Dorpskrant Buinerveen
Oktober 2013

Knutselen met onze jeugd
Kralen en wasknijpertjes
Op woensdag 11 september hadden we onze eerste knutselmiddag van dit schooljaar. Ook deze
keer hadden we twee groepen
met kinderen. Aan het begin van
de middag de kinderen van groep
1 t/m 3. En later op de middag de
groepen 4 t/m 8. Met uitzonderingen op de regel daargelaten. Je
hebt immers ook wel kinderen
die een vriend of vriendin in een
andere groep hebben zitten en die
toch wel graag samen willen knutselen. Of kinderen die een ander
activiteit hebben, bijvoorbeeld
zwemles, gym of doktersbezoek.
In overleg is dat helemaal geen
probleem.
We waren blij verrast, dat de
opkomst zo groot was. Onze ervaring is, dat zo direct na de zomervakantie jeugdwerk langzaam op
gang komt. En gelukkig hadden
we helpende handen genoeg. We
hadden voor deze knutsel fotolijsten gekocht, waarvan we deze
keer alleen de frames gingen
gebruiken. Het glas en de achterkant zullen we waarschijnlijk een
andere keer nodig zijn.

De lijstjes hebben we eerst
geverfd. Dom genoeg was ik
mijn föhn vergeten. Dat gebruiken we meestal om de verf sneller te laten drogen, zodat het
kunstwerkje goed thuis aankomt.
Tijdens het drogen gingen we
strijkkralen aan een ijzerdraadje
rijgen. Dit werd later aan het
lijstje bevestigd. Om de paar
kralen werd een mini wasknijper
of paperclip gebruikt. En zo ontstond een memobord. Ook werden er leuke vormen van strijkkralen gemaakt. Met het strijkijzer (waar ik wel aan had gedacht)
werden de kralen aan elkaar
gesmolten. En zo werd het lijstje
op allerlei manieren opgevrolijkt.
De tijd vloog om. Voor we het
wisten was het tijd om alles op te
ruimen, aan te vegen en schoon
te maken. Het was weer een gezellige middag.
Namens het Jeugdwerk,
Els de Roo
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES

19 okt
Bonte wever
26 okt
Bingo
2 nov
Spokentocht
15 nov
Muziekavond
15 nov
Jaarvergadering schaatsver.
23 nov
Veenkaor
23 nov
Bonte wever
27 nov
Vrouwencafé
30 nov
Sinterklaas
11 dec
Knutselen
14 dec
Bingo (kerst)
30 dec
Bonte wever
1 feb
Toneelavond
15 feb
Toneelavond
15 feb
Bonte wever

DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2012 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

4 december 2013

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
JEUGDWERK activiteiten 2013 – 2014
Muziekavond
Knutselen
Bingo
Carnaval
Muziekavond
Knutselen
Eindfeest

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

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

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

Knutselmiddag
Groep 1 t/m 3:
13.30 t/m 15.00 uur
Groep 4 t/m 8:
15.15 t/m 16.45 uur
Kosten 1,50 euro
Incl. drinken en iets lekkers.
Muziekavond
Groep 3 t/m 8:
19.00 t/m 21.00 uur
Kosten 2 euro
Incl. drinken en iets lekker.
Bingo
Groep 3 t/m 5:
19.00 t/m 20.15 uur
Groep 6 t/m 8:
20.30 t/m 21.45 uur
Kosten 2 euro
Incl. drinken en iets lekkers.

vrijdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
woensdag
woensdag

15 november
11 december
17 januari
22 februari
21 maart
16 april
25 juni

Carnaval
Groep 1 t/m 8:
14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 2 euro
Incl. drinken en enkele
versnaperingen
Eindfeest
Groep 1 t/m 8:
12.30 t/m 16.00 uur
Kosten……

Opgeven bij
Els de Roo
Zuiderdiep 30
0599-212604
of
henkenelsderoo@ziggo.nl

Dorpskrant Buinerveen
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18 oktober
1 november
15 november
29 november
13 december

gewone soosavond
Halloween party
GESLOTEN
i.v.m. jaarvergadering ijsbaanvereniging
Gooische vrouwen bingo
Gourmetten

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden:
15+ & volwassenen
Lijkt het je leuk om ons bestuur te komen versterken.
Mail dan naar: jeugdsoosbuinerveen@hotmail.com

Nieuws over het Dorpskerstfeest 21 december 2013

Toneel nieuws
Hallo Dorpsgenoten, wij zijn
weer druk aan het repeteren in
het Dorpshuis. Dit jaar spelen
wij een komisch stuk:

Wat 'n
smiesterd
De uitvoeringen zijn op
1 en 15 februari 2014.
Wij hopen dat jullie deze
datums noteren.
Toneelgroet van “de Schoakel”

W e e t

u

In het vorige nummer van de Dorpskrant hebben we het voornemen om
een Dorpskerstfeest te organiseren met jullie gedeeld.
Op 11 september is een eerste bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis,
waar we veel ideeën gedeeld hebben. Genoeg creativiteit om de
komende jaren mee vooruit te kunnen.
Wat we in ieder geval nu alvast kunnen melden, is dat het door gaat!
Op zaterdagavond 21 december om 19.30 uur is iedereen van harte
welkom in de grote zaal van ons Dorpshuis. Dorpelingen brengen dan
een gevarieerd kerstprogramma met in ieder geval medewerking van het
Veenkoar en een gelegenheidsorkest, samengesteld uit inwoners van ons
dorp. Het officiële programma duurt tot 21.00 uur en daarna sluiten we
gezellig af op het plein met warme chocolademelk en glühwein.
Aan de verdere invulling wordt op dit moment druk gewerkt. Wanneer
jullie dit lezen, is intussen op 7 oktober een tweede bijeenkomst geweest.
De eerste tonen kerstmuziek gaan binnenkort klinken tijdens de diverse
repetities en met elkaar gaan we er een sfeervol kerstfeest van maken.
Graag tot de 21e december!

h e t

n o g ?
Van 1990 tot 1995 zijn diverse
optochten geweest, waarvan
een paar foto’s beschikbaar
zijn. De redactie is op zoek
naar meer foto’s, maar ook
bijbehorende verhalen. Heeft
u een verhaal, foto’s of wilt u
een ervaring delen: Stuur
deze naar de redactie en
misschien wordt dit wel
geplaatst. Voor de koningsdag
in 2014 willen wij hier een
artikel aan wijden.
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Sinterklaasfeest Buinerveen e.o.
Hallo jongens en meisjes van Buinerveen en Nieuw-Buinen
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 30 november
Zie het schema hier onder voor wat we hebben afgesproken.
Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke
sportverenigingen, plaatselijk belang met het dorpshuis. De
kinderen hoeven dus geen lid te zijn van een van de
verenigingen!
Wij hopen op een gezellige middag en zien jullie allemaal graag!
Fam. Schutrups, Dorpshuis
Plaatselijk Belang
VV Buinerveen
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
***************************************************
Programma:
Kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding:
13.00 uur: in de voorzaal van het dorpshuis voor een ontmoeting
met Sinterklaas en zwarte piet.
14.00 uur: weer naar huis.
------------------Kinderen van 4-12 jaar (BASISSCHOOL)
(zonder begeleiding van ouder of / verzorger)

Groep 1 t/m 4:
13.00-13.30 uur: in de voorzaal van het dorpshuis voor een
ontmoeting met Sinterklaas en zwarte piet.
13.30-14.15 uur: in bijzaal voor ????????
Groep 5 t/m 8:
13.00 uur verzamelen in de achterzaal van het dorpshuis via de
zij ingang.
Groep 1 t/m 8:
14.15-15.15uur: bezoek Sint in de achterzaal
15.15-15-45uur: ???????
15.45
: Naar huis

Dorpskrant Buinerveen
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Spokentocht
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een spokentocht in Buinerveen
Op zaterdag 2 november a.s. zijn er vanaf 19.00 uur weer spoken in Buinerveen.
De tocht wordt georganiseerd door de activiteitencommissie i.s.m. de schaatsvereniging.
Wat het bos allemaal zal brengen aan griezels en andere zaken is nog een geheim,
maar het zal zeker eng zijn.
De spokentocht begint vanaf het dorpshuis “De Viersprong”, waar ook de gehele avond gezellige
(spook)muziek wordt gedraaid in de voorzaal, dus in het café.
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 € 5,- voor iedereen boven de 12 jaar.
Voor deelnemers jonger dan 13 jaar zijn de kosten € 3,-.
Dit bedrag moet bij opgave betaald worden.
(Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen )
Opgave voor deelname uiterlijk vóór 31 oktober met betaling inschrijfgeld bij:
Eline de Vrieze
Noorderdiep 74
Tel: 0652096749
Email: activiteiten.bveen@live.nl
Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!
Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle deelnemers zeer enthousiast.
Foto's van vorig jaar en eerder zijn te vinden op http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/

Wij zijn nog hard op zoek naar een aantal lopende spoken.
Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans. Het mooiste is om in
paren van twee te spoken.
Meld je aan bij Eline of via de email.
Je kunt ook zonder meer naar de spokenvergadering op 18 oktober om
20.00 uur in het dorpshuis komen.
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VEENKAOR & De ROERGANGERS

20:00

uur

ENTREE € 5,INCL. 1 CONSUMPTIE

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Dorpshuis

De Viersprong
Buinerveen

L
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Aantal kaarten zijn beperkt.

Kaarten verkrijgbaar vanaf 21 oktober bij:
· Dorpshuis De Viersprong
· Arnold Habing: 0613384448
· Martin Kremer: 0615260458

In de pauze wordt een verloting gehouden met prachtige prijzen

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

Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

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

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

Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Telefoon 0599 - 23 44 89, Maandag gesloten - Vrijdag koopavond
www.ter-veen.nl
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Nieuws CBS School 59
Kleine scholen scoren wel
goed!
RTL Nieuws heeft alle CITOscores van basisscholen gepubliceerd. In samenwerking met professor Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht is een
methode ontwikkeld om de eindtoetsscores van basisscholen te
vergelijken.
Niet iedere basisschool heeft
dezelfde soort leerlingen. Op
sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen
juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook
laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Citotoets, terwijl op andere scholen
zwakke leerlingen niet meedoen.
Hoe werkt deze methode?
Elke school wordt vergeleken
met scholen die dezelfde soort
leerlingen hebben, en er wordt
gecorrigeerd voor het deelnamepercentage. Hoe beter de score is
in vergelijking met de andere
scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die
een 7.
Uit het onderzoek zou blijken dat
scholen met minder dan 100 leerlingen het slechtst scoren, namelijk een 6,4.
Verrassend genoeg laat CBS
School 59 een heel ander beeld
zien. Ondanks het feit dat de
school minder dan 50 leerlingen
heeft en er gewerkt wordt vanuit
de mogelijkheden van elk kind,
in plaats vanuit cijfermatige
opbrengsten, scoort de school
een 8,2! De school bereikt hiermee de hoogste score van alle
scholen in de gemeente BorgerOdoorn.

Sportmorgen
Vrijdagmorgen 13 september
verzamelden alle kinderen zich
in de sporthal voor de sportmorgen. In kleine groepjes gingen ze
bij de diverse onderdelen langs.
De kinderen konden hoogspringen, verspringen, hardlopen, bergbeklimmen en touwzwaaien. Het
was een zeer gezellige en
geslaagde ochtend.

Brandpreventie
Maandagmorgen 16 september
kregen de kinderen van groep
6/7/8 les over brandpreventie van
brandweervrouw Annet Hulshof.
Na de pauze hielden we een ontruimingsoefening. Gelukkig kon
de nepbrand in groep 3/4/5 snel
geblust worden en waren alle
aanwezigen in de school snel
buiten. Door regelmatig een ontruimingsoefening te houden, zijn
we goed voorbereid als er een
keer echt iets aan de hand is.

Informatieavond
Op een informatieavond informeert 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 verschillende klassen.

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

www.school59.nl

Dorpskrant Buinerveen
Veiligheid
Omdat veel ouders gebruik
maken van het parkeerterrein
tegenover de school is er een
rechtstreekse doorgang gerealiseerd, waardoor de kinderen niet
meer over het fietspad richting
parkeerterrein hoeven te lopen.
De gemeente heeft de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en een paar handige vaders
hebben met hulp van een stratenmaker het pad aangelegd. We
zijn erg blij dat hiermee de veiligheid enorm is toegenomen.
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TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

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

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

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968

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

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

Onbeperkt eten voor slechts

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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van de peuters mocht zelfs haar
Meraskabouter nieuws fiets
meenemen in de kring bin-

De zomer ligt weer achter ons.
Het schooljaar is weer begonnen
en het eerste blad moet alweer
geruimd worden. Nu het nog niet
al te koud is en er nog regelmatig
een lekker zonnetje schijnt wordt
er heerlijk buitengespeeld bij de
Meraskabouters. En dat komt
goed uit want de peuters verdiepen zich op dit moment in het
thema verkeer. Buiten rijden ze
naar hartelust op de trekkers en
fietsjes van de peuterspeelzaal
rond. Binnen in de klas worden
verschillende voertuigen besproken en oefenen ze met het
stoplicht en het zebrapad. Eén

nen, zodat iedereen die eens goed
kon bekijken. De grote ontdekking was dat haar fiets geen bel
had!
De ouders mogen ook meegenieten van deze leerzame ochtenden. Op 7 oktober wordt er voor
hun een bijeenkomst georganiseerd waarbij iemand van 'Jong
leren in het verkeer' komt vertellen over peuters in het verkeer en
wat je als opvoeder kunt doen om
je kind veilig te laten kennismaken met het verkeer.
De schoolfotograaf is vlak na de
zomer weer geweest en heeft alle
peuters op de foto gezet. Voor de

een was het op de foto gaan wat
spannender dan voor de ander.
Met het nieuwe schooljaar is
voor de peuterspeelzaal helaas
ook het laatste jaar voor de
Meraskabouters gestart. Na de
kerstvakantie zal de peuterspeelzaal haar deuren moeten sluiten.
We zijn heel blij dat er ouders
zijn die hebben besloten om ook
deze laatste maanden hun kind
nog bij ons te brengen. Zo hebben we nog een fijne groep die tot
de kerst hier komt spelen. Met
alle feestdagen voor deur belooft
het een drukke maar ook mooie
tijd te worden.

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

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

Dorpskrant Buinerveen

Zuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526
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Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

“Show your Talent”
naar voorjaar 2014
Beste mensen,
Show your talent was vorig jaar
een groot succes. Er was veel
variatie aan dans, zang en playback.
Vele kinderen, tienerjeugd, volwassenen en opa's en oma's blijken over verborgen talenten te
beschikken. Om een vervolg te
geven aan het succes van de vorige keer gaat de organisatie een
nieuwe datum prikken in het voorjaar van 2014. Nader informatie
volgt te zijner tijd.
Aangezien 3 organisatoren na het
voorjaar 2014 stoppen, zijn wij
op zoek naar minimaal 3 nieuwe
enthousiastelingen die het stokje
willen overnemen.
Denk er niet te lang over na wanneer u interesse hebt, maar neem
contact op met:

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

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15

Greetje Heidekamp
0599-212277,
of vul het onderstaande strookje
in, in te leveren bij Zuiderdiep
215 te Nieuw-Buinen.

Het zou jammer zijn wanneer
deze show, gemaakt door en voor
eigen bewoners, uit ons dorp
verdwijnt!!!!!
De organisatie
Kasper en Truida Peper
Willem en Greetje Heidekamp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik bied mij aan als vrijwilliger van Show your Talent
Naam:
…………………………………………………………………………...
Adres:
…………………………………………………………………………...
Plaats:
…………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:
…………………………………………………………………………...
Mijn interesse gaat uit naar:
0
de versiering van het podium
0
de installatie van licht en geluid
0
de bediening van licht en geluid tijdens de generale en de avond zelf (liefst enige ervaring)
0
toneelmeester zijn (dus achter het gordijn de voorkomende zaken regelen, zoals het regelen dat de
decorstukken op het toneel staan, zorgen voor kalmte achter de coulissen)
0
hulp tijdens de avond voor o.a. in de zaal, namelijk zorgen dat kinderen gereed zijn voor hun
optredens.
0
de algehele organisatie
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Bert Hadders en Harry Niehof
(try out)
Nou doe weer.
Zaterdag 19 Oktober
In Cultureel Centrum no 11
Zuiderdiep 505 te Valthermond
'Nou doe weer'
Het begon in kroegen en clubs. Spelen, zoveel
mogelijk. Op het biljart, in het hoekje bij de plees,
tussen de biervaten. En alles beluisteren wat los en
vast zit, aan popmuziek, folk, rhythm & blues en

soul. Zwoegen en zweten om nummers na te
spelen, en in de krochten van je ziel op zoek om zelf
iets te maken. Het werkt als een verslaving voor het
leven waarvan je nooit hoopt af te kicken.
Hadders en Niehof verkennen hun muzikale verschillen en overeenkomsten. Ze sparren met elkaar,
geven elkaar de ruimte en spelen en zingen met de
ander mee, bijgestaan door hun muzikale
kameraden
Aanvang:20.15 uur entree €12.50
Reserveren cultureel.kerk11@gmail.com
Jan Willem Kuipers 0599-662173, Albert Wever
06-52301313

JOOP EN LOEKE ROBBESOM
KERAMIEK IN STADSKANAAL
Per 31 augustus 2013 openen
Anneke en Frans Lutz Kleispul,
een winkel met keramiek aan de
Hoofdstraat 28 in Stadskanaal.
Het betreft
hoofdzakelijk
gebruiksgoed zoals kopjes,
bekers, kannen, schalen, vazen
en potten. Daarnaast zijn er abstracte objecten en kunstwerken.
Het werk wordt door een zestal
pottenbakkers en keramisten uit
de omgeving van Stadskanaal
gemaakt. Alle voorwerpen en
objecten zijn uniek. Ze zijn met
de hand vervaardigd of gedraaid
op de draaischijf. De gebruiksgoederen zijn veelal in de houtoven gestookt op hoge tempera-

turen met zoutglazuur. De kunstvoorwerpen zijn meestal RAKUgestookt.
Joop en Loeke Robbesom uit
Valthermond en beiden lid van
Kunst Kollektief Borger Odoorn
zijn blij met dit geweldige initiatief. Zij zijn twee van de deelnemers. Een dergelijke winkel is er
nog niet in deze omgeving. Het
RAKU-stoken is hun beider passie. Joop maakt o.a. prachtige
schalen. Zijn uitdaging is om de
klei zo dun mogelijk uit te werken. Loeke maakt vooral abstracte kunstobjecten waarbij sierlijkheid en eenvoud sleutelwoorden
zijn.

Er is voor ieder wat wils.
De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.00 –
17.00 uur en op koopavond tot
21.00 uur. Joop en Loeke zijn op
de vrijdagen in de winkel aanwezig. Zij vertellen u graag over
hun werk en over het RAKUstoken.
Daarnaast is hun werk te zienf op
hun sites:
www.joopart.nl
www.theartofloeke.nl
Valthermond, 23 augustus 2012
Loeke Robbesom
Tel.: 0599 66 14 09
E-mail: info@theartofloeke.nl

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 13

Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten
Op 28 oktober 2013 is het precies
20 jaar geleden dat het Nationaal
MS Fonds is opgericht door 5
mensen met Multiple Sclerose
(MS).
Tijd voor een feestje?
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collecte-coördinator van
het MS Fonds. Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht
omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was.
MS werd toen een spierziekte
genoemd en op de enige brochure die er was stond een rolstoel
afgebeeld. Helaas wordt vandaag
de dag MS nog steeds verward
met een spierziekte.
Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet
alleen aan de mens met MS, maar
ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures
ontwikkeld. Mensen met MS
worden geïnspireerd en gemoti-

veerd om hen te laten kijken naar
hun mogelijkheden.
Het onderzoek richt zich op het
heden en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel
staan. Genezing is nu nog niet
mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een
beter leven met MS vandaag (en
morgen).
MS is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel met allerlei fysieke
ongemakken, bij de een heftiger
dan bij de ander. Soms zie je niks
aan mensen met MS. Zij lijken
normaal te functioneren, maar
MS is net zo onvoorspelbaar als
het weer en slaat toe wanneer je
het niet verwacht. Leren leven
met een onvoorspelbare ziekte
als MS is een uitdaging.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om
mensen met MS een beter leven
te geven?

Collecteren is niet moeilijk. U
ontvangt van de coördinator in
uw woonplaats de collectebus en
overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1
avond per jaar in!
De collecteweek is van 18-23
november.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons
werk?
Bel met 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer
dan welkom.

FRITUURVET

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

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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Nieuws OBS 75
De viool van Juf Martine!!!
Hij is elektrisch! Vraag blijft
voor sommige kinderen wat voor
snoer eraan zit. En wat voor stekker? Is het een stekker voor het
lichtnet? Zit er een ingebouwde
luidspreker in? Kan ze er echt op
spelen? En hoe klinkt het dan?
Het schijnt dat Juf Martine nog
nooit voor de klas gespeeld heeft.
Terwijl de groepen 7 en 8 klas
nieuwsgierig zijn!! Want een
elektrische viool zal wel veel
harder klinken dan een gewone
viool. Net als bij elektrische gitaren. Nou blijkt Juf Martine ook
piano en keyboard te spelen. Dat
weten de kinderen. Want dat hebben ze gehoord en gezien. Dat
kon de (inmiddels legendarische) Meester Henk ook. Maar
Juf Martine is niet ver van “het
legendarische” verwijderd als
blijkt dat ze viool kan spelen.
Nou weet de schrijver van dit
artikel dat leren spelen op een
viool haast een terroristische
beleving is voor de omgeving.
Het valse gekras, het snerpende
gegier, de zwalkende galm, het
huilende gesnerp, de fladderende
toon: het is een onvergetelijke
beleving voor hem geweest en dit
zal het ongetwijfeld ook voor de
omgeving van Juf Martine
geweest zijn. Maar toch wordt
uiteindelijk het geluid mooi, lieflijk, emotioneel, betoverend.
Dan worden de trillende bewegingen van de luchtdelen, veroorzaakt door de beweging van
de strijkstok over de snaren en
waarbij de vingers van de andere
hand op de exacte plek geplaatst
zijn, omgezet in prachtige tonen
welke van hoogte en laagte, van
zwaarte en lichtheid, dikte en
fijnheid worden afgemeten. Een
valse toon is dan niet meer aan de
orde. Net als bij een piano kan het
geluid van een viool wegsterven
in het geluid van de stilte!

Maar alle gekheid op een stokje.
Dit stukje gaat verder over OBS
75 natuurlijk.
De kinderen van groep 7 en 8
hebben nu een eigen website!
Het is de bedoeling dat de kinderen de website zelf bijhouden. En
dat deze taak steeds weer aan
andere kinderen wordt overgedragen zodat de kinderen hun
kennis en ervaring vergroten op
ict-gebied. Het resultaat is te
zien op:
w w w . b o v e n b o u wschool75.webklik.nl Bovendien
kunnen de ouders zo zien wanneer de kinderen bv. dictee e.d.
hebben. Maar ook als er mooie
verjaardagstaarten gemaakt zijn.
Meer dan 20 kinderen hadden
meegedaan met de Zonnebloemenwedstrijd. Overal in Buinerveen en in Nieuw-Buinen stonden van die prachtige zongele
bloemen. Er werden indrukwekkende hoogten bereikt. De allerhoogste zonnebloem was van
Manon Hulshof met een hoogte
van 350 centimeter!!!
Veel te laat, maar toch moet het
benoemd worden, de Avond4daagse die weer voor het eerst
gelopen werd door de kinderen,
leerkrachten en ouders. Een
ouder schreef:
“Ik wil graag een complimentje
geven aan de organisatie van
onze school van de avondvierdaagse. De dames hebben het

fantastisch geregeld! Vervoer
was er genoeg. Iedereen liep
enthousiast mee. Er werd
gezongen en gekletst. Onderweg
werden we voorzien van lekkere
ranja en heerlijk fruit. En op de
laatste dag werden de welverdiende medailles officieel uitgereikt, samen met een mooie oorkonde! En er was voor elk kind
een leuk zakje met lekkers en
voor de begeleiding een prachtige roos!” Een geweldig compliment dat tevens illustreert hoe de
beleving van eenieder was. En
zeker voor herhaling vatbaar.
Momenteel heeft de ZAACO
(ofwel: de ZeerActieveActiviteitenCommissieOuders) de eerste
vergadering alweer achter de rug.
En zijn de voorbereidingen voor
het organiseren van de Sint Nicolaasviering en het hele Kerstgebeuren alweer in gang gezet.
OBS 75, de openbare school met
die bijzondere naam en het mooiste schoolplein van Nederland.
Sinds 1875
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Ode aan de energieleverancier ?
Binnenkort valt de jaarlijkse energierekening weer in de bus. En
natuurlijk krijgt u weer een paar
euro terug en gaat uw maandelijkse voorschotbedrag weer
omhoog. Heeft u zich wel eens
afgevraagd hoe dat kan? Wel, het
maandelijkse voorschotbedrag
zorgt ervoor dat u ongeveer 11%
teveel betaalt. Dat heeft voor de
energieleverancier een aantal
voordelen. Ze hoeft na het sturen
van de jaarafrekening nauwelijks
nog aanmaningen te sturen, ze
vangt gedurende het jaar rente
over uw geld en ze houdt u tevreden. Waarom zou u immers van
energieleverancier veranderen
als u geld terugkrijgt. Dat is precies de reden waarom in deze
regio nog ruim driekwart van de
consumenten energie afneemt
van Essent ondanks dat Essent
een van de duurdere energieleveranciers is die bovendien nep
groene energie levert.
U moet niet schrikken als u ontdekt dat er weer iets nieuws op
uw energierekening staat. U
betaalt immers sinds 1 januari
2013, waarschijnlijk zonder dat u
het wist, een nieuwe energiebelasting namelijk ODE. De energieleverancier zal zich desgevraagd haasten te verklaren dat
zij er niets aan kan doen, belastingen worden opgelegd door de
overheid. Wat is ODE en waar
gaat die naar toe? ODE staat voor
“opslag duurzame energie” en
wordt gebruikt om de subsidies
te kunnen betalen die de overheid
uitkeert aan de initiatiefnemers
van windturbines (meestal boeren), de projectontwikkelaars
van windmolenparken, de netbeheerders en de energieleveranciers.
Het windmolenpark van 600
MW dat gebouwd wordt boven
Schiermonnikoog bijvoorbeeld

kost 2,5 miljard om werkend op
te leveren en daar gaat 4,4 miljard subsidie heen (ja u leest het
goed meer subsidie dan het kost
om te bouwen). Dat is hetzelfde
bedrag dat voor de aanschaf van
de JSF is uitgetrokken waarover
zoveel te doen is. Dat minister
Kamp achteloos 4,4 miljard over
de balk gooit daar hoor je niemand over. Maar het is nog veel
erger. In het nieuwe energieakkoord is besloten 6000 MW op
zee te plaatsen. Dat betekent bij
ongewijzigd beleid dus 44 miljard aan subsidie. Daarnaast is
ook 6000 MW op land gepland,
ook nog eens goed voor 20 miljard aan subsidie. En dan heb ik
het nog niet gehad over de miljarden die nodig zijn om het netwerk te verzwaren zodat die piekbelasting van opgewekte energie

door windturbines kan worden
getransporteerd. De komende
jaren zal de ODE op uw energierekening daarom fors worden
verhoogd. De enige manier om
dat te ontlopen is zelf energie
opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen en de gasaansluiting
opdoeken door een ketel op houtsnippers te plaatsen.
Bent u op zoek naar een groene
energieleverancier dan kan ik u
Greenchoice aanbevelen, sowieso goedkoper dan Essent en
levert geen nep groene energie.
Als u zich via Stichting Duurzame Energieprovincie aanmeldt
profiteert u bovendien van een
groepskorting. Neem gerust contact op via e-mail
info@energieprovincie.nl
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Stichting PRO slaat nieuwe wegen in
Stichting PRO slaat nieuwe
wegen in met de volgende
thema's: Het nieuwe ecodorp: het
commonie-dorp, Nieuw Nederland, Handvest voor een Europa
van de regio's, van Werelddorp
naar Werelddorp, cirkelontmoeting, de Graal, de Godin, gnosis,
de weg van het hart en de meditatie of het gebed van het hart,
matriarchaat, Kelten, samenwerking tussen Nederlands- en
Duitstalige landen en regio's,
Rijnlandse (welzijns)economie
en mystiek, post-collaps samenleving en/of zonnerevolutie.
Voorbeelden van commonieën:
Duurzaam Balinge (Dr.), Wijkpark Emma's Hof in Den Haag,
TexelEnergie, Dorpsbedrijf De
Ommezwaoi voor exploitatie
van het zwembad in Valthermond (Dr.), Gelderse Erfgoedcoöperatie, Tuinderij De Witte Raaf
in Denekamp, Voedselgemeenschap De Lazuur in Wageningen,
ECO-Energie Coöperatie
Oostermoer (Dr.), Dorpstuin
Diphoorn (Dr.), Zorgcoöperatie
Hoogeloon (N.B.), Bakkerijcoöperatie Ons Belang in Peize
(Dr.), Streekwinkel De Eekhoeve in Veenendaal, Dorpssuper in
Oostwold (Gr.), Wijkbedrijfsgebouw Emmerhout in Emmen,
Landelijke Coöperatieve Windmolenvereniging De Windvogel,
BroodfondsMakers Coöperatie,
De Financiële Coöperatie en
MKB Coöperatie.
Grote projecten met tientallen tot
honderden commonieën zijn
Damanhur in Italië, Mondragón
in Spanje, Sekem in Egypte,
Auroville in India, Sarvodaya in
Sri Lanka, Cecosesola in Venezuela, Semco in Brazilië en
Seikatsu in Japan.
Stichting PRO ziet nu al mogelijkheden voor Commoniedorp
Valthermond, Commoniestreken
de Hondsrug, de Hunzevallei, de

Veenkoloniën en Westerwolde,
Commoniestad Emmen, Commonieregio Westerveld, Commonieregio Waterland en
Commoniegemeente Noordoostpolder. PRO is benieuwd welke
mogelijkheden u ziet.
De cirkelontmoeting is de weg
van het hart, de zoektocht naar de
Graal, het realiseren van een
duur-zame spirituele gemeenschap.
Stichting PRO wil ook werken
aan de totstandkoming van het
Laagland Parlement en het
Dietsland Parlement. We werken
al samen met de Verein zur
Förderung der Gemeinwohl-

Ökonomie en de Initiativkreis
Demokratie-konferenzen in
Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk en Italië en
de Verein Neustart Schweiz. Met
andere organisaties worden
binnenkort gesprekken gevoerd.
U kunt zich opgeven als belangstellende.
Afhankelijk van de hoeveelheid
aanmeldingen zullen één of
meerdere informatiemiddagen
worden gehouden op zaterdag in
Emmeloord en Valthermond. Als
u hiervoor een uitnodiging wilt
ontvangen kunt u dit kenbaar
maken via de website: prowerelddorp.nl

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438
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Informatie over PC Groep Midden-Hondsrug

informatie over PC Groep Midden-Hondsrug
De PC Groep Midden-Hondsrug
stelt zich sinds 19 maart 1998 tot
doel om mensen (meer) vertrouwd te maken met de computer en alles wat daar mee te
maken heeft. De PC Groep wil
dit doel bereiken door:
- delen van interesses in het
gebruik van de computer
- delen van kennis met leden
- geven van aankoopadviezen
- organiseren van workshops (bij
voldoende belangstelling) en het
gevenvan presentaties.
- uitleg (ook op verzoek) over
bijv. software en allerlei
gebruiksmogelijkheden
- oplossen van problemen met de
PC, software of randapparatuur
(zonodig bij leden thuis).
Dit is een greep uit onze activiteiten. De PC Groep probeert goed
te luisteren naar de ideeën en/ of
vragen van haar leden en daar
vervolgens een antwoord op te
geven. Bijvoorbeeld door ergens
een presentatie over te houden.
De PC Groep Midden-Hondsrug
heeft ook een nieuwsbrief. De
nieuwsbrief heet “Visionair” en
verschijnt circa 6 keer per jaar.
Visionair bevat veel informatie
speciaal voor leden. Natuurlijk
over tal van onderwerpen die te
maken hebben met de computer,
laptop, tablets, maar ook over
programma's en rand apparatuur.
Bijna iedereen beschikt over een
computer. Maar welke software
is er eigenlijk op de markt ? En
welke software zou vooral voor ú
handig zijn? Heeft u problemen
met (het gebruik van) de computer en weet u niet waar u terecht
kunt met uw problemen, vraag
het ons.

de

Elke 2 vrijdag van de maand en
van sept. t/m april, elke 4de donderdag middag van de maand
zijn we in de "smidswal te Exloo.
Het adres van de "smidswal", is
Hoofdstraat 58, te Exloo.
Meer informatie of aanmelden:
www.pchondsrug.nl of telefoonnummers: 0592-388563 en
0594-510399.

Er verandert de komende jaren
veel op het terrein van de Wmo,
zorg en welzijn. De gemeente
moet hiertoe belangrijke
beslissingen nemen binnen het
Sociale Domein.
Belangenorganisaties zoals
kerken, maatschappelijke organisaties en de Wmo-raad spelen
daarbij een belangrijke rol. Een
rol die uitdagend is en voldoening geeft
De Wmo-raad adviseert en werkt
vanuit het perspectief van de
betrokken burger en is een
belangrijke gesprekspartner en
adviseur voor de gemeente.
De Wmo-raad wil blijven
adviseren en de mogelijkheden
en visie vanuit het burgerperspectief zo helder mogelijk
onder de aandacht houden en
blijven brengen.

Om inzake de wijzigingen op het
terrein van de zorg voor jong en
oud, leefbaarheid en jeugdbeleid
en de mogelijkheden voor de
toekomst goed te kunnen
adviseren vragen wij om uw
ondersteuning door met ons mee
te doen en te denken.
Dit kan op verschillende
manieren: graag komen wij met u
in contact via:
info@wmoraadborgerodoorn.nl,
Schriftelijk p/a
Molenborg 6, 9531 LC Borger of
telefonisch 0591-514378.
Voor informatie over de Wmoraad en de gegeven adviezen zie:
www.wmoraadborgerodoorn.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten
Onze eerste bijeenkomst na de
zomer is op woensdagavond 18
september geweest; Jan Weits
hield met ons een quiz over 27
drentse dorpen. We waren in
groepen verdeeld. Er werden
beelden vertoond van het dorp en
de groepen moesten raden welk
dorp dit zou zijn. Dit viel niet
altijd mee; er waren echter ook
nog verschillende aanwijzingen.
Na invulling in een schema
kwam er een zin tevoorschijn.
Bonuspunten kregen we voor de
naam van de spreekster in de
film.

Op woensdag 2 oktober werd de
film “De stille kracht van de
Drentse natuur” vertoond. De
zaal was behoorlijk gevuld met
mannen en vrouwen. Henk Bos
en Janetta Veenhoven hebben
heel veel geduld moeten hebben
om deze beelden te maken. Vosjes, dassen, futen en andere
vogels, slangen en libellen en
nog veel meer dieren zijn op een
prachtige manier vastgelegd. En
al dit moois is te bewonderen in
het Aa en Hunzegebied.
Op woensdag 16 oktober is het
de beurt aan een eendagbestuur
om de avond te vullen. Mevrouw
Westerdiep geeft een lezing over
poesie-albums.
Op woensdag 13 november gaan
we samen met J. Mensinga de
natuur in 3D bekijken.
Onze kerstavond wordt gehouden op vrijdag 13 december.
Tuinclub
Maandag 26 augustus gingen
we naar Ria's Tuin in Valthe met
12 dames. Dhr. en Mevr. Borst
kwamen 14 jaar geleden uit Woerden. Op het Drentse platteland
hebben ze van een voormalig
varkensbedrijf met weinig tuin,

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

een idyllisch plekje gemaakt. De
tuin is 5500 m2 groot en ligt rondom een veenhuisje uit 1930. Een
tuin met bloemenborders, vogelbosje, heidetuin, rotsplanten en
een wilde plantentuin met een
natuurlijke kikkerpoel, waar 20
cm leem rondom is aangebracht.
Verder was er nog een grote moestuin met veel kruiden, venkel,
eetbare pompoenen, uien, rode
bieten etc. en een kas met o.a.
tomaten en paprika's. De tuin is
ingericht om vlinders, bijen,
vogels en andere dieren aan te
trekken en voldoet daarom aan
het tuinreservatenlogo. Men laat
daarom alle bloemen en planten
zoveel mogelijk hun eigen gang
gaan, terwijl in de groentetuin
alles keurig en strak was. Verder
houden meneer en mevrouw
Borst ook nog bijen waarvan de
honing te koop is. Ze fokken met
de Nederlandse Landgeit, wat
bijna een uitstervend ras was,
maar door een goed fokprogramma zijn er al weer ongeveer 2200
landgeiten in Nederland.
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Maandag 14 oktober: stekjes en
zaden ruilen bij Roelien Haikens
om 14.00 uur.
Eetclub
Op woensdagmiddag 4 september om 15 uur vond er een High
Tea plaats bij Gerdien Veldhoen
in haar Bed en Breakfast Buinerstee. Gerdien had een prachtig
buffet in elkaar gezet en het
smaakte allemaal prima. Complimenten!
Vrijdagavond 1 november gaan
we naar El Zorro in Buinen; aanwezig om 18.30 uur.
Opgave bij Geesje Middeljans.
Agrarische commissie afdeling
Drenthe
Op dinsdag 8 oktober gaan van
onze afdeling Buinerveen 6 vrouwen deelnemen aan een excursiemrt het thema: Duurzaam in
de Veenkoloniën. in het Oostermoergebied. 1200 dames uit
Drenthe gaan in 6 dagen bezoeken brengen aan een Blauwe
bessen boerderij, een veebedrijf
met biovergister en een vleeskuiken en akkerbouwbedrijf.
Tevens krijgen we een rondleiding door het veenkoloniale
gebied.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (47,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Noorderstraat 33
9524PB Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

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

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

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

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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Nieuws uit het D(orps)O(mgevings)P(lan)
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Speelvoorziening
/Voetbalkooi

Nieuwbouwplan
Zuidonder

De voetbalkooi is geplaatst op 19
juli 2013 door de fa. Koops
Metaal samen met vrijwilligers.
Van tevoren zijn de tegels, geleverd door Feiken advies &
bestrating, gelegd door Anton
Alberts Bestratingen. Ook het
pad naast de kooi is opnieuw
bestraat. Naast de kooi is de
grond uitgevlakt door de fa.
Hoornstra en staat het gras er
inmiddels boven. Tevens zijn 2
bankjes en een afvalbak
geplaatst. Het beheer en onderhoud is in handen van de voetbalvereniging Buinerveen, waarbij
zelfs een logboek moet worden
bijgehouden.

In september hebben we een reactie van de fa.Explorius ontvangen met de melding dat de
woningcorporaties Lefier en
Woonservice aangegeven hebben, dat er geen bereidheid is om
te investeren in Buinerveen. Ook
niet in woonproducten die onder
de bewoners enthousiast worden
ontvangen.
De basis voor de visie van Explorius valt hiermee weg. Ze gaan
een gesprek organiseren met de
wethouder om te onderzoeken of
zij kunnen helpen.
Helaas heeft het houden van een
bewoners/bouwmanifestatie op
dit moment dus nog geen zin.

Excursie Avebe
Op Zaterdag 14 september hebben de bewoners van ons werkgebied een bezoek gebracht aan
de zuiveringsinstallatie van Avebe. Deze bezichtiging was opgezet door plaatselijk belang . Na
een lange periode van voorbereiding is het ons toch gelukt. Het is
tot nu toe niet een alledaagse
aangelegenheid dat Avebe hun
locaties open stelt. Natuurlijk is
en was Avebe bereid om voorlichting te geven over alles en

nog wat, maar dan wel op het
voorlichtingscentrum in Ter Apelkanaal. Wij wilden graag in “het
veld “ kijken zodat onze omwonenden van de vloeivelden zelf
konden zien hoe het er uit zag en
wat er gebeurd. Ondanks het
slechte weer hebben toch een 25
tal mensen daar gebruik van
gemaakt
Avebe heeft het geweldig opgepakt. Ondanks het weer hadden
ze het prima geregeld. We wer-

Bruggetje naar 't Meras
Achter de schermen wordt er nog
druk overleg gepleegd over de
vergunningen die nodig zijn om
het bruggetje te plaatsen.

Excursie Avebe:
Elders in de Dorpskrant kunnen
jullie een verslag lezen van de
door het DOP georganiseerde
excursie naar de vloeivelden en
de zuiveringsinstallatie van Avebe.
De werkgroep DOP bestaat uit:
Wim Bruil, Jan Haikens, Jan van
Noortwijk, Dennis Middeljans,
Margriet Nascimento, Ina
Habing en Herbert Lubbers.

den ontvangen aan de locatie 2\3
weg Noord en voorzien van koffie en koek. De locatiemanager
van fabriek Oostermoer dhr. Willem Rus had flink uitgepakt en
had mensen van de voorlichting,
technische staf en de medewerkers van de zuiveringsinstallatie
paraat om informatie te verstrekken. We kregen tijdens de koffie
zeer uitgebreide informatie over
het hele proces. Het waswater
wat vrij komt bij de zetmeelbereiding gaat via een pijpleiding
langs de mondenweg naar de
locatie aan de 2/3 weg Noord. Bij
het productieproces worden de
aardappelcellen gekraakt en
komen naast zetmeel en eiwit,
ook mineralen vrij. Deze worden
in Gasselternijveen verwerkt en
tot meerwaarde gebracht. Wat
overblijft is een vervuiling die
hoofdzakelijk bestaat uit natuurlijke stoffen en doen ze op de
vloeivelden. De toelichting werd
ondersteund door foto's en proefopstellingen van afvalwater.
Onze inwoners hadden veel vra-
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gen en deze werden op een openhartige wijze beantwoord. Geen
enkele schijn van geheimhouding, alles werd prima toegelicht
en vragen zeer uitgebreid en
begrijpbaar beantwoord. Enkele
oudere inwoners wisten nog
goed dat in de tijd van Hollandia,
in de herfst een behoorlijk stank
van rottend eiwit vaak dominant
aanwezig was. Gelukkig is men
nu in staat om dat er uit te halen
en tot meerwaarde weten te
brengen.
In het veld kon men zien hoe het
zuivering systeem werkt. Duidelijk zichtbaar waar het vieze
water binnenkomt. Het proces
begint op een biologisch wijze
met toevoeging van microorganismen. Door middel van
mechanische beluchting wordt
de werking gestimuleerd.
Via diverse bassins loopt het proces uiteindelijk naar het laatste
bassin en daar was voor een ieder
zichtbaar dat het eendenkroos er
op groeide en voor menigeen een
teken was dat het schonings proces succesvol verliep.
Het “schone “ water gaat verder
richting het zuiderdiep. Daar is
men bezig met het vernieuwen
van het laatste deel van het proces, waarna het oorspronkelijk
vieze water als schoon water
wordt geloosd en via de kanalen
in het oppervlakte water verdwijnt.
Een prima gelegenheid voor
onze bewoners om duidelijk te
krijgen wat er allemaal gebeurd
op de vloeivelden. Avebe heeft
op uitstekende wijze laten zien
waar ze mee bezig zijn. Met
tevredenheid en veel informatie
kijken we terug op een druilerige, maar waardevolle ochtend.
Bedankt Avebe
Jan Haikens.

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

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231
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AANBIEDING!!
4 patat en 4 frikandellen, kroketten of kaassoufflé
voor € 10,00

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

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.

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

Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat,secretaris
212698
Ina Ottens, penningmeester 212719
Wim Bruil
212949
Ab Poelman
212857
Marion de Leeuw
211959
Jan van Noortwijk
212298
Harm van Rhee
212610
Lenie Poker, (inzake Bingo)
Marius Kwaak
211810

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl
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Pagina 23

Van de bestuurstafel
Augustus was voor het Dorpshuisbestuur een vergaderloze
maand in verband met de vakantieperiode. We hebben echter niet
stil gezeten en de kamertjes op de
zolder klaar gemaakt voor
gebruik. Momenteel zijn er zes
opslagruimtes voor de verenigingen, commissies/comités, die
daaraan behoefte hebben. Vier
ervan zijn afsluitbaar en kunnen
worden ingericht zoals de
gebruikers wensen door bijvoorbeel het aanbrengen van hangrekken en/of stellingen voor de
spullen, die daar worden opgeslagen. Mocht men de deur een
kleurtje willen geven dan is daar

uiteraard geen bezwaar tegen.
Wel is het opruimen en schoonmaken van de zolder zoveel werk
geweest dat aan de toekomstige
gebruikers de volgende eis zal
worden gesteld:
vanaf 1 januari 2014 zullen
spullen, die op de zolder
BUITEN de opslagruimte worden gevonden in de afvalbak
worden gedeponeerd!!!!
Uiteraard zullen de gebruikers
nog schriftelijk van deze
afspraak op de hoogte worden
gesteld. Iedere gebruiker van één
der opslagruimtes krijgt een sleutel (de andere sleutel blijft bij de
beheerder).

Cittaslow
Haal even het logo van Cittaslow
voor de geest en stel vast dat het
bestaat uit een slak met een groot
aantal gebouwen op z'n rug. Aan
de ene kant draagt de slak iets uit
van rust, kalmte, onthaasten en
het leven gaat zo zijn gangetje:
De slakkengang. Aan de andere
kant, de woningen, kerken, boerderijen en andere gebouwen
geven toch een zekere dynamiek
aan. Het leven staat niet stil, er
gebeurt heel wat. Er wordt genoten van alles wat een gemeente
heeft te bieden en dat reikt verder
dan de dienstverlening vanuit het
gemeentehuis. Denk ook aan het
recreatief gebruik maken van
ruimte en rust, het beleven van
dorp en platteland en genieten
van een gastvrije en levendige
gemeenschap.
Borger-Odoorn behoort tot de 5
relatief kleine Nederlandse
gemeenten die het Cittaslow
keurmerk hebben verworven.
Wereldwijd gaat het om enkele

honderden gemeenten die
dezelfde erkenning genieten. In
de komende edities van de
Dorpskrant Buinerveen zal met
een zekere regelmaat de basisgedachte van Cittaslow via tal van
onderwerpen en aandachtsgebieden worden uitvergroot. Dan
wordt onder meer ingegaan op de
leefomgeving, landschap, gastvrijheid, streekproducten, cultuurhistorie, dorpsbeleving, folklore, enzovoorts en dat alles
steeds vanuit het voelen, zien,
ruiken en beleven van Cittaslow.

Tenslotte is er overleg met
ambtenaren van de gemeente
Borger-Odoorn in verband met
de Jeugdsoos, die tot nu toe gastvrijheid heeft genoten in de kantine van de IJsvereniging. Opzet
is, te bezien of de Jeugdsoos in de
toekomst naar het Dorpshuis kan
verhuizen (bijvoorbeeld in het
leegkomende deel van de Meraskabouters). Over het verloop van
de besprekingen met de gemeente houden we U op de hoogte.

De aanleiding voor een wat diepgaander en bredere aandacht
voor dit onderwerp is een cri de
coeur van een dorpsgenoot in de
Week In Week Uit van eind
augustus 2013. In haar open brief
plaatst zij vraagtekens bij enerzijds de status van Cittaslow van
de gemeente Borger-Odoorn en
anderzijds een gemeentelijk
beleid waarin ruimte is voor
grootschalige dierhouderijen.
Daar ik nog niet zo heel lang geleden een artikelenreeks voor de
gemeente Borger-Odoorn en het
Toeristisch Informatie Punt
(TIP) heb mogen schrijven over
Cittaslow, mag ik met instemming van beide organisaties die
teksten aan de lezers van de
Dorpskrant Buinerveen aanbieden. Doelen daarvan zijn het
keurmerk Cittaslow beter en breder onder de aandacht brengen en
om overaccentuering van en eenzijdige blik op zaken te relativeren.
Martin Snapper
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Rubriek uit het verleden
We zien op deze foto van rond
1923 het woonhuis Hoofdkade
19 te Buinerveen. Het huis werd
bewoond van 1918 tot 1930 door
de familie Buzink . De heer
Christiaan Buzink was als
onderwijzer werkzaam aan
school 75. Nu is een kleinzoon
van heer Buzink bezig met het
onderzoeken naar die periode dat
de heer Buzink werkzaam was
aan de school. Ondermeer
fotomateriaal van de school en
klasse foto's en of verdere
informatie is van harte welkom.
De foto hieronder is gemaakt
rond 1930-1935 en laat ons een
toneelgroep zien uit Buinerveen,
helaas ontbreken de namen en
verdere informatie bij deze foto.
Wellicht is er een lezer van de
dorpskrant die meer weet over
deze foto en of toneelgroep.
Voor reacties Jacco Pranger,
06-21831002,
pranger@nieuwbuinen.com
of 0599-621767.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
De vakanties zijn weer ten einde
en hebben we onze eerste
bestuursvergadering alweer
gehad, en zijn we met verschillende vrijwilligers alweer druk
bezig in ons verenigingsgebouw.
Daar vinden ook al verschillende
mensen die interesse hebben
voor de historie hun weg en krijgen we dikwijls bezoek. Zo laten
we onze ruimtes zien en de
inmiddels opgebouwde krantenarchief, archiefstukken, boeken
en fotomateriaal. Ook is er binnen het bestuur door een
bestuurslid druk gewerkt aan een
website voor de vereniging en is
deze inmiddels ook al te bezoeken op internet. U kunt ons vinden onder www.histver-nbb.nl er
wordt momenteel nog druk aangewerkt om alles te laten draaien
en u van informatie te voorzien.
We houden u op de hoogte over
deze ontwikkelingen en heeft u
nog vragen en of aanvullingen
dan horen we dit graag van u.
Mocht u nog andere vragen hebben dan zijn we bereid om u te
helpen, via mail of u kunt bij ons

langs komen.
Ook is er weer gewerkt aan ons
tijdschrift de Zwerfsteen en 't
Turfschip wat binnenkort weer
op de deurmat valt bij de donateurs, ditmaal met een bijdrage
van onze kant over school 75 en
e
de 1 school van Buinerveen.
Ook is er gewerkt aan een nieuwe
kalender voor 2014 en is inmiddels ook verkrijgbaar bij onderstaande mensen van het bestuur.
De kosten voor deze kalender

zijn 5 euro en geeft een beeld van
vroegere tijden van de gemeente
Borger, ondermeer uit ons gebied
Buinerveen en Nieuw-Buinen
met enkele oud prenten.
Mocht u meer willen weten en of
informatie zoeken dan kunt u
contact zoeken met ons via
ondermeer Reind Middel tel.
617219, Jan Haikens tel. 212628
of Jacco Pranger 06-21831002.
Ook via mail kan dit via Jacco
Pranger,
pranger@nieuwbuinen.com
Jacco Pranger
Secr. Hist. Ver. Nw-B en B. veen.

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

Roelof en Hilda Middeljans, die
de vorige keer vermeld werden
voor hun 60 jarig huwelijk,
willen een ieder danken die aan
hen hebben gedacht middels
een kaart. Was voor hen een
leuke verrassing en hebben
tevens een mooie dag gehad.

Pagina 26

Dorpskrant Buinerveen

Holmhuis – broccante en theeschenkerij
Sinds juni is in Nieuw-Buinen
net over de Mondenweg een nieuwe winkel gestart, het Holmhuis.
Janita Holm heeft in hun karakteristieke boerderij een winkel in
brocante gestart. Tevens schenkt
ze thee en koffie in een sfeervolle
ambiance. De redactie van de
Dorpskrant toog richting Zuiderdiep 64 om kennis te maken met
Janita en het Holmhuis.
Na 13 jaar in de bibliotheek gewerkt te hebben als bibliothecaresse kwam daar in 2012 een eind
aan door ontslag. Eerst was Janita natuurlijk erg teleurgesteld en
opstandig. Echter, al na korte tijd
besloot ze niet bij de pakken neer
te gaan zitten en er het positieve
van in te zien. Naast de verplichte
sollicitaties ging ze ook onderzoeken of haar droom werkelijkheid kon worden; een eigen winkel. Hiervan had Janita sinds
haar jeugd altijd al gedroomd.
Niet wetende hoe het er dan uit
zou zien, maar een eigen winkel
heeft ze altijd wel zien zitten.
Ook had haar werk in de bibliotheek haar geleerd dat ze het contact met de verschillende mensen
heel erg leuk vond. Daarom, tijdens die werkloze periode,
begon ze na te denken hoe ze dat
zou kunnen combineren.

Een winkel en mensen. Het eerste idee van een camping werd al
gauw afgeschoten; was niet
mogelijk binnen de regelgeving.
Daar was de gemeente snel duidelijk over. Ook heeft ze nog
even aan een Bed & Breakfast
gedacht maar na wat doorpraten
hierover met verschillende
vrienden kwam ze ook tot de
conclusie dat een B&B het voor
haar ook niet was. Toeval wilde
dat ze ook in die tijd een groot
deel van de boerderij verbouwd
hadden en hierdoor intern verhuisden; nieuwe slaapkamers en
een nieuwe woonkamer. Als
gevolg daarvan kwamen er 3
kamers in het voorhuis leeg te
staan. De zondagse voorkamer
en 2 slaapkamers die onderling
met elkaar in verbinding staan
door middel van een lange gang.
Tevens is er een eigen ingang dus
mocht er zich een activiteit ontplooien dan zou deze ruimte
uitermate geschikt zijn om te
gebruiken.
Ze heeft altijd erg van oude spullen gehouden en ook indien er
zich binnen de familie een kans
voordeed nog te mogen kijken
tussen oude spulletjes dan pakte
ze die kans met beide handen
aan. Gelukkig woonden ze in een

grote boerderij, dus ruimte zat
voor die spullen.
In september 2012 eerst maar
eens een vooraanvraag richting
de gemeente gestuurd voor de
vergunning. Er rustte weliswaar
nog een agrarische bedrijfsbestemming op de boerderij, maar
kon deze omgezet worden naar
de bestemming die zij er aan
wilde geven? Deze aanvraag
bleef erg lang liggen bij de
gemeente maar eindelijk kwam
er eind december bericht. Ze
kreeg toestemming voor de aanvraag tot wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Eind maart is eindelijk de
vergunning verleend en toen kon
ze van start. Waar het hebben van
een winkel altijd haar droom is
geweest, het Holmhuis combineert het met haar liefde voor
contact met mensen. Er is een
theeschenkerij waar natuurlijk
ook heerlijke koffie te krijgen is.
In de zomermaanden is er een
gerieflijk terras ingericht onder
de walnootboom. Wordt het kouder dan kan er van thee of koffie
met iets lekkers genoten worden
in de winkel. Op afspraak wordt
een afternoon- of high tea verzorgd, ook buiten de openingstijden. Alle heerlijkheden worden
in eigen keuken bereid. Een professionele koffie machine zorgt
voor heerlijke koffie. Omdat er
tussen Stadskanaal en Buinen
eigenlijk geen stop is om even
een lekkere kop koffie te nuttigen
heeft ze deze zomer vele fietsers
en toeristen van wat lekkers voorzien.
De winkel zelf ademt een sfeer
uit van vroeger. Brocante staat
letterlijk voor oude spullen. Hier
vind u gebruiksvoorwerpen uit
vroeger tijden, mooi glaswerk en
serviesgoed, email voorwerpen,
te veel om op te noemen. Het
Holmhuis is dealer van het Deense merk Jeanne d'Arc Living.
Een merk dat zowel geweldige
interieurtijdschriften uitgeeft als
ook vele oude spullen reprodu-
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ceert of verkoopt. Onlangs heeft
het Holmhuis ook de kleding
opgenomen in het assortiment.
Om dealer te mogen zijn van dit
merk moet er aan nogal wat voorwaarden voldaan worden. Holmhuis is dat gelukt en mag zich nu
dealer noemen van dit gerenommeerde merk. Om duidelijk te
maken hoe exclusief dat zijn kan,
Janita was in het bezit van een
stalen ligstoel van Jeanne d' Arc.
Via dat netwerk werd bekend dat
een dame in Finland naar deze
stoel op zoek was. Ooit in
beperkte oplage gemaakt en
slechts 1 in Europa beschikbaar.
En die stond in Nieuw-Buinen.
Deze is inmiddels verkocht en
verscheept naar Finland. De
koper in kwestie gebruikt het
voor het maken van foto's voor
tuintijdschriften.
Mocht u denken dat dit te exclusief voor u is en niet bij uw beurs
past, niets is minder waar. Ook
voor kleine cadeautjes en aardigheidjes bent u in het Holmhuis
aan het juiste adres. 5, 10 of 15
euro, ook in die prijsklasse vindt
u leuke originele dingen. En bent
u gewoon nieuwsgierig en wilt u
zich graag eens onderdompelen
in de tijd van weleer? Dan moet u
zeker uw aarzeling laten varen en
eens binnenstappen. U zult zeer
gastvrij worden ontvangen en er
is absoluut geen sprake van een
koopverplichting.
Het Holmhuis is van woensdag
tot en met zaterdag geopend
van 10.00 tot 17.30. Buiten deze
tijden kunt u altijd een high tea
reserveren. Ook geeft Janita
workshops ' mood board' maken. Met knipsels van plaatjes en
foto's gaat u uw eigen stijl bepalen wat bij u past. Ideaal voor de
beeldvorming mocht u besluiten
uw woonkamer een make-over te
geven of om gewoon lekker uw
stijl te leren kennen.
Tevens is het Holmhuis present
te Exloo op 8 november a.s.
alwaar rondom de manege aan de
Valtherweg de Ladies Night geor-
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ganiseerd is van
14.00-23.00 uur.
Op 8 december is er
koopzondag te
Nieuw-Buinen/
Buinerveen waaraan
het Holmhuis ook
deelneemt.
Janita heeft plannen
en creativiteit genoeg om haar droom
tot uitvoer te brengen.
Nieuw-Buinen heeft
in het lint aan het
Zuiderdiep 64 er een
bijzondere beleving
bij gekregen. Mooi
is ook te zien dat ook
het Holmhuis weer
samenwerking heeft
en zoekt met andere
duurzame bedrijven
in de omgeving om
gezamenlijk de leefbaarheid en activiteit
in de regio de verhogen en te
waarborgen.
Het Holmhuis is tevens op facebook te vinden en heeft een eigen
w e b s i t e , w w w. h o l m h u i s brocantetheeschenkerij.nl.
Binnenkort is ook de webshop
online.

De redactie van de Dorpskrant
wenst Janita veel succes met haar
nieuwe uitdaging en we hopen
dat u net zo enthousiast zult worden na een bezoek als wij waren.
Marjan Poelman
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaresse:

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

Bewegen op muziek (BOM-lessen)
o.l.v. Jeanine Memelink zijn op
Maandag
Zaterdag

18.00 - 19.00 u
19.00 - 20.00 u
9.30 - 10.15 u

groep 4 t/m 6
groep 7/8 en VO
groep 1 tm 3

Algemene
informatie
============
Je mag twee keer meedoen, daarna kun je lid worden.
Als nieuw lid betaal je € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden is een verzekering afgesloten.
De contributie word betaald via
automatische incasso per kwartaal.
Opzegging kan alleen per kwartaal en schriftelijk of per telefoon bij de
penningmeester. De vakanties vallen samen met de schoolvakanties.
De contributie wordt tijdens de vakanties doorbetaald. Wij hebben er zin
in en naar wij hopen jullie ook, zodat wij misschien in de toekomst kunnen uitbreiden door meer en andere lessen te geven.
Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kun je altijd contact met ons
opnemen.
S.v. O.K.K. geeft meer lessen en op twee locaties in
Nieuw Buinen.

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek
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In De Splitting (Noorderdiep 123a te Nieuw Buinen) geven wij:
Maandag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Ouder- en peutergym
09.15-10.00 uur
Jongens/meisjes 8 en 9 jaar
Turn groep 2
16.00-17.00 uur
Jongens/meisjes 10 +
Turn groep 3
17.00-18.00 uur
Dinsdag
Jongens/meisjes vanaf 4 jaar
Turnen kleuters
15.45-16.30 uur
Jongens/meisjes 6 en 7 jaar
Turn groep 1
16.30-17.30 uur
Donderdag
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Ouder- en peutergym
9.00-09.45 uur
In 't Aailand(ingang bij parkeerplaats oude bibliotheek) geven wij:
Maandag
Dames
Pilates
09.00-10.00 uur
Meisjes/Jongens 5 tot 8 jaar
Bewegen op Muziek
16.30-17.30 uur
Tieners 14 jaar en ouder
Streetdance 3
18.30-19.30 uur
Dames
Aerobics/steps/callan.
19.30-20.30 uur
Dinsdag
Dames
Zumba
09.00-10.00 uur
Kids 8 t/m 10 jaar
streetdance 1
18.00-19.00 uur
Dames
Keep fit
19.00-20.00 uur
Dames
Zumba
20.00-21.00 uur
Woensdag
Jongens van 6 +
Hip Hop
17.00-18.00 uur
Tieners 11 t/m 13 jaar
Streetdance 2
18.30-19.30 uur
Donderdag
Alle leeftijden
Zumba
19.30-20.30 uur

€ 6,25 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6.50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 6,25 p.m.
€7,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 8,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 7.00 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.
€ 6,50 p.m.
€ 7,00 p.m.
€ 10,00 p.m.

Misschien dat er iets bij zit wat je leuk vind, kom dan maar eens kijken en meedoen.
Het bestuur van s.v O.K.K.

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

www.dehomoeopaath.nl
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De nieuwe volleybalcompetitie voor
seizoen 2013/2014
Een nieuw volleybalseizoen, seizoen 2013 2014, staat voor de deur.
De competitie bestaat
dit seizoen uit 38 teams
(22 dames- en 16 heren
teams). Er doen dit jaar
bij de dames 4 nieuwe
teams mee: VolTA 2, De
Volleywichters, Lange
End 2 en DEKO (terug
van weggeweest).
Helaas doet bij de
dames één Action team
niet meer mee.
We spelen op 28 maandagen en de start van de
competitie is op 16 September 2013. Op 21
Oktober 2013 (najaarsvakantie), 23 December
2013 & 30 December
2013 (kerstvakantie),
24 februari 2014 (voorjaarsvakantie), 14 April
2013, 21 april 2014
(paasmaandag) en 28
April 2014 (Mei vakantie) wordt niet gespeeld.

De slotavond is gepland
op vrijdag 16 Mei 2014.
Op de site: www.regvolleybal-nwb.nl, staat
alle informatie die jullie
nodig hebben. Tevens
wordt deze site gebruikt
om tijdens het seizoen
mededelingen te doen.
Henk Steenbergen heeft
eind vorig seizoen aangegeven te stoppen als
voorzitter van de stichting.
Mevr. Rosing heeft als
nieuw bestuurslid
plaats genomen in het
s t i c h t i n g s b e s t u u r.
Danielle Bos is de nieuwe voorzitter van het
stichtingsbestuur.
Bestuur Stichting Regionaal
Volleybal Nieuw Buinen

V.v. Buinerveen Dames 1
zoekt enthousiaste dames

Iets voor jou?

Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training
bijwonen op Dinsdag of
Donderdag van 20.00 tot
21.30 uur.

Dorpskrant Buinerveen

Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2012 / 2013
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Vissen:
Gezinslidmaatschap
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen eo
voor het seizoen 2013 zijn van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
18.00 uur te koop bij:
Bert v/d Veen
Hengelsport Hollandia
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
(Ingang Holandialaan)
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Jaarvergadering
De jaarvergadering van
de Schaatsvereniging
Buinerveen
e.o. is vastgesteld op:
Vrijdag 15 november
om 20.00 uur
in het Clubgebouw .
Het Bestuur van de
Schaatsvereniging.

Schaatsdagen in "De Bonte Wever"
Het komende seizoen kunnen we weer gebruik maken van de mogelijkheid te schaatsen op de baan van De
Bonte Wever in Assen. Ook is er eind december weer een speciale avond voor met name de jeugd om deel te
nemen aan de toertocht.
De data voor het komende seizoen zijn:
Datum
Tijdstip
Bijzonderheden
Zaterdag 19 okt 2013
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
Zaterdag 23 nov 2013
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
Maandag 30 dec 2013
17.00 tot 19.30 uur
De alternatieve dorpentocht voor de
jeugdleden in de leeftijd van de basisschool op de buitenring met medaille.
De overige leden vrij schaatsen op de binnenring.(geen hardrijders)
Zaterdag 15 feb 2014
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
Wat zijn de spelregels:
- de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)
- licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
- het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
- de schaatsers dragen handschoenen en mutsen
Het Bestuur van Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
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GALM Borger-Odoorn, sportvereniging voor senioren
33 lessen per jaar. 33 x gezellig, sportief en gezond!
Als je een dagje ouder wordt,
worden de spieren vaak wat stijver en ben je minder geneigd om
sportief te bewegen. Overgewicht en andere gezondheidsklachten kunnen het gevolg zijn.
Artsen en fysiotherapeuten adviseren daarom om voldoende te
bewegen. Maar hoe pakken we
dat aan?
GALM is de afkorting van Groninger Actief Leven Model, een
methode van verantwoord bewegen voor ouderen van 55 jaar en
ouder. Deze methode is ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit
Groningen en is over het hele
land “uitgerold” in GALM groepen. De gemeente BorgerOdoorn steunt onze vereniging
actief met subsidie om zo de senioren een zetje in de goede richting te geven. Onze vereniging
telt ongeveer 140 leden.
Onze gemeente heeft vele goede
sportlocaties. Daardoor kan
iedereen bij hem of haar in de
buurt altijd wel een geschikte
zaal vinden. Verdeeld over zes
locaties komen wij in groepjes
van 15 à 20 personen elke week
bij elkaar om onder deskundige
leiding een uur gezond te bewegen. Niet alleen maar gymoefeningen voor kracht, conditie en
souplesse, maar ook gevarieerde
spelletjes die goed zijn voor de

coördinatie en het reactievermogen. Dit alles afgestemd op de
mogelijkheden van de ouder wordende mens. Onze vijf gediplomeerde leidsters weten naast de
sportieve activiteiten een gezellige sfeer te creëren, waardoor je er
echt even helemaal uit bent. In de
zomer houden we drie maanden
vakantie. In totaal komen we 33
maal per jaar bijeen. Daarvoor
betaalt u slechts € 2,00 per les!
Om u kennis te laten maken met
deze unieke methode zijn voor
degenen die zich nu aanmelden
zijn de eerste twee lessen gratis.
Wij van de GALM Vereniging
Borger-Odoorn vinden gezelligheid minstens zo belangrijk als
gezondheid. Daarom is er, in
onderling overleg, regelmatig
iemand die koffie van thuis voor
na de les meeneemt en dan praten
we even gezellig na. Aan het eind
van her seizoen of als er iets te
vieren is gaan sommige groepen
ook we ook wel eens met elkaar
wat drinken of een hapje eten.
Eén keer per jaar houden we een
sportdag (wandelen, fietsen, jeu
de boules, etc.), waarbij ook de
partners welkom zijn.
In september beginnen we weer
met het nieuwe seizoen. Komt u
gerust eens vrijblijvend langs op
een van de onderstaande locaties
om te zien of GALM iets voor u

kan betekenen. U hoeft daarvoor
geen afspraak te maken. Details
vindt u op onze website
www.galm-borger-odoorn.nl
of kies de QR streepjescode hier
boven.
In september beginnen we weer
met het nieuwe seizoen. Komt u
gerust eens vrijblijvend langs op
een van de onderstaande locaties
om te zien of GALM iets voor u
k a n
b e t e k e n e n .
Wij verwelkomen u graag in de
volgende plaatsen bij één van
onze 8 groepen. In Borger is er
ook een avondgroep.
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Het Voorwerp
Het kan bijna niet anders of de
herkomst van heel ver weg van
hier van het te benoemen voorwerp móét een rol hebben
gespeeld bij 0 reacties op de
oproep in de Dorpskrant van
augustus jl.
Het voorwerp wordt gebruikt in
Noord-Oost-Afrikaanse landen
en in Saudi—Arabië en Arabische buurlanden. Doorgaans
staat het voorwerp nabij de
entree van een woning, een
gebedshuis of een crematorium.
Waarom daar ? Het is in die landen met doorgaans hoge temperaturen een geaccepteerde gewoonte om de bezoekers (traditioneel gekleed, verhit lijf, zwetend) bij binnenkomst een lekker
geurtje op de kleding te sprenkelen. Een beetje oneerbiedige
vergelijking weliswaar, maar
denk even aan het gebruik van
onze toiletverfrisser, meestal een
spuitbusje met een welgekozen
odeur erin. De parfum, vrijwel
altijd met de roos als basis, wordt
al dan niet aangelengd met water,
in het bolle vat gegoten en “afgesloten” met de sprenkelpen, ook
wel doseernaald genoemd. Het
tussen aanhalingstekens gestelde

woord “afgesloten” betekent dus
eigenlijk open. Een smal, slechts
een millimeter doorsnee trechtertje (pipet), dat bij het zwaaien
met gehele voorwerp (bewaarbol/kelk én opzetstuk/trechter)
de inhoud van het geurwater /
rozenwater in super geringe hoeveelheden (vernevelde druppeltjes) op de kleding van de gasten
wordt aangebracht, beter gezegd
gesprenkeld. Kort en goed: Wat
ruiken de gasten toch fris en bloemig !
De opgaaf in deze voorwerpeditie lijkt gemakkelijk, maar we
hebben er onze twijfels bij of dat
wel zo is. Het gaat om een aarden
voorwerp, dat rondom in diverse
kleuren is geëmailleerd of
beschilderd en dan zodanig dat er
met toepassing van enige heraldiek een wapenschild (wellicht
een familiewapen ?) wordt
getoond. Vragen: Wie kent dit
wapen ? Is er iets over de herkomst te melden ? Eventuele
andere aanwijzingen ?
Zoals gebruikelijk, s.v.p. reageren naar de hoofdredacteur
(naam en e-mailadres op bladzijde 2 van dit blad) of naar
Martin Snapper
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:

14.00 - 17.00 uur

VakantieBieb sinds 30 september weer open
Met een nieuwe selectie van 25
leuke e-books, die t/m 27 oktober
gratis zijn te lezen op de tablet of
smartphone.
De Vakantiebieb is er voor iedereen. De app is er voor zowel
leden als niet-leden van de bibliotheek. Het enige wat de lezer
moet doen naast de app downloaden en een aantal boeken ophalen
is zich eenmalig registreren.
Daarna is het boekenaanbod
onbeperkt beschikbaar totdat de
betreffende vakantieperiode
voorbij is.
De VakantieBieb is geopend:
Herfstvakantie: 30 september
t/m 27 oktober 2013
Kerstvakantie: 9 december 2013
t/m 5 januari 2014
Daarnaast zijn er diverse andere
mogelijkheden om e-books van
de Bibliotheek lezen.
Kinderboekenweek
Van 2 oktober t/m 13 oktober
heeft de Kinderboekenweek het
thema “Klaar voor de Start”.
In alle bibliotheken worden activiteiten gehouden voor de kinderen. Met o.a. een Biebsportquiz.
Wanneer de opdracht op de
affiche goed is beantwoord,
wordt er naar de volgende affiche
gezwommen, achteruitgelopen,
zakgelopen, touwtje gesprongen,
enz.
Stem voor het beste boek van
2013
Tot en met dinsdag 15 oktober
kun je stemmen op je favoriete
boek. Daarmee maak je kans op

Openingstijden Nieuw-Buinen:
maandag:
14.30 – 16.30
18.00 - 20.00
dinsdag:
14.30 - 16.30
woensdag:
08.30 – 11.00
14.30 - 16.30
donderdag: 08.30 – 11.00
14.30 – 16.30
geweldige prijzen! Het winnende boek mag zich Boek van het
Jaar noemen. Klik op het omslag
van het boek om je stem uit te
brengen. De hoofdprijs bestaat
uit 52 weken lang, elke week in
een boekwinkel een boek ter
waarde van € 20,- kiezen (in
totaal € 1040,-) plus een NSjaarabonnement (NS Altijd Vrij
2e klas). De overige prijzen zijn
10 maal twee NS-Dagkaarten en
een Boekenbon van € 20,-,
totaalwaarde € 116,-, vijftig keer
een NS-Dagkaart en Boekenbon
ter waarde van respectievelijk €
48,- en € 10,-.
Expositie dierenfoto's van Dagmar Hijmans in Bieb Borger
Van 17 september tot 29 oktober
exposeert Dagmar Hijmans haar
foto's in de bibliotheek van Borger. Dagmar Hijmans woont met
haar vriend, vier katten en vier
dwergkonijnen in Borger. Al van
kinds af aan is ze gek op dieren.
Ze heeft daarom een aantal opleidingen op dierengebied gevolgd
en heeft daarna bij verschillende
bedrijven met dieren gewerkt.
Fotograferen vindt ze al lang erg
leuk om te doen, al sinds ze haar
eerste (ouderwetse) camera van
haar vader kreeg. In 2007 kocht
ze haar eerste digitale spiegelreflexcamera en is ze zich meer
gaan verdiepen in de technische
kant van fotografie.
Na het volgen van een aantal
fotografiecursussen werd Dag-

mar helemaal fanatiek en besloot
ze van haar grootste hobby's,
fotografie en dieren, haar werk te
maken. In 2011 is ze gestart met
Famous Pets Pictures, waarvan
haar jongste kat zowel naamgever als mascotte is.
Dreumesuurtje in bibliotheek
Nieuw Buinen
Vrijdag 25 oktober en vrijdag 22
november is er weer een dreumesuurtje in de bibliotheek van
Nieuw Buinen van 9.30-10.30
uur. Vrijdag 1 november in Bibliotheek Borger op dezelfde tijd.
Het dreumesuurtje is een gezellig
uurtje, waarbij dreumesen en hun
ouders/verzorgers of oppas
elkaar ontmoeten. De activiteiten
zijn gericht op stimulering van de
taalontwikkeling, de motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Tijdens
het dreumesuurtje wordt er
samen gelezen, gespeeld,
gezongen en geknutseld. Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname
is gratis
Jonge Jury
Als jij tussen de 12 en 15 jaar bent
dan kan je bij de Jonge Jury stemmen op jouw favoriete boek! Dit
jaar kan je stemmen op alle boeken die in 2012 verschenen zijn!
Omdat die lijst met boeken heel
lang is, heeft een speciale jury
alvast twintig titels uitgekozen.
Die boeken noemen we de kerntitels. De kerntitels van dit jaar
vind je www.jongejury.nl.
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@online.nl
home.online.nl/geerthilbolling
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

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

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

Rijopleidingen

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

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

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

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

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

Voor auto- en
motorrijopleidingen

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

