Dorpskrant Buinerveen
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Inhoud:

Amerikaans Vuilbroed
Of je nu richting Borger of richting Stadskanaal rijdt, ze zijn niet
te missen. Grote borden met
waarschuwingen dat er een vervoersverbod is in verband met
Amerikaans Vuilbroed (onder
imkers AVB genoemd). Dat
laatst stond er in het begin niet
overal op en om de verwarring
nog groter te maken stonden er
wel grote vrachtwagens op de
borden. Wat is er aan de hand?
Anders dan de borden met veewagens doen vermoeden gaat het
niet om zieke kippen, varkens of
koeien maar om zieke bijenvolken. De verklaring voor de veewagens op de borden is eenvoudig: bijen vallen nu eenmaal
onder veeteelt en daarmee onder
het ministerie van Economische
Zaken en die coördineert het hele
AVB verhaal.
Amerikaans vuilbroed is een
bacterie die eenvoudig te herkennen is in een bijenvolk. Het
gesloten broed is niet mooi bol
maar ingezakt, onregelmatig en

vertoond veel lege cellen tussen
de gesloten cellen. Met een lucifer steek je in het ingezakte broed
en als je een bruine draad trekt
heb je mogelijk te maken met een
besmetting van Amerikaans Vuilbroed.
Eerste actie is om daar melding
van te doen bij de autoriteiten,
AVB is een aangifteplichtige
ziekte. Maar het is niet de overheid zelf die daadwerkelijk de
verspreiding van de ziekte
bestrijd, dat doen de imkers zelf
in samenwerking met het WUR
(Wageningen University & Research centre)
Er komen daarvoor aangestelde
imkers bij de volken kijken of de
imker het wel goed gezien heeft
want de gevolgen zijn niet
gering. Omdat de bacterie zeer
hardnekkig is – vooral de sporen
die zij maakt zijn zeer moeilijk te
vernietigen en omdat het zeer
besmettelijk is- worden bijenvolken geruimd. Een mooi woord
voor gedood en vernietigd.
Lees verder op pag 23
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
18 okt
25 okt
1 nov
7 nov
8 nov
19 nov
22 nov
29 nov
10 dec
20 dec
29 dec
14 feb
11 mrt
21 mrt
15 apr
28 mrt
6 mei
10 jun

Bonte Wever
Spokentocht
Bingo
Muziekavond
Veenkaor
Vrouwencafe
Bonte Wever
Sinterklaasfeest
Knutselen
Kerstbingo
Bonte Wever
Bonte Wever
Knutselen
Toneel
Knutselen
Toneel
Bingo (jeugd)
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.

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

inleveren voor

3 december 2014

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
JEUGDWERK
activiteiten 2014 – 2015
Muziekavond
Knutselen
Knutselen
Carnaval
Knutselen
Knutselen
Bingo
Eindfeest

vrijdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

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
Inclusief drinken en iets lekkers.
Muziekavond
Groep 3 t/m 8: 19.00 t/m 21.00 uur
Kosten 2 euro
Inclusief drinken en iets lekker.
Bingo
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 2 euro
Inclusief drinken en iets lekkers.
Carnaval
Groep 1 t/m 8: 14.30 t/m 16.00 uur
Kosten: 2 euro
Inclusief drinken en enkele
versnaperingen

7 november
10 december
14 januari
14 februari
11 maart
15 april
6 mei
10 juni
Eindfeest
Groep 1 t/m 8: 12.30 t/m 16.00
uur
Kosten……
Opgeven bij
Els de Roo
Zuiderdiep 30
0599-212604 of 06-15467240
of
henkenelsderoo@ziggo.nl
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Agenda:
24 oktober
7 november

5 december
19 december

Gewone soosavond
Zipp your lips
(10 uur niet eten voor het
Refaja ziekenhuis)
Geen soos i.v.m. sinterklaas
Gourmetten

Spokentocht in Buinerveen
Ook in 2014!!
Op zaterdag 25 oktober a.s. zijn er vanaf 19.00 uur weer spoken in het Meras in Buinerveen.
De tocht wordt georganiseerd door de activiteitencommissie en de schaatsvereniging.
Wat het Meras allemaal in zich zal bergen aan spoken, zombies en griezels is nog een geheim,
maar het wordt zeker weer bijzonder eng. (Ik zou er niet graag alleen heengaan)
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,-. Het is voor de organisatie prettig als dit bedrag bij inschrijving wordt betaald.
Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.
Opgave voor deelname uiterlijk vóór 23 oktober 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 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.
Meldt je aan bij Eline of via de email.
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De Esperando's
Elk jaar vieren wij vanuit de activiteitencommisie een thema
feest in het dorp, dit jaar wilden
we een keer iets heel anders, en
kwamen uit op het duo van de
esperando's, sommige van jullie
kenden deze band misschien
niet, maar toch hebben wij de gok
gewaagd om ze uit te nodigen in
Buinerveen. Na verrassing kwamen er toch een grote aantal mensen hierop af waar wij heel blij
mee waren.
Het duo weet de zaal altijd wel
weer op zijn kop te zetten en het
was natuurlijk ook een super
feest! Wij hopen dat u allen erg
heeft genoten en dat wij vaker
zulke feestjes mogen/kunnen
organiseren.
Namens de activiteiten commisie willen wij Henk en Annet,
Hospers fourage, Middeljans en
de overige sponsoren bedanken
om dit waar te kunnen maken.
Ook bedanken wij u voor uw
komst en zien u graag weer terug
bij onze volgende evenementen.
De activiteitencommisie

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

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

Nieuws van toneelvereniging

de Schoakel
Op maandag 29 september jl zijn we weer bij
elkaar geweest voor de start van het nieuwe toneelseizoen. Normaal gesproken zijn er vanaf dan ook
de wekelijkse repetities op maandagavond.
Dit jaar is er gekozen voor een kortere repetitieperiode. Hiermee beginnen we nu in januari.
Om iedereen wel de gelegenheid te geven zich de
verhaallijn en tekst eigen te kunnen maken, zijn de
boekjes uitgedeeld en de rolverdeling gemaakt.
Wij hebben er weer zin in!
Want ook deze keer is het weer een hilarisch stuk,
met daarin verrassende elementen. Niet alleen qua
toneelspel, maar ook het decor zullen we omtoveren tot iets bijzonders.
Dus noteer vast op de kalender de data van 21 of 28
maart 2015.
Over de kaartverkoop volgt t.z.t meer nieuws.
Graag tot ziens bij onze uitvoering!
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De ROERGANGERS & VEENKAOR

20:00

uur

ENTREE € 5,INCL. 1 CONSUMPTIE

ZATERDAG 8 NOVEMBER
Dorpshuis

De Viersprong
Buinerveen

L

O
V
=
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Aantal kaarten zijn beperkt.

Kaarten verkrijgbaar vanaf 11 oktober bij:
· Dorpshuis De Viersprong

In de pauze wordt een verloting gehouden met prachtige prijzen
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Sinterklaasfeest Buinerveen/Nieuw-Buinen west
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 29 november
Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke sportverenigingen, Plaatselijk
Belang 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!
VV Buinerveen
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Fam. Schutrups, Dorpshuis De Viersprong
**************************************************************************
Programma:
13.00 uur: Aankomst Sinterklaas en Pieten op spectaculaire wijze bij
Dorpshuis De Viersprong
Kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding:
13.15 uur: in de voorzaal van het dorpshuis voor een ontmoeting
met Sinterklaas en zwarte pieten.
14.00 uur: weer naar huis.
------------------Kinderen van 4-12 jaar (BASISSCHOOL)
(zonder begeleiding van ouder of / verzorger)
Groep 1 t/m 4:
13.15-13.30 uur: in de voorzaal van het dorpshuis
voor een ontmoeting met Sinterklaas en zwarte pieten.
13.30-15.45 uur: in de achterzaal voor
een wisselend programma
Groep 5 t/m 8:
13.15- 15.30 uur : in de kleine voorzaal van het
dorpshuis voor een verrassende sinterklaasfilm
Groep 1 t/m 8:
15.30-15.45uur: Pietendisco in de achterzaal
15.45 uur: Naar huis via nooddeur achterzaal
aan de Noorderstraat
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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.

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

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

Groetjes Tjarda
Zuiderdiep 10
9521 AT Nieuw Buinen
Tel. 0599-212230
E-mail
kov.de.molletjes@gmail.com

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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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.

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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SIMON BERENDS
Praktijk Vida Criativa
Voor
Counseling & Coaching

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

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

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

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

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

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Borger is gesloten op:
Dinsdagen 8, 15, 22, 29 juli,
5 en 12 augustus

Dreumesuurtje in bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger
Het dreumesuurtje is een gezellig
uurtje, waarbij dreumesen en hun
ouders/verzorgers of oppas
elkaar ontmoeten. De activiteiten
zijn gericht op stimulering van de
taalontwikkeling, de motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind.
Tijdens het dreumesuurtje wordt
er samen gelezen, gespeeld,
gezongen en geknutseld.
Leeftijd: 1,5 tot 4 jaar
Deelname is gratis
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Op vrijdag 24 oktober, 28
november en 19 december in
bibliotheek Nieuw Buinen
Op vrijdag 31 oktober, 28
november en 19 december in
bibliotheek Borger
Digitale prentenboeken van
Bereslim
Bereslimme Boeken zijn digitale
prentenboeken voor kinderen
van 3 tot 7 jaar die bijdragen aan
de taalontwikkeling. Kijk met
behulp van de actiecode op de
bon op de site www.bereslim.nl;
3 weken gratis uit te proberen.
60 jaar Kinderboekenweek
Op woensdag 1 oktober is op
OBS 75 de feestelijke opening
ste
voor de 60 Kinderboekenweek

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

Nieuw-Buinen is gesloten op :
Van 5 juli tot 17 augustus op
dinsdagmiddag en
donderdagmorgen gesloten
verricht door burgemeester
Marco Out. Twee verhaaltjes
over feest werden door hem voorgelezen. Daarna mocht hij het
grote cadeau uitpakken samen
met de oudste en de 2 jongste
leerlingen.
Uit het cadeau kwam meester
Bart. Hij had een stapel ingepakte boeken bij zich. Een daarvan
was het boek van Jan Paul Schutten – Het raadsel van alles wat
leeft, dat de Gouden Griffel en de
Gouden Penseel won. Heel veel
kinderen waren verkleed als
boekfiguur. Floor Rieder won de
prijs voor de beste illustraties
voor haar tekeningen in Het raadsel van alles wat leeft. Het Gulden Palet, de bekroning voor het
beste werk van een buitenlandse

illustrator ging naar voor Anton
Van Hertbruggen voor Het hondje dat Nino niet had.
Het raadsel van alles wat
leeft (9-12 jaar) is geschreven
door Jan Paul Schutten.
Volgens de Griffeljury is ‘Het
raadsel van alles wat leeft ‘een
briljant boek, dat – ondanks het
inhoudelijk zware thema – licht
en lucht kent en dat tot nadenken
en lachen verleidt. Niet snel zal
opnieuw een boek verschijnen
met zo’n grootse ambitie en
meesterlijke uitwerking.
De jury over de illustraties van
Floor Rieder: ‘Ze zijn zwierig,
grappig, vernieuwend én informatief - en dat alles tezamen tref
je maar zeer zelden aan bij kinderboekenillustraties.´
Het hondje dat Nino niet
had (4-6 jaar jaar) is geschreven
door Edward van de Vendel.
Voor allebei de tekenaars was dit
hun eerste kinderboek.
Kinderboekenweekgeschenk
gratis te verkrijgen tijdens de
Kinderboekenweek (1 t/m 12
oktober 2014), bij aankoop van
ten minste € 10,- aan kinderboeken.
Zestig spiegels - Harm de Jonge
Jurre is een verlegen jongen die
nooit meer dan zes woorden achter elkaar zegt. Dat is niet zo erg,
maar wel als je een spreekbeurt
moet houden. Daar ziet hij vreselijk tegenop. Maar dan ontmoet
hij prinses Sippora von Singapoor, het meisje met de blauwe
ogen en de zwarte vlecht. Zij
leert Jurre de wereld anders te
zien dan ze is en brengt hem naar
de zeven torens van het Prinsenhuis. Daar komt hij in een wonderlijke wereld van kermisgasten
en straatartiesten terecht. Hij
krijgt er bijzondere adviezen
voor zijn spreekbeurt. En als
Sippora hem dan ook nog eens
met zestig spiegels te hulp schiet,
kan er eigenlijk niets meer misgaan.
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Prentenboek van de Kinderboekenweek 2014
Fabians Feest - Marit Törnqvist
Fabian en zijn moeder staan op
het punt om samen naar een
groot feest te gaan. Fabian fantaseert er op los. Het zal het leukste
feest van de wereld worden, dat
weet hij zeker. Misschien is er
een taart zo groot als het plein en
zijn er grachten vol limonade,
olifanten om op te rijden en
muziek waar je vanzelf van gaat
dansen. Moeder bibbert eerst
nog een beetje als alles wat Fabian bedacht heeft echt waar blijkt
te zijn. Maar samen vieren ze
uiteindelijk het feest van hun
leven!
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E-books
Je kunt nu heel gemakkelijk ebooks lenen met je Bibliotheekpas. Duizenden e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle bekende apparaten:
tablet, mobiel, computer of ereader. De e-books zijn voor
leden van de bibliotheek gratis te
downloaden. Je hebt keus uit
5000 titels en het aanbod zal
regelmatig worden ververst.

Kijk voor een overzicht van het
a a n b o d o p w w w. b i b l i otheek.nl/ebooks. Hier kun je ook
de
e-books downloaden. Maak daarvoor eerst een account aan met
het lidmaatschapsnummer op je
pas. Zie voor meer informatie
het introductiefilmpje op
YouTube.

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

19 jaa r en ouder

19 jaa r en ouder

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

Tarief 2 01 4
gratis
€ 47 ,00

€ 59 ,50

€ 10 ,00
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Nieuws CBS School 59
Sportmorgen
Vrijdagmorgen 12 september
verzamelden alle kinderen zich
in de sporthal voor de sportmorgen. In kleine groepjes gingen de
kinderen bij de diverse onderdelen langs. De kinderen konden
hoogspringen, verspringen, hardlopen, bergbeklimmen en touwzwaaien. Het was een zeer gezellige en geslaagde ochtend.
Brandpreventie
Donderdagmorgen 4 september
kregen de kinderen van groep 1
t/m 5 les over brandpreventie van
brandweervrouw Annet Hulshof.
Voor de kleuters heeft Annet
Smokey, de brandweerhond,
achtergelaten. Smokey mag bij
alle kleuters een weekje komen
logeren. Aan het einde van de
morgen hielden we een ontruimingsoefening. Gelukkig kon de
nepbrand in groep 1/2 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.

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

www.school59.nl

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.

Opening Kinderboekenweek
Op donderdagmorgen 2 oktober
hebben de kinderen, de juffen en
de ouders van School 59 de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Voor deze opening had
iedereen zich verzameld in het
lokaal van groep 6/7/8 waar de
kinderen kennismaakten met
Plien, van “Pliens party en zo”.
Zij liet zien welke mogelijkheden er zijn voor het organiseren
van een feestje en liet ook enkele
van haar goocheltrucs zien. De
kinderen zongen het kinderboekenweeklied “Feest”. Het feestje
werd afgesloten met cadeautjes
voor de juffen. In het kader van
de Kinderboekenweek en de dag
van de leraar op 6 oktober werden zij welverdiend in het zonnetje gezet!

Dorpskrant Buinerveen
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Cittaslow, kunsten en Kunsten
Cittaslow en de gemeentegids
De Gemeentegids BorgerOdoorn 2014 – 2015 heeft weer
een prachtige frontpagina: meeuwen op zoek naar wormen in
omgeploegd akkerland en stevige paarden die de ploeg door de
akker trekken. Een mooi sfeertje
dat de fotograaf onze inwoners
aanbiedt!
De Gemeentegids
Borger-Odoorn 2013 kenmerkt
zich door een weidelandschap
met melkvee, omzoomd met
bossen. Dat is de omslag, een
prachtige sfeerfoto. Net als de
omslag van de gids 2012: Een
herder met zijn hond, beiden
ogenschijnlijk in rust, maar zeker
toch ook actief in relatie tot de
grazende schapen. De gespitste
oortjes van de bordercollie verraden opletten en opperste gereedheid om in te grijpen. De oren
van de herder zijn niet te zien,
houding en hoofd geven genoegzaam aan dat hij zijn kudde in de
gaten houdt.
Het is niet voor het eerst dat de
vormgever van de gemeentegids
via de voorplaat treffend een
beeld weet weer te geven van
kalmte, rust, ontspanning en tegelijkertijd iets oproept van actie,
groei en attent blijven. De gids
2011 toont een rimpelloos ven,
een lege landweg en een deel van
een boswachterij die uitsluitend
groen aanbiedt. Te zien is ook de
krachtige (lente) groei van het
riet in het ven en de grassen op de
oever. Naar wat er onder en in de
bomen afspeelt is gissen, maar
we weten maar al te goed dat het
grote ontmoeten productief
onderdeel is van de natuur. De
gids 2010, weer zo'n mooie foto
met herder, hond en schapen in

een prachtig heide- en boslandschap. Waar de herder onverstoord zijn kudde overziet, is zijn
hond zeer actief met het bijeenhouden van de dieren.
Hoewel de omslagen van de
gemeentegidsen in enkele voorgaande jaren nog wel iets konden
weergeven van de Cittaslowgedachte, zou onze gemeente
nooit Cittaslow geworden zijn
als de presentatie van de gidsen
(voormalige gemeente) Borger
jaren 80 en deel jaren 90 zou zijn
voortgezet. Even ervan uitgaande dat de keurmerkbesluitvorming uitsluitend op de omslagkiekjes van de gemeentegids zou
worden gebaseerd. En natuurlijk
zit dat niet zo.
Het keurmerk Cittaslow is internationaal en beperkt zich tot
gemeenten met minder dan
50.000 inwoners. Vooral wordt
bij de beoordeling gelet op leefomgeving, gastvrijheid, cultuurhistorie, gemeentelijke identiteit,
milieu en landschap. En dat in het
kader van vooruitgang en verbeterde toekomst met historisch
besef en met gebruikmaken van
wat ons het verleden aan nuttigs
en moois heeft nagelaten. Dat
onze gemeente Borger-Odoorn
voor wat betreft Cittaslow tamelijk uniek is in Nederland, mag
blijken uit het feit dat er slechts 5

in Nederland het keurmerk hebben verworven. De gehele aardbol levert ongeveer 160 van die
gemeenten. Los van de niet verklaarde zorg om teveel megamelkveebedrijven kan wel eens
gepraat worden over het vlagvertoon Cittaslow, oftewel de
snoepjes waarover dorpsgenoot
Ciska zich verbaast.
In deze toelichting is vooral ingestoken op de elementen landschap en cultuurhistorie. Twee
aspecten die nauw verbonden
zijn met beoordelingscriteria
voor het verwerven van het keurmerk Cittaslow. En die foto's op
de omslagen van de aangevoerde
gemeentegidsen “vertellen” het
verhaal: Combineer de passie
voor snelheid, veel, omvang,
groei, enzovoorts met pas-opde-plaats, even nadenken, genieten van een pauze en voorkom
opgejaagd te worden.
Martin Snapper

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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Feestelijke opening Kinderboekenweek
in Nieuw Buinen met wethouder Albert Trip
De Kinderboekenweek bestaat
60 jaar! Om dit te vieren was er
woensdag 1 oktober in Nieuw
Buinen een feestelijke opening
op het schoolplein met alle kinderen van de Brede school (peuterspeelzaal Klein Duimpje,
CBS de Klister, kinderopvang
Partou en OBS de Poolster).
Alle kinderen én wethouder Trip
zongen en dansten het speciale
Kinderboekenlied terwijl ouders
aan de zijlijn hun kroost gade
sloegen.
's Middag was er in de bibliotheek nog een drukbezochte
workshop 'Muziek op schoot' die
samen met Bureau jeugd en
gezin werd georganiseerd in het
kader van de Week van de opvoeding.

Daarnaast werd er voorgelezen
voor kinderen vanaf 4 jaar. Na
het voorlezen konden de kinderen meedoen aan de knutselclub
die elke maand voor alle kinderen van Nieuw Buinen wordt
georganiseerd in het handenarbeidlokaal van OBS de Poolster.
Voor de ouders die even moesten
wachten was er een kopje koffie.
En het feest is nog niet ten einde!
Volgende week woensdag 8 oktober is er nog een doe-middag met
het boekenspeurspel, spelletjes
en dans met medewerking van
Meester Stefan en gymnastiekvereniging OKK. Deze middag
begint om 13.15 uur en de toegang is GRATIS!

Uniek najaarsconcert in de Goede Herderkerk te Borger
Zaterdagavond 22 november 2014 geven het Nederlands Concert Mannenkoor o.l.v. Jimco Zijlstra en Chr.
Gem. koor Laudate Vocalis o.l.v . Halbe de Jong een uniek en prachtig najaarsconcert in de Goede
Herderkerk, Hoofdstraat 11 te Borger. Aanvang is 19.30 uur. Instrumentale medewerking van pianist Jan
Lenselink en organist André van Vliet, beiden bekend van radio en tv. Een concert dat u niet mag missen!
Bestel op tijd uw toegangskaart á € 12,50. Bel 0599-235668, 0599-234949 of 0599-234830 of email naar
info@laudatevocalis.nl Voor meer informatie: www.ncmonline.nl en www.laudatevocalis.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Help uw buren en uzelf aan snel internet
tegen een lage prijs
Tijdens de voorlichtingsavond
over snel internet met glasvezel
aan huis werden er tientallen
vragen afgevuurd op een deskundig panel. De vragen en antwoorden zijn te vinden op:
http://energieprovincie.nl
Inmiddels hebben zich 500
belangstellenden aangemeld,
helaas nog niet genoeg om met
de aanleg te beginnen. Dit aantal
zal nog moeten verdubbelen alvorens de vergunningen bij de
Gemeente kunnen worden aangevraagd.
Inwoners van 2e Exloermond,
Nw-Buinen en een deel van Buinerveen hebben via de coaxkabel
al de beschikking over redelijk
snel internet. De upload snelheid
is in dat geval wel een heel stuk
lager dan de download snelheid.
In onderstaande tabel ziet u hoeveel u nu betaalt voor een alles in
een abonnement bij verschillende download snelheden bij de
drie grootste providers in de
regio

Met glasvezel aan huis kunt u een
stuk voordeliger een alles in een
abonnement afsluiten namelijk
voor 37 euro per maand. De snelheid voor downloaden en uploaden is dan gelijk en gegarandeerd
100 Mb/s. U bespaart maandelijks dus een bedrag van 13 tot 22
euro en u profiteert van een hogere snelheid.

u eigenlijk niet interesseert
bedenk dan dat u met een dergelijk abonnement uw buren in het
buitengebied (bijvoorbeeld in
Drouwenerveen, 1e Exloermond,
Buinerveen en Exloerveen) een
dienst bewijst. Zij moeten het nu
nog doen met een snelheid van 1
tot 5 Mb/s en kunnen die 100
Mb/s alleen krijgen als u meedoet. Meld u daarom aan als
belangstellende voor glasvezel
aan huis op
http://energieprovincie.nl

Als die besparing en die snelheid

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

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

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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NIEUWS van Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Aanmelding en herhaling voor
AED vrijwilligers:
In de dorpskrant (Juni 2014)
heeft u alles kunnen lezen over
de hercertificering van de
vrijwilligers voor reanimeren en
het kunnen toepassen van het
AED apparaat. De certificaten
die behaald zijn, zijn geldig tot
twee jaar na het volgen van de
cursus. Om dit noodzakelijke
artikel “het AED apparaat” met
de daarbij behorende vrijwilligers in ons dorp te
behouden, heeft het bestuur
besloten om de vrijwilligers niet
jaarlijks een herhaling aan te
bieden maar conform de
certificaten om de twee jaar de
vrijwilligers te her certificeren.
Tevens zijn in dit artikel een
aantal cursisten aan het woord
geweest en vertellen enthousiast
over de opleiding. Wij hoopten
dat meer mensen van ons dorp dit
zou stimuleren om zichzelf ook
aan te melden als hulpverlener,
zodat de lijst van hulpverleners
op peil blijft en bij een nieuw
cursus jaar nog meer mensen
verdeeld over het dorp als
hulpverlener getraind kunnen
worden. Want wat zou het fijn
zijn dat indien u of uw naaste wat
overkomt, hulpverleners dicht in
de buurt zijn en met behulp van
de Automatische Externe
Defibrillator en reanimatie het
leven van u of die van uw naaste
kunnen redden.
Bedenk daarbij dat in deze
situatie: Elke seconde telt…….
Daarom roept Plaatselijk Belang
Buinerveen / Nieuw-Buinen
West nieuwe vrijwilligers op om
zichzelf aan te melden als
hulpverlener. U kunt dit doen om
een mail te sturen naar
hlubbers6@kpnplanet.nl of
contact op te nemen met één van

de bestuursleden van Plaatselijk
Belang zodat u ook getraind kan
worden.
Opening Pannakooi:
Zaterdag 23 augustus is de
pannakooi aan de Noorderstraat
in Buinerveen geopend. Na
inventarisatie door een werkgroep vanuit Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
is gebleken, dat er een buitenspeelplek werd gemist in het
dorp. Deze pannakooi is met
behulp van verschillende instanties en zelfredzaamheid van
inwoners gerealiseerd.
Projectenfonds RABObank,
H o o r n s t r a B . V. , A l b e r t s
bestratingen, Koops Metaal,
Avitec advies en techniek,
Feiken advies & bestrating en de
g e m e e n t e B o rg e r- O d o o r n
hebben samen met Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west de schouders onder
dit project gezet.

De voetbalvereniging Buinerveen e.o. heeft toegestemd in
plaatsing van de pannakooi op
een deel van de parkeerplaats
voor fietsen aan de Noorderstraat. Door wethouder Alberts,
Sam Klarenbeek en Boyd
Maduro werden 2 linten
doorgeknipt, waarmee de opening een feit was. De twee
jongens hebben tijdens NL-doet
in maart flink meegeholpen om
het terrein gereed te maken voor
plaatsing van de pannakooi.
Robin Groothuis heeft hier
tevens aan meegeholpen, maar
was helaas verhinderd. Daarna
vond er een jeugdwedstrijd
plaats, die door scheidsrechter en
erelid van de voetbalvereniging
Anne Veenstra werd gefloten. De
voetbalvereniging Buinerveen
e.o. gaat voor het onderhoud
zorgen en houdt een logboek bij.
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Wethouder Buijtelaar op
bezoek in Buinerveen:
Op uitnodiging van Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west is woensdag 1
oktober wethouder Buijtelaar op
bezoek in Buinerveen geweest.
Hij heeft ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, vergunningverlening en toezicht, openbare ruimte en verkeer in zijn
portefeuille. Naar aanleiding van
de projecten die vermeld staan in
het DorpsOmgevingsPlan,
daterende uit 2009, is gesproken
over het dorpshuis, het kruispunt
en omgeving, de ingang bij OBS
75 naar 't Merasgebied, het bos 't
Meras, de ijsbaan, de pannakooi
en de fietsoversteek aan de
Buinerstraat.
Samen met de wethouder en de
gebiedscoördinator Wietze van
der Harst hebben we een
wandeling langs deze projecten
gemaakt.Bij OBS 75 werden
door Lisa Boes en Annemijn
Hummel
handtekeningen
overhandigd aan de wethouder.
Via Facebook hebben ze uit
eigen initiatief een pagina
aangemaakt “Verkeersveilig
Buinerveen” en vervolgens zijn
ze langs de inwoners gegaan om
een handtekening op de petitie te
vragen. Ook de vele “likes”
tellen mee en daarmee zijn een
paar honderd handtekeningen
verzameld.
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IK ben Lisa 9 jaar.en ik ben
Annemijn 8 jaar.
We waren langs de deuren
gegaan omdat het kruispunt
onveilig is.
Het was leuk om langs de
deuren te gaan.
We zijn heel buinerveen rond
gelopen.
We hebben 165
handtekeningen opgehaalt.
We staan ook op facebook
Verkeers veilig buinerveen.
Het waren leuke dagen.
Ondertusen waren we veel aan
het kwebelen.
Dat was leuk om te doen.
En het was spannend.
We hebben een lange reis
gehad.
En toen mochten we het
overhandigen.
Op school was de wethouder
specaal voor ons.
Dat was leuk.
Groetjes lisa en annemijn.

We b s i t e B u i n e r v e e n . n u :
Eindelijk is er een webmaster
gevonden om de site van
Buinerveen bij te houden. Bram
van Buuren heeft deze taak op
zich genomen. Op de site
www.buinerveen.nu staan alle
verenigingen en clubs van
Buinerveen gepresenteerd en is
tevens een activiteitenagenda
aanwezig. Neem een kijkje en zie
dat er steeds doorgelinkt kan
worden naar de websites van o.a.
de scholen, de verschillende
verenigingen, de foto's die door
verschillenden personen zijn
geplaatst op het internet, enz.
Als er iets georganiseerd wordt
kan dit aan Bram worden
doorgegeven; hij zorgt voor
plaatsing op

www.buinerveen.nu
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Nieuws OBS 75
Als je de “75” van OBS75 intikt
op het internet (en gooi uw kleding nog niet weg!),dan krijg je
ondermeer het jaar 1875. En dat
was eigenlijk wel een bijzonder
jaar. Nou heeft deze school de
“75” niet in zijn naam vanwege
een jaartal maar de school
bestond al wel. Maar toch: in
1875 toen werden onder andere
de volgende personen geboren:
Edgar Rice Burroughs, Amerikaans schrijver van Tarzan,
Ferdinand Porsche, Oostenrijks
automobiel-pionier,
Albert Schweitzer, Duits arts en
zendeling
Maurice Ravel, Frans componist
(Bolero)
Thomas Mann, Duits schrijver
Philip Kohnstamm, Nederlands
pedagoog, en nog vele anderen.
Op dat moment had niemand nog
een idee dat bovenstaande personen later beroemd en gerespecteerd zouden worden n.a.v. hun
deskundigheid, gedrevenheid,
talent of visie.
Maar zo kan het natuurlijk ook
vergaan met de leerlingen van
OBS 75 die nu nog op deze
school zitten of de afgelopen
jaren op de school zaten en nu in
vervolgonderwijs verder studeren. We weten het nu nog niet,
maar als het aan de prachtige

Cito-uitslagen zou liggen, dan
zouden er best nog mooie succesverhalen kunnen komen. Aan de
leerkrachten en de ouders zal het
niet liggen.
Regelmatig zijn de leerkrachten
op cursus om hun vaardigheden
nog verder te ontwikkelen en te
versterken. Wekelijks helpen
bijvoorbeeeld een paar fanatieke
boekenuitleenmoeders (wat een
woord, hé) iedere woensdagochtend op school met het uitzoeken
van een bibliotheekboek voor
groep 1 en groep 2. Het abonnement voor de kinderen is gratis
en wordt mogelijk gemaakt door
de bibliotheek in Nieuw-Buinen.
De ZeerActieveActiviteitenCommisie Ouders (ZAACO of
AC) zijn regelmatig bezig om
diverse activiteiten te ontplooien
voor de kinderen en voor de
school .
Op vrijdag 12 september j.l. werd
de sponsorloop gehouden. Iedereen was zeer verrast door de fanatieke inzet van de kinderen, bij
zowel de sponsorwerving als bij
het rennen, waarbij het soms leek
alsof hun leven ervan afhing.
Door het grote succes kan de AC
weer veel activiteiten organiseren en bekostigen.

Een poosje geleden werden kleden en vloerbedekking gevraagd
om het geluid op de speelzolder
bji de kleuters te dempen. Van
Meubelhuis De Groot hebben we
mooie stukken tapijt gekregen.
Nu kunnen de peuters ook lekker
op de grond kunnen spelen in de
bouwhoek en poppenhoek.
Geweldig!
Momenteel is er op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag de
Tussen Schoolse Opvang (TSO).
Bijna dertig kinderen maken hier
gebruik van en worden tussen de
middag begeleid door een aantal
enthousiaste tussenschoolse overblijfmedewerkers (ook een mooi
woord).
Net zoals de afgelopen jaren
wordt er weer gestart met het
aanbieden van Motorische Remedial Teaching (MRT). Tijdens de
gymles worden alle kinderen uit
groep 5 spelenderwijs getest op
hun grove en fijne motoriek. Als
blijkt dat er kinderen zijn die
m.b.t. bewegen meer aandacht
nodig hebben, worden zij uitgenodigd om aan MRT deel te
nemen. Door middel van leuke
oefeningen kunnen deze kinderen een inhaalslag maken. Als
kinderen merken dat zij (nog)
meer plezier in bewegen krijgen,
is het ook gemakkelijker om hun
eigen vaardigheden te verbeteren.
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Al drie jaar prijkt het Drents Verkeersveiligheidlabel aan de muur
bij de ingang van de school . Om
dit label te mogen behouden
kwam er een herkeuring. Van de
53 meetbare items werden er
maar liefst 51 gehaald! Uitzonderlijk hoog!
Er werd gevraagd naar het
gebruik van verkeersmethoden,
ouderbetrokkenheid, de acties
die we doen (zoals Fiets Seef), de
taken van de verkeersouder
(André Trip), contacten met
externe instanties, de verkeersbrigadiers, de inzet van de leerkachten, en de verankering van
dit alles in ons schoolbeleid.
De kinderen van groep 5 t/m 8
hebben in het kader van cultuureducatie meegedaan aan een
workshop, waarbij muziek en
sport werd samengebracht.
Deze workshop werd gegeven
door de dirigent van het VeenkoloniaalSymfonie Orkest. Dit
orkest heeft zaterdagavond 4 en
zondagmiddag 5 oktober meegewerkt aan de Saffraan Symfonie,
een muzikale voorstelling met
veel afwisseling, waaraan ook
zangers en gitaristen meewerkten. De voorstelling werd gehouden in de loods van familie
Schipper, in Nieuw-Buinen. Kinderen konden gratis naar deze
voorstelling.
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Kinderen in de onderbouw vinden rekenen met geld vaak lastig.
Hoe leg je uit dat 1 euro meer is
dan 50 eurocent ("50 is toch meer
dan 1??"). En dat een briefje van
10 euro meer kan zijn dan een
handvol muntjes? Juf Gerda laat
de kinderen kennismaken met
geld door ze in de winkel écht te
laten rekenen. Zo leren de kinderen het vaak sneller (en leuker)
dan uit een boek
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: “ feest!” En
dat hebben de
kinderen geweten!. Er werd voorgelezen door onze burgemeester
Marco Out! Onze jongste leerling Nour en onze oudste leerling
Thijs, mochten samen met de
burgemeester het cadeau openen.
Daarna was er confetti en een
feestelijke
traktatie van de ActiviteitenCommissie.

Als u kleding over hebt, wilt u
dan wachten met weggooien. We
willen u vragen om deze nog
even te bewaren tot 20 oktober.
Op deze dag, na de herfstvakantie
wordt er bij de school een container geplaatst. Het bedrag dat
met deze inzameling wordt verdiend gaat naar het Julianafonds
en gedeeltelijk naar OBS 75.
We hopen dat men in het dorp
massaal zin krijgt om in de herstvakantie de
kledingkasten (p.m. zomerkleding!) op te ruimen. De kleding
kan de hele week na de
herfstvakantie in de container
op het schoolplein worden ingeleverd.
OBS 75, sinds 1875, de openbare school met die bijzondere
naam en het mooiste schoolplein
van Nederland

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
De zomer is al een tijdje voorbij
maar we hebben kunnen genieten
van een heerlijke “ Indian Summer” of te wel een heerlijke na
zomer. Iedereen is hopelijk lekker uitgerust teruggekomen van
vakantie en vol energie om de
komende maanden weer aan de
slag te gaan met zijn en haar uitdagingen.
Na een mooie zomer met weer
als sluitstuk van de zomer een
uitstekende Spelweek zijn nu
reeds de voorbereidingen voor de
Spokentocht in volle gang. De
activiteiten commissie is al weer
druk om alles in goede banen te
leiden.
Het bestuur van de stichting heeft
zich de laatste tijd bezig gehouden met het opfrissen van de achterzaal. Met de hulp van derden
hebben we de zaal klaar en zijn
we begonnen aan de hal en het
halletje tussen cafe en kleine
zaal. Ook buitenom wordt er
druk gewerkt om alles weer goed

in de verf te krijgen zodat het er
weer pico bello uit ziet.
Ook zijn we bezig om een invulling voor de voormalige peuter
speelzaal te vinden. We zijn in
gesprek met de gemeente om
aanpassingen te realiseren zodat
we op termijn de jeugdsoos in het
dorpshuis kunnen onderbrengen.
En we zoeken naar een mogelijkheid om nog een invulling voor
de zolderruimte te krijgen.
Via bestuur van Plaatselijk
Belang hebben we vernomen dat

zij met de wethouder het dorp
rond zijn geweest en allerlei knelpunten en ook de mooie punten
van Buinerveen hebben belicht.
Hopelijk horen we binnenkort
positieve uitkomsten van deze
rondgang.
Zoals bekend vergaderen wij
elke eerste maandag van de
maand. Onze deur staat altijd
open dus heb je iets op je lever of
wil je iets met ons delen stap
gerust binnen of neem contact op
met een van de bestuursleden.

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

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

email van onze beheerder:
Henk Schutrups

deviersprongbuinerveen@hotmail.nl

Dorpskrant Buinerveen
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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

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

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

Let op!!

AANBIEDING!!

In het dorpshuis is als service
een sigaretten automaat
aanwezig.
De exploitatie hiervan gaat
buiten ons om en wij krijgen
hier ook geen vergoeding
voor.
Om dit door te kunnen laten
gaan zouden wij willen vragen
om zelf voor uw kleingeld te
zorgen.

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

Henk en Annet
Dorpshuis de Viersprong

Dorpshuis "De Viersprong"
0599-212813
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs!
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik
maken van de ingang Noorderstraat.
Openingstijden
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-do open va 17.30 uur
Vr-za-zo open va 15.00 uur

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van het jeugdwerk
Vrijwilligers gevraagd.
Het nieuwe jeugdwerk seizoen is
weer begonnen. Helaas voor mij
is het niet helemaal een goed
begin. Anja Spiritus heeft aangegeven met het jeugdwerk te moeten stoppen. Dit betekent dat ik
(Els) nog de enige overgebleven
bestuurslid ben. Op zich is het
geen probleem. Ik hou van regelen en activiteiten bedenken. En
al helemaal om met kinderen te
werken. Maar het zou toch fijn
zijn als er ouders zijn die mij willen helpen. Op wat voor manier
dan ook.
In elk geval wil ik ook langs deze
weg Anja bedanken voor alles
wat ze voor de kinderen van ons
dorp heeft gedaan.
Laat maar waaien.
Op woensdag 3 september konden de kinderen in het dorpshuis
komen voor een knutselmiddag.
Meestal is zo direct na de vakantie de opkomst nooit zo groot.
Daarom hebben we voor de
verandering de beide groepen
samen gegooid.
Ik had voor hen een hele grote
waaier bedacht. Daarvoor hadden we behangpapier nodig. Dat
is geen probleem, want er zijn
heel veel mooie printen en kleuren te koop. En in de kast hebben
we heel veel materialen om het
naar eigen wens te decoreren.
Spanning ten top.
Op 1 oktober stond een bingomiddag gepland. Andere jaren
was dit altijd op een avond. En
dus moest ik de opmaak van de
briefjes veranderen. En ook de
tijden in de dorpskrant aanpassen. En daar bleek een foutje te
zijn ingeslopen. Want ik had de
tijden en ook de groepen van de
knutselmiddag overgenomen.
Maar met de bingo doen de kleuters nooit mee. En dus zat er niets
anders op dan voor onze jongste

kinderen een plaatjesbingo te
maken.
Na alle bingokaartjes te hebben
uitgeprint, de cadeautjes te hebben gekocht en ook voor drinken, koekjes en snoepjes te hebben gezorgd, was ik klaar om ten
strijd te trekken.
Want het is echt een hele strijd
om een bingokaartje vol te krijgen. En wat een spanning neemt
dat met zich mee. Soms hadden
we 4 kinderen tegelijk bingo. En
alle 4 mochten ze ook nog een
cadeautje uitzoeken. Het was een
leuke middag.

Ik hoop jullie allemaal op de
muziekavond terug te zien die in
november op de lijst staat.
Els de Roo.

Dorpskrant Buinerveen
Vervolg van pag 1

Vanuit de haard word een cirkel
van 3 kilometer getrokken en alle
imkers binnen die cirkel kunnen
een controle verwachten. Tijdens
die controle wordt gekeken of
Amerikaans Vuilbroed aanwezig
is. Bij een nieuwe vondst wordt
er een nieuwe cirkel gemaakt en
begint het nakijken opnieuw.
Gelukkig zijn er nog geen nieuwe vondsten gedaan maar de
borden zullen er wel voorlopig
blijven staan. De broednesten
zijn nu klein zo niet al verdwenen
want we zitten al in de bijenwinter. Daarom laten wij imkers de
bijen nu met rust. Of het goed
gaat met onze bijen? De bijen
vliegen nog op mooie dagen en
maken van buitenaf een gezonde
indruk. Straks, in het voorjaar,
zullen we meer weten. Dan kunnen wij onze bijen controleren.
En ook binnen de 3 kilometer
zone zal opnieuw- door diezelfde
speciaal daarvoor aangestelde
imkers- een controle worden
gedaan. Pas dan zal- als alles
gezond is bevonden- het vervoersverbod worden opgeheven
en de gele met blauwe borden
verdwijnen.
Als imkers is het niet de eerste
keer dat wij geconfronteerd worden met Amerikaans vuilbroed.
Ook in het westen kregen we er
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mee te maken en hier in Drenthe
is het de tweede keer. De eerste
keer zaten we wel in de cirkel, nu
staan onze bijen tussen twee
AVB cirkels in. We kunnen weinig anders doen dan de bijen hun
winterrust gunnen en in het voorjaar extra alert te zijn bij de eerste
controle. En duimen dat onze
bijen gezond en wel de winter
doorkomen en in 2015 kunnen
gaan en staan waar wij/zij willen.

Voor meer informatie kunt u kijken op:
http://edepot.wur.nl/44017
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en
-publicaties/brochures/2010/12/14/amerikaans-vuilbroed.html
Marcel en Mirjam Goudriaan
Hobbyimkerij De Gouden Moer
Zuiderdiep 189
9521 AE Nieuw Buinen
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
veilig voelt in je leven van dat
Over Stress
"Stress is caused by being HERE
moment. Op die gevoelens van
onveiligheid reageert het libut wanting to be THERE." Eckhart Tolle
chaam met de aanmaak van adrenaline, soms wat meer, soms wat
Vrij vertaald door mij als: De
oorzaak van stress is dat je altijd
minder. Adrenaline is een horbezig bent ergens anders of
moonachtige stof en zorgt ervoor
iemand anders te willen zijn.
dat een aantal processen in je
Deze uitspraak triggerde mij om
lichaam minder energie krijgt en
ook eens iets over een heel ander
een aantal andere juist weer
soort onderwerp te schrijven.
meer. Het belangrijkste doel is
Nu eens een keer geen directe
altijd: OVERLEVEN, en daarlichamelijke klacht maar iets
voor is het nodig dat je kunt vechwaar veel mensen wel mee te
ten of vluchten. Je spieren krijmaken krijgen: stress. De één
gen meer zuurstof en prikkels om
heeft er iets meer en vaker last
zich aan te spannen, er komt
van dan de ander, maar voor een
meer glucose vrij om je spiercelieder is een gevoel van stress wel
len kracht te kunnen geven, de
herkenbaar. Misschien kom je
ademhaling wordt sneller, je harthet tegen op je werk waar steeds
slag gaat omhoog, je wordt alermeer werk verzet moet worden
ter, zicht wordt scherper. Pijn
wordt minder gevoeld en emoties
door steeds minder mensen. Of
misschien thuis waar kinderen,
worden op een afstand gehouden. Nuanceren wordt een stuk
huis, tuin en andere bezigheden
om aandacht vragen en alle ballastiger en je spijsvertering raakt
verstoord. Deze dingen zijn even
len in de lucht gehouden moeten
niet nodig om toch te kunnen
worden. Of misschien is er een
overleven.
verdrietige situatie in je omgeVoor even is dit een prima reacving waardoor alle energie daar
tie. Het lichaam zorgt er zelf voor
naartoe gaat en andere dingen
dat er stoffen worden aangenoodgedwongen op een lager
maakt om een tegenreactie in
pitje gezet moeten worden maar
gang te zetten (endorfines) op het
toch ergens aan je blijven trekmoment dat de stress-reactie
ken. Dan is het een hele uitdaging
geen nut meer heeft. Meestal dan
om jezelf te kunnen blijven op
….
een rustige manier en tevreden te
Steeds vaker kom ik het in de
blijven zijn met hoe je in elkaar
praktijk tegen dat de acute
zit en omgaat met die uitdagingstressreactie een chronisch veren op je pad. “Als ik nou maar
volg heeft gekregen. In die fase
…”. En dat geeft op zichzelf al
wordt cortisol, geproduceerd in
w e e r s t r e s s : j e z o u ( e rde schors van de bijnieren, het
gens)anders willen zijn, maar dat
hormoon dat de reacties gaat
kan niet. Herkenbaar?
aansturen. Eerst kunnen de bijWat is stress nu eigenlijk en wat
nieren dat wel bijbenen. Maar op
doet het in je lichaam?
een gegeven moment gaat het
Stress kan worden opgeroepen
spaak lopen. En als dat voor te
door uiteenlopende gebeurtenislange tijd het geval is, gaan er
sen en de daaropvolgende
andere klachten ontstaan die een
gedachten daarover. Ze hebben
behoorlijke impact kunnen heballemaal met elkaar gemeen dat
ben. Voorbeelden zijn: Diabetes
je je even niet echt plezierig en
type 2, een verminderde afweer-

reactie waardoor de vatbaarheid
toeneemt, depressieve gevoelens, het gevoel de dag niet te
kunnen beginnen … het is te
plaatsen in deze reacties van het
lichaam. Stress is dan niet meer
gezond, maar een belasting voor
het lichaam.
Gelukkig zijn er manieren om de
stress een halt toe te roepen en de
klassieke homeopathie kan daar
zeker een belangrijke bijdrage
aan leveren.
Meer weten? Neem dan gerust
vrijblijvend contact op met Inspiraling Praktijk voor Klassieke
Homeopathie: 0599-851987/
06 21 524 729 of
info@inspiraling.nl voor meer
informatie.

INSPIRALING

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

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Bieb op het Diep
Sinds enkele weken staat bij
mooi weer de Bieb op het Diep
buiten. Zodra de deurtjes erin
zitten zal hij vaker buiten kunnen
staan, dat is in ieder geval wel het
plan.
De Bieb op het Diep is een vrije
bibliotheek waar iedereen een
boek (of tijdschrift en misschien
ook wel dvd's) kan meenemen,
lenen of ruilen. Zo gaan de boeken rondzwerven en dat is nou
net de bedoeling!
Voor zo lang als je wilt en dat
mag ook voor altijd zijn.
In de Bieb op het Diep staan boeken voor iedereen, kinder- en
jeugdboeken, thrillers, spionageromans, chicklit, enz. Ook liggen er tijdschriften in. Op termijn
kunnen er ook dvd's in komen te
liggen waarvoor hetzelfde geldt.
Voel je vrij om een boek of tijdschrift dat je aanspreekt mee te
nemen.
Voel je ook vrij om er boeken of
tijdschriften aan toe te voegen als
je denkt dat die voor anderen
interessant zijn. Houd er daarbij
alsjeblieft wel rekening mee dat
ook jonge kinderen rondneuzen
in de bieb …
Al te gewelddadige of op een
andere manier uitgesproken
afbeeldingen horen in deze bieb
daarom niet thuis.
Wat je leent mag teruggebracht
worden, maar dat hoeft zeker
niet.
Je mag er een ander boek voor in
de plaats zetten, maar ook dat
hoeft absoluut niet.
De Bieb op het Diep kun je vinden op de groenstrook tegenover
Hoofdkade 6, op het gedempte
diep dus. Heb je vragen of ideeën, bel dan gerust even aan.
Geniet van het door jou gekozen
boek!

De Bieb op het diep is ook te
vinden op Facebook! Like de
pagina en voel je vrij om een
berichtje achter te laten.
Heb je een vraag of wil je iets
delen over een boek dat je
gelezen hebt? De Bieb op het
Diep hoort het graag van je.
Hartelijke groet,
Jolanda Grooters

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

WIJNPROEVERIJ?
mail voor meer informatie naar:

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

Foto boven:
50 jarig huwelijksfeest van
familie Popken
1943 Buinerveen.
Bovenste rij van links naar rechts;
1- Geert Oosting
2- Kars Middeljans
3- Jans Popken
4- Lammie Popken
5- Harm Popken
6- Wemeltje Popken-Kroon
7- Jan Beijering
8- Berend Jansen
9- Thoms Popken

Foto rechts
4 generaties te
Buinerveen, zie verder
tekst bij de foto.
Bron krant Het Noorden
in Woord en Beeld, 5
april 1929.

Onderste rij van links naar rechts;
1- Riek Oosting-Popken
2- Hennie Middeljans-Popken
3- Jans Popken
4- Lammechien Popken-Hoving
5- Willie Beijering-Popken
6- Bina Popken-Baas

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

Dorpskrant Buinerveen
De vakantie is afgelopen en zijn
alweer druk in de weer in ons
archiefruimte. Alles een beetje
op orde brengen en uitsorteren,
we hebben allen onze taak in het
archief. Ook mogen we ons verblijden met een archief welke wij
binnenkort kunnen ophalen van
een zustervereniging die niet
voldoende plaats heeft om dit
onder te brengen. Het is een
grote voorraad met materiaal wat
we moeten uitzoeken en rubriceren, dus daar hebben we onze
handen vol aan de komende tijd.
En dan een plekje geven in onze
ruimte om te laten zien en te
bekijken aan belangstellenden.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Voor informatie kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

Foto onder:
Woonhuis Noorderdiep 18
Nieuw-Buinen.
Wie heeft er meer info over
deze woning, het staat er niet
meer.
Voor reacties Jacco Pranger, 0621831002,
pranger@nieuwbuien.com of
0599-621767.

Kom gerust eens langs aan de
Parklaan 26 om te kijken en te
zien, vrij toegankelijk en ruime
parkeergelegenheid. We zijn er
meestal op dinsdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur, of na telefonisch contact op een ander tijdstip. Ook kunt u materiaal meenemen zoals foto's deze worden
ter plekke gescand en kunt u ze
zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www-histver-nbb.nl kijkt u
gerust en geef uw mening, of
eventueel aanvullingen.
Ook is de nieuwe uitgave van ons
tijdschrift in de maak en zal een
dezer dagen binnen komen, het
3e nummer alweer van dit jaar.
Heeft u belangstelling voor dit
tijdschrift, voor 15 euro kunt u
lid worden en ontvangt u tevens
4 keer per jaar dit tijdschrift. Ook
los zijn ze te koop, maar kosten
dan 5 euro per stuk, dus voor u
voordeliger om lid te worden. En
voordeel hiervan is dat u er niet
achteraan hoeft, het komt namelijk bij u op de deurmat, bezorgt
door onze vrijwilligers.

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

www.dehomoeopaath.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Harma Boer, Weervrouw RTV
Noord, vertelde woensdag 10
september over haar werk:
Harma Boer was al van kinds af
aan met het weer bezig. Nadat ze
eerst 20 jaar als verpleegster in
een tehuis heeft gewerkt, is ze
weervrouw geworden. Eerst
voor de lokale omroep in Menterwolde en later bij Radio
Noord. De opleiding heeft ze
gevolgd bij Piet Paulusma en in
2011 is ze aan het werk gegaan
bij TV Noord. Ze is nu 7 dagen
per week hiervoor bezig en moet
soms elk uur paraat zijn.
Ze vertelde over verschillende
weertypes vergezeld van prachtige foto's. In haar tuin staat een
weerhut, waar ze de temperatuur
op verschillende hoogte meet en
tevens de windsnelheid.
Een koufront brengt buien, terwijl een warmtefront regen
brengt.

Woensdag 8 oktober: Nighthawk
Productions met de Natuurfilm
“De Groene Horizon”.
Henk Bos en Janetta Veenhoven
e
presenteren hun 3 film, die zich
ditmaal in Midden-Drenthe
afspeelt.
Woensdag 22 oktober is de beurt
aan het eendagbestuur, dat ons
gaat verrassen met een programma.
Woensdag 12 november komt de
firma Remedica. Het nieuwe
programma “Genieten van het
leven” is in de vorm van een
informatiebijeenkomst ,die
eigenlijk geheel in het teken staat
van gezond ouder worden. Filmpjes, workshops, minibeurs, vrolijke onderbrekingen in de vorm
van spel-elementen zorgen voor
een geanimeerde sfeer.

Excursie:
Woensdag 24 september naar het
Museum van Papierkunst in
Westerbork met rondleiding,
video en demonstraties en zelf
knippen, met koffie/cake en eventueel bezoek aan naast gelegen
bloemenzaak. Vertrek om 13.00
vanaf Dorpshuis.
Tuinclub:
Maandag 25 augustus:'t Vlijtig
Loesje in Elp. Achter de rietgedekte boerderij ligt de mooie
tuin van Piet Faber en Loes
Barendregt; 4500m2 groot met
twee grote vijvers.De taken zijn
verdeeld: Piet is voor de rondleiding en Loes voor het knipwerk
en de snoeiwerkzaamheden in
de tuin. De tuin heeft een keur
aan vaste planten, grassen en
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heesters, langs het pad die boven
de border loopt, staan veel bijzondere bomen en struiken.
Stekjesruilbeurs: op maandag
29 september kwamen 10 dames
bij Roelien Haikens om stekjes
en zaden te ruilen. Om 14.00 uur
begonnen met koffie en thee, met
natuurlijk wat lekkers er bij, om
gezellig even bij te praten in de
tuin van Roelien. Ook deze keer
waren er weer veel stekjes en
zaden meegenomen en alles
kreeg dan ook weer een nieuwe
eigenaar! Dit is een mooie gelegenheid om anderen blij te
maken met wat je in je eigen tuin
teveel hebt

Pagina 29
Eetclub:
Vrijdag 21 november om 18.20
uur bij buffetrestaurant de Rode
Loper in Stadskanaal.
Provinciale Agrarische dagen
7,8,9 en 14,15,16 oktober “Werken en recreëren op de Hondsrug” , waarvoor 1400 dames uit
Drenthe zich hebben aangemeld.
Tijdens deze dag bezoeken we
het LOFAR gebied, krijgen we
tekst en uitleg over Geopark de
Hondsrug en PPO proefboerderij 't Kompas. Verder wordt de
hengstenhouderij van R. Tewis
bezocht.

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.

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. 0599212232

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

Wilma Hendriks
Janny Smit
Rina Olthof

0599 619137
0599 617923
0599 618511

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

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

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

Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K. Nieuwe leden betalen eenmalig
een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld. Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00
per jaar. Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te
betalen. Hiervoor kunt u de machtiging tekenen. De contributie wordt per kwartaal betaald. Vandaar dat het
opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de
penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website okknieuwbuinen.nl
Bij onze yogalessen is er nog plaats voor nieuwe leden. Iedereen is welkom, ook als U denkt “dat kan ik
niet”, kom het eens een keer proberen. U mag twee keer gratis meedoen, daarna kun u lid worden.
de
NOAD heeft meegedaan aan “Show Your Talent” en NOAD 1 heeft de 3 prijs gewonnen.
Op 12 april heb wij onze uitvoering gehad. Alle groepen van O.K.K. hebben hier aan mee gedaan.
Voor NOAD was het de eerste keer en zij hebben het uitstekend gedaan, maar dat geld voor alle groepen.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Van 3 tot 6 juni hopen wij weer met een groep mee te wandelen in de avond 4 daagse.
De groepen krijgen hierover nog nader bericht.
Sv O.K.K.
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Middeljans Sport en Reclame voorziet de volleybal mannen NOAD
uit Buinerveen van nieuwe shirts
De Noad volleybalmannen uit Buinerveen spelen dit jaar in nieuwe
shirts gesponsord door
Middeljans Sport en
Reclame uit Buinerveen. Noad gaat nu spelen in de blauwe kleuren
uit Buinerveen. Noad
speelt in de competitie
van De Stichting Regionaal Volleybal Nieuw
Buinen en start op 20
oktober 2014 met 22
damesteams en 14
herenteams.
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Beste Blauwetourders,
Het is alweer een tijdje terug dat
wij terug kwamen op het voetbalveld in Buinen, na een geweldig
mooi weekend in de Klonie.
Het weekend begon voor sommigen in Buinen, om daar te verzamelen en op de fiets richting Buinerveen te gaan. Eenmaal daar
aangekomen begon al een van de
spannendste momenten van de
Blauwetour, de team indeling.
Nu iedereen zijn/haar petje heeft
kan het feest echt beginnen. Zo
snel mogelijk rende iedereen
naar de fietsen om niet te vergeten hun vaders en moeders nog
een kus te geven. Nadat de luide
toeter ging begon het peloton te
fietsen met veel lawaai.
Het duurde niet lang voordat we
bij het eerste spelonderdeel aankwamen, de Buunerbult. Een
voor een werden ze in groepjes
naar voren geroepen om klaar te
gaan staan op de startlijn. 3 2 1
…. En Go, bovenop de trappers
fietsten ze naar boven en al hijgend kwamen ze boven aan om
even uit te rusten met een bekertje ranja. Na de eerste opdracht
begon de lange reis verder naar
de Klonie.
Met luid gezang en voor sommigen behoorlijke zadelpijn kwamen we aan in Ellertshaar. Waar
onze kok Casper het eten klaar

had staan voor ons. Na het eten
werd de kamerindeling bekend
gemaakt om daarna zo snel mogelijk naar boven te gaan voor het
beste plekje.
Nu iedereen een eigen plekje
heeft is het tijd voor de jokers.
Ieder team moest zijn eigen joker
maken met het thema 'WKBrazilië'. Na flink wat geklieder
was iedereen net op tijd klaar
voor de eerste wedstrijd van het
Nederlands elftal. Vol spanning
zat iedereen voor het grote
scherm te wachten op het eerste
doelpunt voor Oranje. Maar
helaas, Spanje had andere plannen. Naar een penalty voor Spanje was de stand 1-0, De 'Voetbal'
termen die ik toen hoorde zal ik
maar niet herhalen. Maar als
Nederland dan ineens op 1-1
komt te staan was de hele zaal
leeg en stond iedereen buiten te
juichen en dansen van geluk. Zo
ook bij de 1-2, 1-3 enz.
Na het voetbal was het tijd voor
de dropping. De oudsten werden
in teams gedeeld en gedropt in
het bos om zo zelf maar zonder
kaart de weg terug te vinden. Een
groepje dames dacht het slim aan
te pakken om helemaal om het
bos heen te lopen om zo rond half
3 weer terug te komen bij de klonie.

Na voor sommigen een korte
nacht stond om 8 uur het eten
klaar. Waarna we verder gingen
met het volgende spel, voetvolly.
Iedereen had even tijd nodig om
dit onder de knie te krijgen, maar
na een tijdje ging het steeds makkelijker en er werden een aantal
mooie combinaties uitgevoerd.
Na een korte lunch zijn we meteen verder gegaan met het volgende onderdeel, het dribbel
spel. Dit spel werd eerst in team
verband gespeeld en daarna individueel. En dat geld ook voor het
volgende onderdeel, de stormbaan. De leiders hadden even
moeite iedereen van de stormbaan af te krijgen doordat het was
veranderd in een mega springkussen. Nadat alle kinderen
erover waren geweest moesten
de leiders ook nog even laten
zien wat ze waard zijn om ook
‘even’ over de baan te rennen.
Die avond stond er een heerlijke
barbecue op het programma. Na
de barbecue wat het tijd voor het
fotospel, hier moesten de kinderen baby foto's raden van de
begeleiders. Slechts één team
wist het te presteren alle foto's
goed te raden.
Net zoals de vorige dag stond het
ontbijt weer om 8 uur op de
tafels. Veel kinderen hadden er
een beetje moeite mee om uit bed
te komen omdat er niet veel slaap
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is geweest die nacht. Na het ontbijt was het tijd om een van de
leiders terug te pakken en hem op
de picknicktafel vast te binden.
Deze leider had de kinderen zo
lopen pesten dat hij even teruggepakt moest worden. Na deze
afleiding was het tijd voor het
laatste spel, het 4x4 toernooi.
Het laatste spel was gespeeld dus
was het nog even tijd voor een
ijsje voor de bekendmaking van
de kampioenen van de blauwetour. Met als grote winnaar Érin
Beijering, een gedeelde tweede
plaats voor Maree Wever en
Daniel Hoenderken, en een
mooie derde plaatst voor Sander
Kats. Na deze bekendmaking
begon de reis terug naar het voetbalveld in Buinen. Nadat we
waren aangekomen werden de
laatste winnaars bekend
gemaakt. Te beginnen met de
grootste pechvogel van het weekend, Charlotte Hummel. De
meest sportieve speler van het
weekend was Xander Hofman.
En het winnende team is geworden team geel.
Al met al is het een fantastisch
weekend geweest met veel gezelligheid en sportiviteit. Wij willen
iedereen bedanken die heeft meegeholpen/meegedaan of op een
andere manier betrokken was bij
deze blauwetour. En wij hopen
jullie volgend jaar allemaal weer
te zien.
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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V.V. Buinerveen Dames 1
zoekt teamgenoten
u?
o
j
r
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s
t
e
I
Ben je 15 jaar of ouder?
Kom eens een training
bijwonen op
Dinsdag of Donderdag van
20.00 tot 21.30 uur.

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

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

Inleveren kan bij het
voetbalveld in een blauwe
rolcontainer, deze staat net
buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen
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Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2013-2014
Vissen:
Donateur per gezin
€ 6.00
Gezinslidmaatschap
€11.50
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Persoonlijk lidmaatschap
€ 6.50
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar € 6.00
Visvergunningen voor leden van de Schaatsvereniging Buinerveen eo voor het seizoen 2014 zijn van
maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur te koop bij:
Bert v/d Veen
Zuiderdiep 145 Nieuw Buinen
(Ingang Hollandialaan)

Schaatsdagen 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 18 oktober 2014
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
Zaterdag 22 november 2014
17.00 tot 19.00 uur
Vrij schaatsen voor de leden
Maandag 29 december 2014
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 14 februari 2015
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.

Uitnodiging
De jaarvergadering wordt gehouden op
vrijdag 14 november 2014 om 20.00 uur
in het
verenigingsgebouw
U bent van harte welkom
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Het voorwerp
In de augustusuitgave 2014 werd
de lezer uitgenodigd om aan de
'leverancier' van het voorwerp,
de familie Ottens uit Buinerveen,
aan te geven wat zij op hun garagezolder hebben gevonden. In de
foto is een soort vork te zien,
circa 18 cm. breed met 2 tentakels van circa 28 cm. lang. Het
restant steelstuk verraadt dat er
ooit een steel aan bevestigd was.
Het kleine borgpinnetje, uiterst
links op de foto, staat daar (zo
goed als) garant voor.
Het augustusvoorwerp heeft
zogezegd de tongen losgemaakt.
Tal van mogelijkheden zijn bij
ons binnengekomen, waaronder:
*een brood- of pizzalader. Vroeger werd in de stookhokken
(ook) brood gebakken, Tussen de
uiteinden van de vork kan een
plankje worden gezet waarmee
het brooddeeg in de oven kon
worden geschoven en daarmee
een tijdje later als brood kon worden teruggehaald. Kan ook
gebruikt worden om pizza's te
bakken;
*een vishengelstandaard. De
hengelaar steekt de stok iets
schuin-opwaarts in de walkant,
legt zijn hengel daarin en zet het
uiteinde daarvan met een contragewicht vast;
*een lamphouder. De stok wordt
stevig in de grond geplugd. In de
uiteinden van de vork wordt een
stokje aangebracht waaraan een
simpel kaars- of olielampje
wordt gehangen. De bedenker
van dit idee zei erbij dat dit soort
verlichting op deze wijze aangebracht veel te zien is op campings;
*een waslijnstok. De mevrouw
die dit idee doorgaf verwees naar
het dorp Urk. De te drogen was
hangt daar aan henneptouw tussen en voor de woningen. Bij
veel en zwaar wasgoed wordt een
stok tussen dat wasgoed onder de
waslijn geplaatst en opgedrukt;
*een slangenvanger. De open

uiteinden van de vork worden om
het lijf van een slang geplaatst en
in de (losse) grond gedrukt. De
slang zat klem, waarna het dier
kon worden gevangen of anderszins “geholpen” kon worden.
Naast deze voorzetjes werden er
nog meer suggesties gedaan,
zoals een “ding” om de bodem
om te woelen of een apparaat om
grondmonsters te nemen. Kort
door de bocht, alle voorgaande
reacties zijn onjuist. Waarmee
niet gezegd dat iemand met enige
creativiteit en handigheid er best
wel een ander gebruiksvoorwerp

van kan maken. Maar . . . . . we
hebben het over een gaffel. De
vork met de open uiteinden (grijpers) zit aan een lange steel. De
grijpers zijn net iets groter dan de
wiemel die door de gaffel moet
worden gepakt/gegrepen. Vroeger hingen een aantal wiemels
tussen de plafondbalken en aan
de wiemels zaten vleeshaken en
daaraan hingen worsten of spekstukken te drogen. Degene die
een van die lekkernijen naar beneden wilde halen, pakte de gaffel
en haalde de wiemel naar beneden.
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En daarna, smullen geblazen.
Wel even een Noot: Hét Woordenboek Nederlands (Van Dale)
kent het woord wiemel niet.
Achter het woord wieme (dus
zonder l) schrijft Van Dale onder
meer: Plaats of rek aan een zolder
waar het gerookte vlees, spek
enzovoorts hangt. En dan: Gefeliciteerd Albert Snippe ! Op zondagmiddag 7 september jl. gaf hij
ons het correcte antwoord door:
een gaffelstok. Albert licht zijn
reactie toe: Vroeger werden na de
slacht het spek, ham en worsten
bewaard in de woonkeuken. Dit
hing aan een rek tegen de zolder.
Deze bewaarplaats werd de wiemel genoemd. De stokken waaraan de vleeswaren hingen, konden met deze gaffelstok uit de
wiemel worden gelicht.
Een bijzonder detail waarmee
Henk en Meitje Ottens misschien
nog kunnen doorvorsen: de gaffel is gemaakt bij Boerema, een
lokale smid die erom bekend
stond het verhitte ijzer uit elkaar
te slaan. De getoonde gaffel is
duidelijk herkenbaar geplet ijzer
afkomstig van smederij Boerema.

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

De nieuwe uitdaging komt uit de
loods van Klaas Smid uit NieuwBuinen. Zie de foto. Wat is het?
Geef uw reactie vóór 20 november 2014 door aan de hoofdredacteur van de dorpskrant, of aan
Martin Snapper

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Gezond bewegen voor senioren bij GALM-vereniging Borger-Odoorn
Als je wat ouder wordt dan ontstaat vaak een voorover gebogen houding waarbij spieren aan de voorzijde
korter worden en spieren aan de rugzijde langer en slapper worden. Door rompspieren (buik-, bekkenbodem, rug-, borst-, schouder- en nekspieren) op de juiste wijze te leren aanspannen kunnen veel fysieke klachten
worden voorkomen. Bij onze vereniging GALM worden deze oefeningen regelmatig beoefend waardoor u
langer fit blijft. Daarnaast is in vele onderzoeken bewezen dat bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren
aan uw gezondheid.
In De Telegraaf van 30 juli 2014 werd nog weer eens de aandacht gevestigd op een interessant onderzoek
door een Amerikaanse universiteit onder 55.000 volwassenen die een logboek bijhielden over hun dagelijkse
activiteiten. De mensen die regelmatig bewogen bleken 30% minder risico te hebben om vroegtijdig te
sterven. Ook als je bijvoorbeeld minder dan een uurtje per week langzaam jogt, geniet je dezelfde voordelen
als iemand die het drie uur per week doet.
GALM is de afkorting voor Groninger Actief Leven Model.
De Universiteit te Groningen heeft de ”GALM” aanpak voor senioren ontwikkeld. Die aanpak richt zich
speciaal op minder-actieve ouderen, probeert aan te haken bij hun wensen en biedt de mogelijkheid van
langdurige begeleiding en stimulering. Voorts staat het (her)winnen van plezier in sportieve beweging
centraal.
Onze vereniging verzorgt trainingen voor senioren, onderverdeeld in 8 groepen, in verschillende plaatsen in
de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee wordt een veilige en verantwoorde verbetering van de conditie
verkregen. Onder deskundige leiding wordt aandacht besteed aan oefeningen zoals o.a. Pilates. Uiteraard
wordt het spelelement niet vergeten, want wij houden het graag gezellig. Er zijn lesmogelijkheden voor
overdag en 's avonds. De lessen worden gegeven van september t/m mei (33 lessen a € 2,00 per les). De
eerste 2 lessen zijn gratis. GALM ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente.
Ook het sociale element staat bij ons voorop. Twee maal per jaar komen alle groepen bijeen, voor
evenementen die in het teken staan van sport, spel en plezier. Beide evenementen laten steeds een grote
opkomst zien.
Wij verwelkomen u graag in de volgende plaatsen bij één van onze 8 groepen:

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

Geert Hilbolling
212975
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
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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Zaterdag 29 november 2014
Vindt de officiële overhandiging plaats van het
eerste boek
Plaats:

Middeljans Sport & Reclame
Hoofdstraat 3, Buinerveen

Aanvang:

14.00 tot 17.00 uur

boek bestaande uit
Een prachtig gebonden verhalen
en foto’s uit
ruim 300 pagina’s met verhalen
Buinerveen en Nieuw-Buinen.

aar:
n
r
e
li
u
m
r
o
f
it
d
r
u
Bestel nu en stu

Willy Weits
Arendshorst 30
9502 HE Stadskanaal
T 0599-769029
E meteenlacheneentraan@ziggo.nl

Henk Niezing
De Wanne 66
9521 DC Nieuw-Buinen
T 0599-618523
E meteenlacheneentraan@ziggo.nl

INTEKENSTROOK

verhalenboek
“Met een lach en een traan”

Telefoon

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

Aantal boeken:

..................................................... stuks.

Naam:
Adres:
PC/Woonplaats

*

Boek moet worden toegezonden / wordt afgehaald

Handtekening:

* doorhalen wat niet van toepassing is.

............................................
Indien uw bestelling moet worden toegezonden bedragen de portokosten € 6,25
Wacht u met betalen tot u van ons een factuur ontvangt, na ontvangst van de betaling kunt
u het boek afhalen of wordt het u opgestuurd. Contante betaling is ook mogelijk.
De intekenprijs van € 28,50 is alleen geldig bij inschrijving voor 31 oktober 2014.

