman, in ieder 
geval naar iemand te gaan aan 
wie door de bevolking groot 
gezag wordt toegekend. En de 
ijzeren wil om het naadje van de 
kous te weten te komen hebben 
onze dorpsgenoten ertoe ge-
bracht een bezoek te brengen aan 
een plaatselijke medicijnman. En 
die man, een maraboet, bleek ook 

geen “prater als Brugman”, 
ofschoon hij na lang en stevig 
aandringen uiteindelijk wél het 
mystieke van de zaak prijsgaf. 
Eerst even terug naar de foto: een 
verpakt iets dat is verzwaard met 
een ijzeren slot. En dat iets is een 
hoorn van een geit of koe van 
ongeveer 15 cm lengte en circa 
12 cm breed. Het slot dient het 
voorwerp én tot zinken te breng-
en en onder water te houden, in 
zee, meer of rivier én om met 
bijgevoegde sleutel in de hoorn-
ruimte te kunnen komen en dan 
op een ingesloten stukje papier 
de boodschap van de maraboet te 
kunnen lezen.
Lineke en Gé vernamen van de 
maraboet dat het zo goed als 
zeker een ingepakte koe- of gei-
tenhoorn is die aan de binnenkant 
is voorzien van een velletje 
papier waarop de naam van een 
stamgenoot, mededorpeling of 
anderszins bekende persoon uit 
de regio, cultuur, werk of vereni-
ging is vermeld en wat deze man 
of vrouw wordt toegewenst. En 
over het waarom wilde de mara-
boet (tovenaar, medicijnman) 
niet veel meer kwijt dan dat het 
weggooien van deze op slot zit-
tende en verpakte hoorn over-
eenkomt met de wens van de 

gemeenschap dat betrokkene 
(naam in schelp) verdwijnt, zich 
niet meer in de gemeenschap 
vertoont, zichzelf doodt of 
gedood (verzopen) wordt. Vrij 
vertaald: hel en verdoemenis is 
kort en goed de verwensing.
De maraboet heeft een hoge sta-
tus en aan hem worden bijzonde-
re krachten toegekend. Zoiets als 
diens wil is wet, diens recept is 
voor iedereen beter, zowel voor 
het slachtoffer als voor de 
gemeenschap die betrokkene via 
het voorwerp heeft “afgeschre-
ven”. Volgens Elsevier's Grote 
Winkler Prins Encyclopedie is 
maraboet de naam voor een (ook 
godsdienstig) leider aan wie 
door het volk een bijzonder 
zegenrijke invloed wordt toege-
schreven en die als heilige en 
wonderdoener vereerd wordt. 
Diens graf (ook maraboet 
genoemd) is vaak een bedevaart-
plaats. 
Even naar het tegenovergestel-
de: de amulet. Dit is een voor-
werp waaraan men een positieve 
heilige macht toeschrijft en dat 
men doorgaans bij zich draagt 
als afweermiddel tegen ziekte, 
verwonding, betovering enzo-
voorts, vaak een om de hals 
gehangen penning of bewaartas-
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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.

je. In de televisie-uitzending van 
Erica (Terpstra) op reis van 4 
september jl. is zij in Mali (Afri-
ka) en daar krijgt zij van de mara-
boet een stukje papier waarop 
vermeld dat zij een veilige reis 
zal maken. In die uitzending 
werd dat uitgelegd als een door-
lopende reisverzekering. Het 
stukje papier van de maraboet 
werd door een lederverwerker in 
een amulet verwerkt, die als hals-
ketting, penning of bewaartasje 
(versiering) door Erica wordt 
gedragen. 
De lezers van de Dorpskrant Bui-
nerveen moeten nog weten dat er 
deze keer geen enkele serieuze 
reactie is binnengekomen. Bij de 
volgende uitdaging zal dat vast 
anders gaan, immers het lijkt ons 
een algemeen bekend voorwerp. 
Daarom wordt zelfs niet één 
klein tipje van de sluier opge-
licht. Even nog terug naar de 
maraboet en ervaringen en ver-
haal van Lineke en Gé: zij heb-
ben zich stevige inspanningen 
getroost om deze bijdrage goed, 
helder, correct en naar waarheid 
neer te zetten. Waarvoor ook van 
redactiezijde grote waardering 
én dank. 
Reacties op nieuwe voorwerp 
s.v.p. vóór 26 november 2016 
graag naar het e-mailadres van de 
hoofdredacteur of doorgeven aan

 Martin Snapper 
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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

Volgepropte bejaardenhuizen 
komen we al lang niet meer 
tegen. Mensen worden ouder 
maar willen heel graag ook 
langer zelfstandig blijven 
wonen. En waarom ook niet? 
Vaak heb je echter wat hulp 
nodig bij kleinere en grotere 
zaken als huishoudelijk hulp, 
PGBaanvraag, persoonlijke zorg 
en verpleging, individuele 
begeleiding, wijkverpleging, 
respijtzorg t.b.v. mantelzorg, 
maatschappelijk werk, gemaks-
diensten, enz. enz.
Door o.a. een terugtredende 
overheid zijn er minder uren 
beschikbaar voor huishoudelijke 
hulp en zorg. Maar hoe vind je 
daarin tegenwoordig je weg? 
Wie helpt je in al die zaken? En 
hoe hou je het betaalbaar? En hoe 
zet je stappen om nou juist 
zelfstandig te kunnen blijven?
Heel veel organisaties en autori-
teiten zien mensen hierin vastlo-
pen, vereenzamen en moeite 
hebben met het vinden van 
(betaalbare) oplossingen. Juist 
hierin biedt Senas-zorg moge-
lijkheden en oplossingen. En, 
heel belangrijk: Bij Senas krijgt u 
maar één iemand over de vloer 
die altijd álles voor u doet en 
regelt. Senas is een nieuwe jonge 
zorgorganisatie die op een frisse 
en vernieuwende wijze haar 
zorg-service en gemaksdiensten 
aanbiedt aan senioren, maar ook 
mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking en 
verder iedereen die afhankelijk is 
van zorg of welzijnsdiensten. 
Senas-zorg staat voor senioren-
service, zorgassistentie én 
verpleging in Zuid-Oost Drenthe 
en Noord-Oost Overijssel. De 
beste hulp voor thuis, eventueel 
inclusief regie tegen een zeer 
voordelig tarief, afgestemd op 
uw mogelijkheden. Door dit 
“Uw Zorgbutler”-zorgsysteem is 
zorg en hulp betaalbaar en 

Langer thuis blijven wonen met Senas Seniorenzorg en –assistentie

passend voor iedere zorgvrager. 
U bepaalt zelf! Senas is uiterst 
klantgericht, levert alle diensten 
op maat, is flexibel en gericht op 
uw wensen. De service en 
diensten zijn ook uitermate ge-

schikt voor mensen met minder 
financiële draagkracht. Langer 
thuis blijven wonen? Senas helpt 
u in alles! Meer en uitgebreide 
informatie op: 
www.senas-zorg.nl
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Bert Brinks             
Brian van Buuren
Bjarne Drent

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent Gerwin Prins 0900-8844 
Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen 06-46362683 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

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

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

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