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Viswedstrijden 2015
IJSBAAN Buinerveen
Ook dit jaar organiseerde de lokale ijsvereniging van Buinerveen
weer een reeks viswedstrijden.
Deze wedstrijden vinden plaats
achter de Noorderstraat rondom
de ijsbaan die tevens als visvijver
in gebruik is. Hierin zijn ooit
graskarpers uitgezet om de baan
schoon te houden van begroeiing. Maar doordat de ijsbaan een
open verbinding heeft met de
wijken aan het Zuiderdiep en de
rondom liggende waterschapssloten zwemt er in de ijsbaan veel
vis. Naast de al eerder genoemde
graskarpers zwemmen er brasems, zeelt, stekelbaarsjes,
diverse voorn, grondels, winde
en er gaan zelfs geruchten dat er
ook wel eens een snoek gesignaleerd wordt. Kortom visrijk
water, volledig beschut in een
prachtig groene omgeving.
Vergunningen om hier te mogen
vissen kunnen in het seizoen
opgehaald worden bij Arnold
Habing en André Trip. Echter
onder 1 voorwaarde, omdat het
geen openbaar water is maar

beheerd wordt door de ijsvereniging moet er ook een abonnement afgenomen worden van de
ijsvereniging. Maar de kosten
zijn laag; een persoonlijk abonnement van de ijsvereniging plus
een persoonlijke viskaart is al te
verkrijgen voor €12,50. Wil je
met je kinderen of partner gaan
zitten dan kan een gezinsabonnement genomen worden voor
€ 8,50 en € 11,50, tezamen €20,Elk jaar organiseert het bestuur 6
viswedstrijden, waarbij de wedstrijd in de zomer afgesloten
wordt met een gezamenlijke barbecue. Erg gezellig en op een
prachtige locatie waarvoor je niet
ver hoeft te reizen, midden in
Buinerveen!
De eerste 2 wedstrijden van dit
seizoen werden al in mei georganiseerd. Er zijn 3 categorieën te
weten Heren, Dames en Jeugd.
Inleg per wedstrijd is voor de
volwassenen € 2,50 en voor de
jeugd slechts 1 euro. Een wedstrijd duurt 3 uur en wordt gestart
door
vervolg op pag 26
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
24 okt
7 nov
13 nov
25 nov
28 nov
12 dec
20 dec
2 apr
9 apr

Bingo
Spokentocht
Jaarvergadering
Vrouwencafé
Sinterklaas
Bingo
Dorpskerstfeest
Toneel
Toneel

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN

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

inleveren voor

2 december 2015

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

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

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.

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

Zaterdag 7 november
wordt de spokentocht van Buinerveen weer gehouden.
De spoken, de schaatsvereniging en de activiteitencommissie doen weer hun uiterste best om
een super griezelige tocht op poten te zetten.
We verwachten weer vele attracties en griezelige lopende spoken door het gehele Meras.
Komt allen en laat dit evenement niet aan je voorbij gaan.
Dat het griezelig en leuk is blijkt een beetje uit onderstaande foto's.

De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om ongeveer 23.00 uur.
Er kunnen 25 groepen meedoen en iedere groep kan ten hoogste zes personen bevatten.
De deelname is voor eigen risico en kost € 4,- voor iedere deelnemer.
Kinderen beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.
Opgave voor deelname uiterlijk vóór 4 november bij:
Eline de Vrieze
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!!

Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans.
Het mooiste is om als lopend spook in paren van twee te spoken.
Meldt je aan bij Eline of via de email.
De spokenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Ook hier kunnen spoken zich nog aanmelden
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Jongerencafé 't HOK is geopend !
Met behulp van veel vrijwilligers is de peuterspeelzaal omgetoverd tot een gezellig
jongerencafé.
Vrijdag 25 september konden de jongeren
de ruimte in gebruik nemen.
Zaterdag 26 september waren in het kader
van de burendag alle dorpsbewoners uitgenodigd om een kijkje te nemen in het
nieuwe jongerencafé.
Het resultaat is geweldig, een gezellige
ruimte voor jongeren waar ze jaren mee
vooruit kunnen.
Het Jongerencafé is geopend op de volgende datums:
· Vrijdag 16 oktober
· Vrijdag 30 oktober
· Vrijdag 13 november
· Vrijdag 27 november
· Vrijdag 11 december
Van 19:30-22:30 voor alle jongeren
vanaf het Voorgezet Onderwijs.

Toneelvrienden,
Hier even een berichtje van de
Schoakel,
Op maandag 14 september jl
zijn we weer bij elkaar geweest
voor de start van het nieuwe
seizoen. Het toneelstuk is
gekozen en de rolverdeling is
bekend gemaakt.
Ook het komend jaar willen we
een leuk stuk op de planken
brengen en we hebben er zin
in!!
In november gaan we nog een
avondje “lezen” en de rollen
eens nader doornemen en vanaf
maandag 4 januari gaan weer
wekelijks repeteren.
Omdat er een aantal (tijdelijk)
zijn gestopt door werk en/of
scholing is Greetje Heidekamp
onze groep komen versterken.
Ook is Geertje Vlieghuis i.vm.

werkzaamheden gestopt als
souffleur, dit wordt nu
overgenomen door Johan
Sterenborg. Voor de oplettende
lezer gaan we dit jaar dus
verder met 8 spelers.

De data van de uitvoeringen
zijn vastgelegd op zaterdag 2 en
zaterdag 9 april 2016 en de
generale repetitie voor de
kinderen is dan op vrijdag 1
april 2016.
Graag tot ziens!!
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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.

zaterdag 28 november

En wel op
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!
Voetbalvereniging Buinerveen
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Dorpshuis De Viersprong
Programma:
13.30 uur:
Aankomst Sinterklaas en Pieten bij dorpshuis De Viersprong
onder begeleiding van een muziekgezelschap!
Kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding:
13.45 uur:
in de voorzaal van het dorpshuis voor een ontmoeting met
Sinterklaas en zwarte pieten.
14.15 uur:
weer naar huis
Kinderen van 4-12 jaar (BASISSCHOOL)
(zonder begeleiding van ouder/verzorger)
Groep 1 t/m 4:
13.45- 14.00 uur:
in de voorzaal van dorpshuis voor een ontmoeting met
Sinterklaas en zwarte pieten
14.00-16.00 uur:
in de achterzaal voor een wisselend programma
Groep 5 t/m 8:
13.45-15.45 uur:
in de kleine voorzaal van dorpshuis voor een prachtige
sinterklaasfilm
Groep 1 t/m 8:
15.45-16.00 uur:
Pietendisco in de achterzaal
16.00 uur:
Naar huis via nooddeur achterzaal aan de
Noorderstraat!!
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Nieuw in Buinerveen
Velen van jullie kennen me van
de fotografiecursussen die ik al 9
jaar hier in Buinerveen geef,
maar weinigen weten dat ik sinds
kort samen werk met het merk
Stampin' Up!®.
Ik geef allerlei creatieve workshops voor het maken van kaarten, scrapbook etc allemaal met
artikelen van Stampin' Up!®.
Het mooie van dit merk is dat
alles bij elkaar past. Stempels,
inkt, papieren etc. Alles in
dezelfde kleuren. Heel handig
dus als je niet te veel tijd hebt en
toch lekker eens creatief wilt
bezig zijn.
Stempelen is voor iedereen!
Dus ook als je jezelf helemaal
niet creatief vindt en of je nog
nooit gestempeld hebt, dan is een
workshop de ideale manier om,
zonder verplichting, kennis te
maken met stempelen en de
leuke en exclusieve producten
van Stampin' Up!®. Ken je de
producten al wel? ook dan ben je
welkom om deel te nemen aan
een workshop.
Ik geef workshops in mijn eigen
cursusruimte aan de Hoofdstraat
18 in Buinerveen. Ik werk met
kleine groepen van max. 6 mensen. Wil je met een groepje vriendinnen kunnen we een afspraak
maken.
Ik heb ook een paar avonden
gepland staan . Alle avonden zijn
incl. materiaalkosten en koffie/thee
Maandagavond 19 oktober een
Verrassingsavond. Je gaat die
avond met een prachtig project
naar huis. Kosten 20 euro ( opgeven voor 12 oktober ivm bestellen materiaal)
Woensdag 4 november Kerstkaarten maken Kosten 2,50 per
projectje
Dinsdag 10 november Kerstkaarten maken kosten 2,50 per
projectje

Maandag 16 november Kerstkaarten maken Kosten 2,50 per
projectje
Ken je het merk Stampin' up al en
wil je materialen bestellen bel of
mail gerust.

Kijk voor voorbeelden op
FB Creatief met Karen
Misschien tot ziens,
Karen Breeuwer-Klein

Karenkleinfotografie@home.nl
of 0599 850902

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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De esperando's party
Zaterdag 3 oktober was het
zover. De Esperando's zouden
een feestavond geven in het
Dorpshuis. In de voorverkoop
waren al redelijk wat kaarten
verkocht, maar op de avond zelf
liep het Dorpshuis meer dan vol.
De mensen kwamen tot uit de
verre omtrek van ons dorp naar
deze feestavond. Het was een
grandioze avond met veel leuke
muziek en een top bediening
door het nieuwe beheerders echtpaar Johan en Beja. Alles was
goed verzorgd en ook aan de
innerlijke mens was gedacht. Het
was een top avond, die zeker
voor herhaling vatbaar is. De
avond duurde tot in de laatste
uurtjes. We hopen als Activitei-

tencommissie dat iedereen zich
heeft vermaakt en we hopen het
volgend jaar nog eens over te
doen. Het volgende grootse evenement van de Activiteitencommissie zal de Spokentocht van
Buinerveen zijn. We hopen dat
het net zo'n succes zal worden als

de Esperando's Party.We willen
de mensen allemaal bedanken
voor het superfeest van deze
avond.
De Activiteiten commissie

Het Viersprong Ensemble
Spontaan ontstaan doordat een
paar dorpsgenoten wel eens
gezellig samen muziek wilden
maken, beginnen we onbedoeld
al aardig op een vereniging te
lijken. Met elkaar repeteren we
(meestal) de derde donderdagavond van de maand in het dorpshuis. Wil je ook meedoen?
Gewoon met je instrument langskomen op een derde donderdag.
Dit jaar hebben we nog wat leuke
dingen op het programma staan!
Zo zijn we in september begonnen met oefenen voor Sinterklaas. We mogen de intocht van
Sinterklaas in ons dorp begeleiden. Dat gaat vast leuk worden!
Kerstmuziek wordt intussen ook
al bij elkaar gezocht. Het derde
dorpskerstfeest staat gepland op
zondagmiddag 20 december in
het Dorsphuis. Wie er dit jaar
zullen meewerken is nog niet
volledig bekend, maar de intussen welbekende gezellige kerstsfeer komt er vast. En als dorpsorkest, met hulp van vrijwilligers, organiseren we dit graag.

Binnenkort ontvangen de leerlingen van de basisschool een
uitnodiging om mee te gaan zingen in een gelegenheidskoortje
voor het kerstfeest. Dus kun je

zingen, houd je van (moderne)
kerstliedjes en heb je zin om 20
december met een koortje op te
treden, hou dan de uitnodiging in
de gaten.
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Cittaslow, rijk aan cultuur
Zoveel hoofden, zoveel zinnen
als het begrip cultuur tegen het
licht wordt gehouden. Tal van
mensen die vooral denken aan
alles wat ons het verleden heeft
geleverd. Weer anderen zoeken
het juist in het huidige bestaan en
het hoogwaardige beleven en
genieten daarvan. Soms ook
wordt ingestoken op het zelf deelnemen aan activiteiten, of tegenovergesteld het passief opslurpen
van wat er op cultureel gebied
wordt geboden.
In onze Cittaslow – gemeente
Borger-Odoorn zijn het eerst en
vooral de inwoners zelf die aan
het begrip cultuur vorm moeten
geven. Het gemeentebestuur ziet
op dit punt graag leven in de brouwerij en daarom dat zij, vooral bij
nieuwe initiatieven, een ondersteunende rol wil vervullen. Bij
de beoordeling voor die (tijdelijke) steun zullen tal van aspecten
worden bekeken. Het effect op

het bij elkaar houden van de
bewoners van deze gemeente zal
daarbij zeker worden meegewogen. Sommige cultuuruitingen
kunnen ook confronteren en op
het eerste gezicht uiteendrijven,
maar dat kan juist in die hoedanigheid óók binden.
Borger-Odoorn heeft op cultuurgebied heel wat te bieden vanuit
het verleden. Dringt zich als eerste op het aantal musea en voorts
wat er aan geschiedenis gewoon
buiten, bijvoorbeeld langs fietspad of landweg, is te zien.
Museumbezoek, beleven van
onze geschiedenis, is een bezigheid die uitstekend past in de
levenssfeer van Cittaslow. Waarheen dan ? Hunebedmuseum in
Borger, Expositieboerderij Versteend Leven in Drouwen,
Museumboerderij Bebingehoes
in Exloo, Tractor en Werktuigenmuseum in Valthermond, Telefoonmuseum in Drouwen en

Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen.
En hoe helemaal gratis geschiedenis op te snuiven ? Bezoek de
hunebedden, bekijk in de veengebieden de kanalen en de wijken
waardoor de turf werd afgevoerd
en ontdek de Hondsrug met zijn
vele essen “op het zand”. Doe
alles rustig aan, morgen is er
weer 'n dag.
Martin Snapper

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

gienus@rateringisolaties.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
marion_de_leeuw@hotmail.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
leniepoker@gmail.com
kobusenanja@hetnet.nl
johan-beja@hetnet.nl
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Van de bestuurstafel
Nu ik hier achter mijn computer
zit om dit stukje te schrijven is de
vakantie al lang weer voorbij en
is ook de eerste vergadering van
het bestuur van de st. Dorpshuis
alweer een week geleden. In de
afgelopen tijd is er veel gebeurd.
Beheerder Dorpshuis
Het belangrijkste en het meest
zichtbare is het wisselen van de
beheerder van het Dorpshuis.
Henk en Annet Schutrups hebben
een functie aangenomen als
beheerders van het hotel Villa
“OpdenSteinen” in Hahnenklee
in de Harz in Duitsland. De wisseling van de wacht was sneller
dan wij hadden verwacht. Wij
wensen hen veel geluk toe in hun
nieuwe werkkring.
Voor hen in de plaats is Johan
Meijering gekomen met zijn echtgenote Beja. Als bestuur hebben
wij veel vertrouwen in hen. Het is
hun bedoeling om een andere
wind te laten waaien door het
Dorpshuis. Hiervan kunt u reeds

het een aan ander zien als u het
café bezoekt. Ik raad aan dit snel
te komen doen.
Johan is een echte horeca man.
Hij is ook in staat veel lekkere
salades en andere dingen te produceren. Google eens op
home.kpn.nl/johanmeijering dan
ziet u veel van zijn kookkunst.
Jeugdsoos
Een andere grote verandering is
het feit dat de jeugdsoos in de
oude peuterspeelzaal is getrokken na een opstart van een aantal
jaren in het ijsbaangebouw. Het
was hun wens en ook de wens
van de gemeente om de jeugdsoos in het Dorpshuis te vestigen
als gebleken was dat deze soos
levensvatbaar is. Dit laatste lijkt
duidelijk het geval. Daarom is de
peuterspeelzaalruimte verbouwd
tot een gezellig “HOK”. De lekkage aan een van de muren is
verholpen.
Ook de gemeente heeft financieel bijgedragen aan deze ver-

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

www.dehomoeopaath.nl

bouwing.
Gevraagd is aan de gemeente of
er speciale voorwaarden zijn
voor de vestiging van de jeugdsoos wat betreft bv. geluid. Op
deze vraag is tot nu toe geen eensluidend antwoord ontvangen,
behalve dan de opmerking dat de
soos valt onder de vergunning
van het Dorpshuis.
Op Burendag (26 september) zal
de soos officieel geopend worden. Dit is dus al gebeurt als u dit
stukje leest.
De Dorpskrant
De Dorpskrant wordt bezorgd bij
alle adressen in Buinerveen en
Nieuw Buinen tot aan de Mondenweg. Voor leden van de sjoelvereniging die niet hier wonen
liggen de kranten in het Dorpshuis klaar. Verder moet de krant
ook bezorgd worden bij adressen
van leden van “Vrouwen van
Nu” en “Plaatselijk Belang” die
over de Mondenweg wonen.
Vooral wat betreft die leden van
“Plaatselijk Belang” is het niet
duidelijk of zij deze krant niet of
ten onrechte krijgen. Dit zal worden uitgezocht.
Jan van Noortwijk
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur

donderdag:

14.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

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

De bibliotheek is gesloten op:
Dinsdagen 7, 14, 21, 28 juli en 4, 11 augustus (zomervakantie)
Dreumesuurtje Bibliotheek
Nieuw-Buinen en Borger:
Vrijdag 30 oktober is er weer een
dreumesuurtje in de bibliotheek
van Nieuw Buinen.
Dreumesuurtjes zijn gezellige
uurtjes waarbij dreumesen en
hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
en hun ouders of oppas. Tijdens
de uurtjes wordt er voorgelezen,
liedjes gezongen, gespeeld en
geknutseld. Ook kunnen er tijdens de uurtjes boeken van de
bibliotheek worden geleend. Een
bibliotheekabonnement is tot 19
jaar gratis. Het dreumesuurtje
wordt van 9.30-10.30 uur gehouden in de MFA Noorderbreedte.
De toegang is gratis.
In Bibliotheek Borger vindt op
vrijdag 30 oktober, 27 november
en 18 december een dreumesuurtje plaats.
In Nieuw-Buinen vinden de volgende plaats op vrijdag 20
november en 18 december.
Kinderboekenweek
7 – 17 oktober
Het thema is: natuur, wetenschap
en techniek onder het motto:
RAAR MAAR WAAR!
In bibliotheek Borger wordt op
woensdagmiddag in en rond het
Hunzehuys een feest georganiseerd, waarbij je fiets nodig is.
O.a. een slakkenrace en behendigheisparcourtjes. Ook kun je

kleine fietsreparaties laten uitvoeren door leerlingen van het
Esdalcollege i.s.m. Egberts
Egberts. Tijdstip voor groep 1
tm/4: 13.45 – 15.00 uur en voor
groep 5 t/m 8: 14.45 – 16.00 uur.
In bibliotheek Nieuw-Buinen
wordt er op woensdag 7 oktober
voor groep 1 t/m 3 voorgelezen
en onderzoek naar een aantal rare
zaken… Tussen 14 en 15 uur.
Voor groep 7 en 8 zijn er techniekproefjes tussen 14 en 16 uur.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen op
woensdag 14 oktober meedoen
rare dingen ontdekken over je
lichaam, natuur en wetenschap
met meester Stefan.
Van 14 tot 15 uur.
Groep 7 en 8 kan zijn eigen fiets
fixen tussen 14 en 16 uur.
Deze 2 bekroningen zijn alvast
bekend:
Het Gouden Penseel 2015, de
prijs voor het best geïllustreerde
boek, is uitgereikt aan Alice
Hoogstad. Zij ontving de onderscheiding in het Rijksmuseum
voor Monsterboek (Lemniscaat).
Het Gulden Palet, de bekroning
voor het beste werk van een buitenlandse illustrator, ging naar
Marc Boutavant voor Is er dan
niemand boos? (Querido),
geschreven door Toon Tellegen.
Griffels, Penselen, Paletten en
Vlag & Wimpels
Op het Kinderboekenbal, dinsdagavond 6 oktober, wordt

bekendgemaakt welke van de
Zilveren Griffels Goud krijgt.
Tot 6 jaar:
De krijtjes staken Drew Daywalt
(De Fontein)
Soms laat ik je even achter
Daan Remmerts de Vries
(Querido)
Vanaf 6 jaar:
Bruno wordt een superheld
Håkon Øvreås (Querido)
Een afspraakje in het bos
Sylvia Vanden Heede (Lannoo)
Vanaf 9 jaar:
Hotel De Grote L
Sjoerd Kuyper (Lemniscaat)
De goochelaar, de geit en ik
Dirk Weber (Querido)
Informatief:
Lieve Stine, weet jij het?
Stine Jensen (Kluitman)
Hoe ik per ongeluk een boek
schreef
Annet Huizing (Lemniscaat)
Poëzie:Doodgewoon
Bette Westera (Gottmer)
Vlag en Wimpel Griffeljury:
Tot 6 jaar:
Kietel nooit een krokodil
Bette Westera (Gottmer)
Hoe je een wollige mammoet
moet wassen, in tien lessen
Michelle Robinson (Querido)
Vanaf 6 jaar: De wondertuin –
Gerda Dendooven (Querido)
Vanaf 9 jaar: Valentine Joe
Rebecca Stevens (Moon)
De jongen die met piranha’s
zwom
David Almond (Querido)
De duik
Sjoerd Kuyper (Lemniscaat)
Informatief:
Hond weet alles en Wolf niets
Sylvia Vanden Heede en Inge
Bergh (Lannoo)
Vlag en Wimpel Penseel
en Paletjury:
Vreemde vogels, bizarre beesten
Adrienne Barman (Querido)
In volle vaart – Cruschiform (Rubinstein) Doodgewoon
Sylvia Weve (Gottmer)
De Stichting CPNB kent in het
kader van de Kinderboekenweek

Dorpskrant Buinerveen
bekroningen toe aan de beste
kinderboeken van het afgelopen
jaar. De prijzen worden toegekend op voordracht van een onafhankelijke jury. Zilveren Griffels
(voor kinderboeken tot 12 jaar)
worden in vijf categorieën toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Uit deze
Zilveren Griffels wordt de Gouden Griffel gekozen, die op 6
oktober wordt uitgereikt. De
Penseeljury bekroont twee uitgaven van Nederlandse illustratoren met een Zilveren Penseel.
Twee buitenlandse illustratoren
komen in aanmerking voor de
Zilveren Paletten. Hieruit Is op
23 september het Gouden Penseel en het Gulden Palet verkozen. Naast de Griffels en Penselen kennen de beide jury’s eervolle vermeldingen toe, de Vlag
en Wimpels.
Lezen op niveau
voortgezet onderwijs:
Bij een te ingewikkeld boek haak
je af, maar een te simpel boek kan
ook vervelend zijn. Om je te helpen een boek voor je leeslijst
Nederlands te kiezen dat past bij
jouw leeservaring zijn Nederlandse romans verdeeld over
leesniveaus. We werken daarvoor samen met www.lezen-
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voordelijst.nl. Op hun website
vind je uitgebreide uitleg over de
niveaus. Je kunt daar ook zelf
nagaan welk niveau bij jou past.
Voor de bovenbouw van
havo/vwo zijn er zes leesniveaus. Voor de onderbouw
havo/vwo en het vmbo zijn er
vier leesniveaus. Op Leesplein
15+ vind je alle boeken voor de
bovenbouwniveaus en de twee
hoogste niveaus van de onderbouw/vmbo. De overige onderbouwniveaus vind je op Leesplein 12+.
Literatuurclubs Drenthe
Je leest graag en je wilt je enthousiasme over een boek met
anderen delen. Dat zal niet altijd
lukken in je familie of je vriendenkring. Dan ben je bij de
Drentse literatuurclubs aan het
goede adres. Daar kun je samen
met liefhebbers in leesgroepen
praten over boeken en literatuur.
Ieder jaar selecteert het bestuur

van de Stichting Literatuurclubs
Drenthe vier boeken die besproken worden in de leesgroepen.
Een leesgroep bestaat in de meeste gevallen uit zo'n acht tot twaalf
leden. Het zijn mensen met verschillende opleiding, leeftijd en
achtergrond. Ze hebben één ding
gemeen: hun enthousiasme voor
lezen en literatuur. Bij de selectie
van de te lezen boeken wordt
gelet op onder meer leesplezier,
originaliteit, bespreekbaarheid,
structuur, inhoud, omvang etc.
Belangrijk is dat een boek vanuit
verschillende perspectieven
bezien en besproken kan worden. Naast Nederlandse literatuur komt ook goed vertaalde
buitenlandse literatuur aan bod.
De bijeenkomsten vinden meestal plaats in een huiskamer bij een
van de leden thuis. Voor meer
informatie: www.literatuurclubsdrenthe.nl .
Deze boeken worden dit seizoen
gelezen en besproken:

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

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2015
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

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

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas
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Nieuws CBS School 59
Jubileum juf Nelleke
Op donderdag 1 oktober was het
groot feest op CBS School 59.
Juf Nelleke Vos vierde haar 40jarig jubileum. Als 19 jarige leerkracht is zij in 1975 haar loopbaan gestart aan de toenmalige
kleuterschool “De Zonnehoek”.
In 1985 werden kleuter- en lagere school samen basisschool en
verhuisden de kleuters naar het
gebouw van School 59.
Juf Nelleke werd samen met haar
man Henk door alle kinderen van
de school 's morgens opgehaald
op versierde fietsen. De juf fietste samen met haar man op de
tandem naar de feestelijk versierde school.
Gedurende de dag hebben de
kinderen onder de bezielende
leiding van twee theaterdocenten
een scene voor de voorstelling
“Opa en de reismachine” voorbereid. Na de spetterende voorstelling waarin ook juf Nelleke nog
een kleine rol vervulde, konden
ouders, oud-collega's en andere
belangstellenden Nelleke de
hand schudden tijdens de receptie.

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

www.school59.nl

Opening Kinderboekenweek
Op woensdagmorgen 7 oktober
hebben de kinderen, de juffen en
de ouders van School 59 de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het thema dit jaar is “Raar
maar waar”. Voor deze opening
had iedereen zich verzameld in
het lokaal van groep 6/7/8 waar
de kinderen kennismaakten met
Prof. Dr. Onno Onnozel. De kinderen lieten de professor het Kinderboekenweeklied horen en op
zijn beurt liet de professor de
kinderen een aantal van zijn
proefjes zien. Ook zette hij de
kinderen aan het werk om het
antwoord te vinden op de vragen:
“Kan een koe ook grijs worden?”
en “Waarom kunnen papegaaien
praten?”
Sportmorgen
Vrijdagmorgen 11 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.

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.

Dorpskrant Buinerveen
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..
Wij zijn geopend op:
Maandag
Woensdag
Kosten:
Jaarabonnement:

van 18.30 uur tot
van 08.30 uur tot

Voor 2 stuks speelgoed
Voor 4 stuks speelgoed
(uitleentijd 3 weken)

19.30 uur
09.30 uur
17.50
25.00

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

Vrijwilligers gevraagd!!
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, neem dan contact met ons op.
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Marincke:
06- 237 86 848
Janny:
06- 222 86 145
Voor het telefonisch verlengen kunt u ook bovenstaande nummers gebruiken.

Rijopleidingen

FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur

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

www.prangerrijopleidingen.nl
info@prangerrijopleidingen.nl

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS - SERVICE
NOORDERSTRAAT 14, BUINERVEEN
06 - 51 03 89 48 / 0599 - 21 16 15
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Daging Smoor
Indisch stoofvlees
Ingrediënten:
400 gram magere runderlappen, sukadelappen of riblappen.
2 uien, fijngesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngesnipperd
1 rode peper fijngesneden
½ theelepel sereh poeder (citroengras)
1 theelepel gemalen zwarte peper
Mespunt nootmuskaat
½ theelepel zout
2 eetlepels ketjap manis (zoet)
½ theekop water
1 theelepel pindaolie (of wokolie)
Voorbereiding:
Daging smoor, is gestoofd rundvlees op zijn Indisch.
Bereiding:
Snij het vlees in kleine stukken. Fruit de uien en knoflook in de hete
olie. Voeg het vlees toe en bak op hoog vuur tot het vlees is
dichtgeschroeid. Voeg de ketjap manis, het water en de kruiden toe.
Laat het vlees drie uur sudderen, met gesloten deksel. Eventueel water
toevoegen als het vlees te droog wordt.

Wijnsugge
sti

e:

EINDEJAARSPROEVERIJ
Datum: vrijdag 13 november 2015
Locatie: Hoofdstraat 3, Buinerveen
Tijdstip: vanaf 20.00

Dorpskrant Buinerveen
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Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
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we lec
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en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”
Heeft nog een aantal plekken vrij.
Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Kom gerust even langs,
koffie, thee en limonade staan
klaar.

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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In spanning wachten tot
de zaagfabriek gaat
werken

Nieuws OBS 75
Eigenwijze opening
Kinderboekenweek O.B.S. 75
Het is een traditie van bijna alle
scholen: meedoen aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. Waar
op veel scholen door leerlingen
gestart wordt met een dans van
Kinderen voor Kinderen, ligt de
opening hier altijd in handen van
de juffen. Elk jaar verzinnen ze
iets geks en staan de kinderen al
vroeg vol nieuwsgierigheid op
het schoolplein.
Bij het gaan van de bel, kwamen
ineens drie professoren naar buiten. Eén professor was wel zo
verstrooid dat ze alle kinderen
wilde bestuderen, maar in plaats
van een vergrootglas hiervoor
een lepel gebruikte. Dat zorgde
voor hilariteit. “Gekke professor
doctor juf Henny!” Twee andere
professoren wisten de kinderen
te boeien met scheikundige
proefjes.
Ook het thema techniek kreeg
een mooie inleiding. Een vrijwilliger van museumspoorlijn
S.T.A.R., en groot verzamelaar
van allerlei oude stoommachines, kwam een korte presentatie
geven over stoomdruk. Het
geduld van de kinderen werd
even op de proef gesteld, maar
ook vroeger was het soms lang
wachten geblazen voordat het
water in de ketels kokend heet
was. Voor de voeten van de kinderen langs ging een door stoom
aangedreven brandweer rond.
Ook werd er een op schaal nagebouwde zaagmachine in werking
gezet met echte stoom.
Na deze flitsende start wordt ook
in de klassen tot aan de herfstvakantie nog gewerkt met het
thema wetenschap en techniek.
De bibliotheek is aangevuld met
splinternieuwe leesboeken over
wetenschap en techniek. De kleuters werken met het thema 'de
ruimte' en overige groepen gaan
zich uitleven met scheikundige
proefjes en andere bijzonderhe-

den. Want wat past er nou eigenlijk niet bij het thema 'raar, maar
waar'?

t de
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h
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e
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Verkeersveilige school
Al jaren zetten ouders, leerkrachten en kinderen zich in om
iedereen voor en na school veilig
te laten oversteken. Voor deze
dankbare en verantwoordelijk
taak hebben zich ook voor dit
jaar weer twee nieuwe brigadiers
aangemeld: een nieuwe ouder en
een andere vrijwilliger uit het
dorp. Zij zijn, samen met een
paar kinderen, speciaal door een
politieagent opgeleid. Tijdens
deze praktische opleiding langs
de weg, reden de automobilisten

nóg rustiger dan anders over het
Zuiderdiep. Bedankt! Dat zien
wij graag in deze kinderrijke
omgeving, vooral als onze kinderen in het kader van wegwerkzaamheden tijdelijk op de rijbaan
moeten fietsen.
Ook wat betreft andere verkeersactiviteiten zijn we nog steeds
actief. Zo hebben we in september weer meegedaan aan de fietskeuring van VVN, hebben we in
december een verkeersproject in
samenwerking met de ANWB en
hebben we jaarlijks een fietsvaardigheidsdag: de Fiets Seef.
Deze activiteiten worden mede
mogelijk gemaakt door een zeer
actieve verkeersouder en daar
zijn wij erg trots op. Onze verkeerslessen zijn actueel en aantrekkelijk, maar echt deelnemen
aan het verkeer leer je niet alleen
uit een boekje. Met al deze activiteiten en onze visie voldoen we
nog steeds aan alle eisen om ons
Drentse Verkeersveiligheidslabel te behouden.

De nieuwe verkeersbrigadiers in opleiding

Dorpskrant Buinerveen
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Rommelmarkt en veiling OBS 75
Eindelijk, daar was hij weer, vier
jaar geleden voor het laatst, de
rommelmarkt van OBS 75. Dit
jaar was er ook een veiling; enkele oude school- en landkaarten
werden geveild. Ruim voor de
schoolvakantie is besloten om de
rommelmarkt weer in het leven
te roepen. Zoals velen zeiden:
“De rommelmarkt van OBS 75 is
een begrip en zo gezellig!!!”.
Gedurende twee avonden zijn
door vele ouders en oudleerlingen met aanhangers spullen langs de weg opgehaald. In
Buinerveen, Buinen en Nieuw
Buinen tot aan de Mondenweg.
Waardevolle spullen voor sommigen en voor anderen rommel.
De karren met spullen zijn opgeslagen om op 5 september uitgestald te worden op het schoolplein.
Om acht uur zaterdagochtend 5
september stonden de vele vrijwilligers klaar. Ouders, het complete team van leerkrachten en
een aantal oud gedienden hielpen
mee met het opbouwen van de
kramen en het uitstallen van spullen. Het was kostelijk om te zien
hoe de vrijwilligers de vele verkregen spullen sorteerden en
opzetten voor hetgeen wat
komen ging. Tegen twaalf uur
was het schoolplein niet meer te
herkennen als schoolplein maar
veranderd in een grote rommelmarkt. Er werd nog even samen
geluncht, waarna vervolgens
iedereen de toegewezen posities
innam.
Vol ongeloof waren de nieuwe
teamleden van zowel school als
het nieuwe AC-team (Activiteiten Commissie, voormalige
Ouder Raad). Daar stonden de

opkopers, de ouders, kinderen en
andere belangstellenden te
dringen voor de boerenwagens.
De linten om een ieder tegen te
houden waren al ruim van te
voren door midden getrokken.
En de boerenwagens waren het
laatste obstakel dat overwonnen
moest worden. Eén minuut voor
één werden de boerenwagens
wegtrokken door de vrijwilligers, beter gezegd weggeduwd
door het publiek. Waarna iedereen al rennend het plein op
kwam, op weg naar alle waar wat
te koop aangeboden werd. Ook
Marike Rakers was nog bezig
met het legen van enkele dozen
tot ze overvallen werd door haar
vriendinnen. Ze moest mee naar
haar vrijgezellen feest. Wat een
verrassing…..
Daar gingen ze: De kopers, tassen en karren vol werden gekocht
en naar de auto gesleept. Naast de
rommelmarkt was er voor de
kleintjes een touwtje trek. Ook
was er in plaats van een grabbelton een grabbeljurk. Tevens werd
gedacht aan de inwendig mens.
Hamburgers, koffie, thee, snoep
enz. werden te koop aangeboden.
En ook voor muziek is gezorgd,
de installatie is belangeloos ter
beschikking gesteld door Geert
Plat. Daar stond hij weer, onze
omroeper Lammert Grooten
naast het alom bekende rad van
fortuin, de mensen in de microfoon te verleiden om lotjes te
kopen. Door vele bedrijven en
ouders zijn spulletjes geschonken die als prijzen dienden voor
het rad. Grote dank voor al deze
bereidwilligheid.

Nadat de opkopers hun slag hadden geslagen zag je dat steeds
meer en meer dorpsbewoners
rond bleven scharrelen rondom
de kramen. Ondanks de felle
korte buien bleven de mensen
gezellig hangen. Naast het rad
van fortuin werden tevens een
aantal landkaarten geveild. Ook
werden in de school de landkaarten aan de lopende band verkocht.
Na afloop moest alles weer worden opgeruimd. Wat ging dat
snel, ook ouders die op de markt
liepen hielpen mee. Boeken en
dozen gingen naar het oud
papier, kleding werd opgeslagen
voor als er weer een kledinginzameling is door de school. Oud
ijzer werd door opkopers gekocht en opgehaald. De overgebleven knuffels zijn geschonken
aan Willeke Deen die op haar
beurt alle knuffels heeft gewassen. De knuffels zijn door haar
geschonken aan kinderen in
Inda. De restanten zijn geschonken aan de kinderspullen
winkel Dero en de familie Van
der Laan. Waarvan de laatste om
de twee weken een container
krijgt waar spullen in worden
gestopt die verscheept worden
naar andere landen. Niets is overgebleven, fantastisch.
Ondanks het wat mindere weer
was het een zeer geslaagde dag
en er is goed verkocht. Waardoor
de school op haar beurt weer
leuke dingen kan aanschaffen en
organiseren voor de kinderen van
OBS 75.
Dank voor alle hulp, giften en
spullen en tot over twee jaar!
De Activiteiten Commissie van
OBS 75
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Fietspad Buinerstraat
Het fietspad langs de Buinerstraat zal worden vernieuwd. Dat
betekent dat , vanaf het bord
B e b o u w d e k o m B u i n e rveen/oversteek Buinerveen tot
afslag naar N374 BorgerStadskanaal/oversteek bij afslag,
het oude fietspad wordt vervangen door een betonnen pad met
een breedte van 2.10 m. Het werk
wordt op dit moment uitgevoerd
door de fa. Hoornstra in week 40
t/m 48.
Hoofdkade
De Hoofdkade zal bestraat worden met nieuwe grijze betonklinkers. De bestaande graskeien
van de parkeerplaats zullen dan
ook worden vernieuwd. Ook dit
project wordt nu uitgevoerd door
de fa. Hoornstra in de weken 42
t/m 48. De stobben van de gevelde bomen worden tevens verwijderd.
Voordat deze beide projecten van
start gingen, is er een informatieavond gehouden op woensdag 16
september in dorpshuis De Viersprong.
Dorpsbezoek B&W, raadsleden en ambtenaren Gemeente
Borger-Odoorn
Woensdag 14 oktober komt onze
nieuwe burgemeester Jan Seton
met wethouders, raadsleden en

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

ambtenaren voor een dorpsbezoek naar Buinerveen/NieuwBuinen west.
Gemeente Borger-Odoorn reist
de komende tijd langs alle dorpen. Inmiddels hebben ze al een
paar bezocht, o.a. Buinen, Drouwenerveen, Eeserveen.
Om 16 uur worden zij verwacht,
waarna we, na een kopje koffie/thee, een bedrijfsbezoek
brengen aan fa. Hoornstra. Na
een maaltijd en een wandelrondje door ons dorp zijn inwoners
welkom van 20 tot 21 uur in
dorpshuis De Viersprong. Maak
kennis en maak een praatje. Zo
kan men horen wat er in ons dorp
speelt. Positieve zaken, maar ook
zaken waar iets mee moet gebeuren.
Fietsoversteken:
Er zijn 2 fietsoversteken op de
Buinerstraat, die veiliger moeten
worden gemaakt ter hoogte van
de ingang van ons dorp/ bij het
plaatsnaambord en bij de afslag
naar/van de N374.
De fietsoversteek op de Buinerstraat bij de afslag N374 wordt
een drempel met een lichte verhoging van
cm. Aan de ene
kant (Buinerveense) komen langere pianostrepen; dus een glooiender geheel en aan de andere
(Buiner) kant komen kortere
pianostrepen.
Met de aanwonenden van de Buinerstraat is 2x gediscussieerd. Na
ste
de 1 bijeenkomst heeft de
gemeente 3 verschillende tekeningen gemaakt, waarin de wensen zijn meegenomen. Samen
wordt voor variant drie gekozen:
een licht verhoogde drempel met
pianostrepen in langere versie
(zie variant twee). Aan kanaalzijde komt een wegversmalling,
zodat het verkeer vanaf Buinen
minder hard ons dorp inrijdt. Met
borden “situatie gewijzigd”, of

iets dergelijks. Geen voorrangsbord!
Er komt geen andere kleur bij de
fietsoversteken; dit veroorzaakt
extra geluid. Wel onderbroken
witte strepen als aanduiding
fietsoversteek.
Extra opmerkingen, die gestuurd
zijn naar de gemeente:
Graag vier wilgen naast het
kanaal weg. Minstens eerste tien
meter langs het kanaal helemaal
kort snoeien. Het zicht vanaf
Buinerveen richting Buinen op
het fietspad is heel slecht.
Plaatsnaambord “Buinerveen”
neemt ook veel zicht weg.
Kan deze bij begin van de drempel geplaatst worden?
Graag dode takken bij populieren
weghalen tussen Jaagpad en de
Buinerstraat.
Bij de vorige snoeibeurt is dit
gedeelte vergeten. Er is toen wel
gesnoeid tussen Hoofdkade en
Hoofdstraat, maar niet tussen
Jaagpad en Buinerstraat.

Dorpskrant Buinerveen
Uitbreiding van bestuur Plaatselijk Belang
Op dit moment maken Dennis
Middeljans, Brigitte Fowler, Jan
Haikens, Jan van Noortwijk,
Herbert Lubbers en Ina Habing
deel uit van het bestuur. Inmiddels is ook Roelfienus Boekholt
toegetreden tot het bestuur van
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west. Mochten er inwoners zijn die ook
belangstelling hebben voor een
bestuursfunctie, dan kunnen zij
zich aanmelden bij een van de
leden.
AED/Reanimatie
In maart 2016 worden de 13 vrijwilligers, die er nu zijn opnieuw
getraind voor de AED /reanimatie. Graag zien we dit aantal uitgebreid. Het betreft slechts 1
avond les in dorpshuis De Viersprong. De les bestaat uit veel
praktijk; oefenen met een pop,
maar ook zogenaamde “casussen”/ gebeurtenissen, waarin de
praktijk wordt nagebootst. Onder
deze lessen wordt er veel
gelachen ondanks de serieuze en
trieste gebeurtenissen, die door
onszelf worden uitgebeeld.
De aanrijtijden van de ambulances zijn te lang voor sommige
mensen, die een hartstilstand
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Nieuwbouwplan Zuidonder:
Bij Plaatselijk Belang hebben
een aantal personen gevraagd
naar mogelijkheden voor een
starterswoning. Er is opnieuw
contact met fa. Explorius opgenomen. Explorius gaat het plan
verder uitwerken. Mochten er
meer geïnteresseerden zijn, laat
dit weten bij Dennis Middeljans,
tel. 0599 212 232 of dennis@middeljanssportenreclame.
nl
krijgen. Daarom is het belangrijk
om een AED in ons dorp te hebben. Deze hangt aan de zijmuur
van dorpshuis De Viersprong aan
de Noorderstraatzijde.
Wanneer er een melding bij 112
komt, worden de vrijwilligers
voor een deel ingeseind om naar
de patiënt te gaan en een ander
deel gaat de AED ophalen.
Belangrijkste doel is om de
bloedcirculatie op gang te houden door te pompen met je handen.
Nogmaals de oproep:
Meld je aan als vrijwilliger!

Facebook
Plaatselijk Belang is nu ook te
vinden op Facebook. Sociale
media is een manier om snel
nieuws te verspreiden, maar ook
om te reageren op zaken.
Meer dan 400 personen hebben
de verschillende onderwerpen
bekeken. Onderwerpen zoals: de
informatieavond over het fietspad, over het dorpsbezoek van de
burgemeester op 14 oktober, enz.
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De hond in de
winter
Binnen is het lekker warm. Ook
de hond raakt gewend aan deze
lekkere warmte. Maar probeer de
vaste slaapplek van de hond niet
te dicht bij een warmtebron te
plaatsen. Een hondenlijf krijgt
wat te verduren als hij opeens
van de warmte binnen naar de
kou buiten gaat. Oude en/of
magere honden met dunner haar
mogen dan best een jasje aan.
Laat je hond lekker lopen, spelen
en rennen in de sneeuw of vorst,
zo kan hij zich warm houden.
Dus niet te lang stilstaan of liggen in de kou. Bij ijs en pekel kan
je de voetzooltjes insmeren met
vaseline(of speciale potenbalsem). Pekelzout kan erg pijnlijk
zijn bij droge en/of kloofjes in de
voetzooltjes.
De vacht verzorging is ook in de
winter belangrijk. De vacht moet
goed luchtig en doorkambaar
zijn. Door de lucht tussen de
haren wordt de temperatuur beter
geregeld. Dus geen klitten en
vervilte vacht,dit brengt alleen
maar verstikking van de
huid,met alle huidproblemen en
wondjes ten spijt. Een goed verzorgde vacht is effectiever tegen
de kou dan geklitte of te lange
vacht. De heel kort getrimde
hondjes mogen best een wat langere “coup” tijdens de echte koude. En liever wat korter haar dan
lang haar dat langer nat blijft.

Trimsalon Dommel
Noorderdiep 44
9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840
www.trimsalon-dommel.nl
www.facebook.com/trimsalondommel

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

Hallo Buinerveen en omstreken,
Agenda Kerst
2 de kerstdag live muziek vanaf 21.00 uur
entree gratis
One man show band,
Leuke muziek live gezongen
Ook gaan we salades en hapjes verzorgen, ruim voldoende
en leuk opgemaakt.
Deze kunnen via de mail of tel. worden besteld en eerste of tweede
kerstdag worden opgehaald.
Huzarensalade
4 pers
€ 17,98
Rundvleessalade
4 pers
€ 17,98
Zalmsalade
4 pers
€ 22.50
Ook verzorgen we graag bittergarnituren (hapjesschalen )
Hapjes 50 hapjes voor 22,50
Oud en nieuw, ook oliebollen, krentenbollen, en appelflappen te
bestellen, info volgt.
Voor info tel 0593552690 of 0629173481
Email Johan-beja@hetnet.nl ook om te bestellen.
Graag naam, dag, en tijd vermelden van ophalen

Ik verzorg de vacht van uw
hond graag!
Trimsalon Dommel

Openingstijden:
Ma-di gesloten m.u.v. verenigingen
Wo-zo open vanaf 14.00 uur

Dorpskrant Buinerveen
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Nationaal MS Fonds zoekt
collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt
collectanten voor de jaarlijkse
collecteweek van 23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de
instelling: Een beetje kou gaat
wel weer over, MS niet!
MS is een grillige ziekte maar
vooral ook een beetje rare ziekte,
want waarom raakt de ene persoon met MS in korte tijd snel
geïnvalideerd en een ander met
MS kan nog jarenlang goed functioneren?
De enige gemeenschappelijke
factor hierbij is angst. Mensen
die aan MS lijden zijn altijd bang.
Bang voor wat de ziekte kan aanrichten.
Daarom heeft het Nationaal MS
Fonds een tweetal kernwoorden
bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering!
Genezing omdat we zo graag
willen dat we een MS vrije
wereld gaan krijgen.
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke
genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft
zich inzetten op het ontwikkelen
van nieuwe behandelprogramma´s waarbij het vertragen van
invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is.
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al
iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen
met Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant
via 010-591 98 39,
www.nationaalmsfonds.nl
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Hoe zit dat nou eigenlijk met …
SUIKER?
Zo in de herfst merk ik dat ik
weer heel veel zin krijg om lekkere baksels te maken: appeltaarten, cake, kruidkoek, noem maar
op. Herkenbaar? In de afgelopen
jaren heb ik mij aangewend
steeds minder suiker te gebruiken. Gewoon, omdat ik me daar
beter bij voel. Langzamerhand
wende ook mijn smaak aan de
minder zoete varianten van lekkernijen en proefde ik weer de
échte smaak van voedsel. Best
verrassend …
Op het internet circuleren de nodige verhalen over suiker en de
gevaren ervan. Maar hoe zit dat
nou eigenlijk? Wat is suiker en
wat doet het in je lichaam? En
wat zijn de alternatieven?
Hierbij daarom in vogelvlucht
een samenvatting van allerlei
informatie over suiker en andere
zoet-mogelijkheden. Aan het
eind zal ik een paar links toevoegen waarmee je zelf kunt verder
lezen. Want ook ik kan niet toveren … (nee … echt niet!): er is
zoveel over te zeggen en te
schrijven dat het niet volledig
kán zijn in enkele pagina's.
Wat is suiker?
De suiker die het meest wordt
gebruikt in huis-, tuin- en keukensituaties is de witte kristalsuiker: sucrose. In Nederland wordt
die gemaakt van, jawel, suikerbieten. In onze streek een heel
bekend agrarisch product. Om
van die biet de zuiver witte suikerkristallen in je koffie te krijgen worden heel wat productiestappen gezet. Tijdens dit proces
verdwijnen alle gezonde stoffen
(B-vitamines, calcium, enz.) uit
de oorspronkelijke biet. Wat overblijft is een zoetmiddel, meer

niet. Wel is het bijna onweerstaanbaar verleidelijk…
Hoe komt het nou dat we juist
door suiker zo worden aangetrokken?
Heel kort door de bocht: de cellen in ons lichaam hebben glucose nodig als energiebron, en in
het lichaam worden suikers
omgezet in glucose en fructose.
Zo is ons lichaam al vanuit de
oertijd geprogrammeerd en dat is
niet veranderd. Dat betekent dat
we zin krijgen in iets zoets als we
veel energie verbruiken, lichamelijk of geestelijk. Want ook
hersencellen hebben glucose
nodig. Het liefst zorgt ons
lichaam ook nog voor een reservevoorraad, die wordt opgeslagen in vetweefsel. Vooral vlak
voor de donkere, koude periode
van het jaar zorgt de natuur dan
ook volop voor een suikerrijke
voorraad: honing en vruchten
zijn volop voor handen. Wie in de
oertijd de meeste vetvoorraad
had, had de meeste overlevingskansen: 'survival of the fattest'.
Hoe mooi is alles op elkaar afgestemd in de natuur!
Wat doet suiker in ons
lichaam?
Allereerst: het is de grootste energieleverancier voor ons lichaam.
Maar inmiddels is het helaas zo
dat we heel veel meer suikers
binnen krijgen dan we eigenlijk
nodig hebben. Niet alleen in de
vorm van suiker in bijvoorbeeld
de koffie, maar ook in de vorm
van andere koolhydraten zoals
brood, pasta en aardappelen. Die
worden in het lichaam ook omgezet in suikers. Vandaar de grote
borden pasta die wielrenners
naar binnen kunnen werken. En
de grote borden stamppot die
onze ouders en grootouders konden eten zonder dik te worden:

het harde lichamelijke werk zorgde ervoor dat alle energie werd
gebruikt. Bij het gemiddelde
huidige leefpatroon past het
helaas veel minder. Sorry, leuker
kan ik het niet maken …
Alle suikers die we binnenkrijgen geven de bloedsuikerspiegel
een flinke stimulans om te stijgen. Dat noemen we de glycemische lading (Gl). Vaak is het zo
dat we niet meteen alle energie
nodig hebben, en wordt een deel
van de glucose opgeslagen in
lever en spieren. Die vorm noemen we glycogeen, en is door het
lichaam redelijk snel beschikbaar te maken voor gebruik. Wat
er dan nog overblijft wordt opgeslagen in vetweefsel, en dat veroorzaakt overgewicht.
Om de binnengekregen glucose
bruikbaar te maken voor de cellen van het lichaam is insuline
nodig. Veel glucose, dus veel
insuline … En dát veroorzaakt op
den duur problemen: insuline
wordt gemaakt in de alvleesklier
en die moet veel harder werken
dan waar hij eigenlijk geschikt
voor is. De alvleesklier loopt
daarmee het risico van slag te
raken, waardoor de productie
van insuline verstoord raakt. De
insulineproductie heeft de neiging steeds hoger te worden.
Uiteindelijk raakt de alvleesklier
vaak uitgeput en produceert dan
weer juist te weinig insuline,
waardoor de suikerspiegel in het
bloed te hoog blijft.
Een ander mogelijk gevolg is dat
de cellen door het overaanbod
steeds ongevoeliger worden voor
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http://rinekedijkinga.nl/veelgestelde-vragen/suikers.html
http://jessevandervelde.com/gevolgen-van-hoge-bloedsuikerspiegel-voor-onze-levensduur/
http://moniquevandervloed.nl/de-zoete-feitjes-op-een-rij-alles-over-suikersuikervervangers/
insuline, en dat noemen we insuline-resistentie. Uiteindelijk ontstaat dan Diabetes type 2. Vroeger heette dat ouderdomsdiabetes, inmiddels zijn er helaas zelfs
al kinderen die hiermee te maken
krijgen.
Door de hoge concentratie van
insuline in het bloed raken allerlei organen en systemen van slag
en het risico op bijvoorbeeld
hart- en vaatziekten, kanker, verstoring van het afweersysteem en
dementie nemen toe.
Het is dus wel begrijpelijk dat er
wel eens geschreven wordt dat
suiker een soort vergif is.
Alternatieven
Gelukkig zijn er ook andere producten die een zoete smaak kunnen geven aan voeding. En ieder
alternatief heeft zijn eigen glycemische lading. Er zijn diverse
kunstmatige zoetstoffen die weliswaar weinig met de suikerspiegel doen, maar ook vaak op basis
van onderzoeken in verband worden gebracht met vervelende
ziektes.
Persoonlijk kies ik daarom liever
voor natuurlijke alternatieven.
Honing is een mooie natuurlijke
vervanger die nog veel gezonde
stoffen bevat. De glycemische

lading is echter wel hoog, dus is
het wat minder geschikt bij een
onstabiele bloedsuikerspiegel.
Stevia is een andere natuurlijke
vervanger met als heel groot
voordeel dat de glycemische
lading 0 is. Het doet dus niets met
de bloedsuikerspiegel. Het is wel
even opletten geblazen: er zijn
inmiddels helaas veel producten
die maar een klein beetje Stevia
bevatten en verder heel veel rommel. Verder is Stevia een product
met een heel eigen smaak: je
vindt het lekker of niet.
Een mooie tussenvorm is kokosbloesemsuiker: het smaakt als
gewone suiker, maar heeft een
veel lagere glycemische lading.
Een paar theelepels in een appeltaart of kruidkoek is ook al
genoeg.
En toch … het allermooiste is
nog om je eigen smaakpapillen
weer te wennen aan de smaak
van écht voedsel: want wie weet
nog hoe lekker bijvoorbeeld worteltjes uit eigen tuin zijn? Of pure
appelmoes? Dan heb je misschien helemaal geen suiker
meer nodig … en dat zou je
lichaam een groot plezier doen.
Ik nodig je uit om het gewoon
eens te proberen!

-Honing van eigen imkerij.
-Honingproducten.
-Verhuur van bijenvolken voor bestuiving.
-Apitherapie.

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

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
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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:Suikerzakje van cafe Kroeze, Hoofdstraat Buinerveen.
Foto onder: Aardappelmeelfabriek Hollandia, jaren 60 Zuiderdiep Nieuw-Buinen.

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

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 25

Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
We hebben het de laatste tijd erg
druk en hebben weer veel bijzonder materiaal weten binnen te
halen. Wat natuurlijk weer moet
worden uitgezocht en een plaats
krijgt in ons archief. Ook weten
steeds meer mensen ons te vinden en zoeken ons op, met verhalen en of materiaal. Langzamerhand groeien we uit ons jasje en
krijgen we ruimte gebrek. We
zoeken nog enkele vitrinekasten,
mocht u nog een hebben staan er
er niets mee doen, neem dan even
contact op met onze vereniging.
We komen er dan samen wel uit
en kunnen dan voor onze vereniging weer enkele stukken plaatsen.
Het archief en verenigingsgebouw van onze vereniging laat
een beeld zien uit vervlogen tijden, waar u ook informatie kunt
vinden. Maar waar ook hulp kan
worden geboden bij het zoeken
naar gegevens of een plaats is

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

van ontmoeting. Kom gerust ook
eens langs aan de Parklaan 26 om
te kijken en te zien, vrij toegankelijk en ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00
uur, of na telefonisch contact op
een ander tijdstip. Ook kunt u
materiaal meenemen zoals foto's
deze worden ter plekke gescand
en kunt u ze zo weer mee nemen.
Daarnaast wordt er druk gewerkt
aan onze website waar u kunt
zien wie wij zijn maar ook wat
we doen en vastleggen. De website kunt u vinden onder de naam
www.histver-nbb.nl kijkt u
gerust en geef uw mening, of
eventueel aanvullingen. Ook
worden er foto's op geplaatst
waar we op zoek zijn naar de
gegevens die erbij horen en de
foto zo compleet maken.

2015 is weer uitgekomen. 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.
Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
daar staat ook veel informatie
over onze vereniging.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

Ook de nieuwe uitgave van ons
tijdschrift, het 3e nummer van

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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een flinke toon te blazen op een
Vuvuzela. Dus mocht u in de
zomermaanden buiten zitten en
zich afvragen waar die luide toeter toch vandaan komt, nou, dan
wordt een viswedstrijd gestart of
geëindigd.
In juni was de opkomst wat minder, 7 personen en er werd ook
wat minder omhoog gehaald.
In juli stond de wedstrijd met bbq
op de agenda. Maar liefst 28 personen deden mee. Het was een
prachtige zwoele avond waar in
een schitterende omgeving ook
nog eens na het vissen heerlijk
samen gegeten kon worden.
Op 22 augustus was de laatste
wedstrijd waar op centimeters
werd gevist. 14 volwassen deelnemers en 2 jeugdvissers haalden
samen 1441 cm op. Een mooie
score op een prachtige zomeravond.
De laatste wedstrijd van het seizoen is traditiegetrouw een wedstrijd op gewicht. Die avond in
september zaten er 17 vissers aan
de oevers die samen 10,72 kilogram vis aan de haak hadden.
Zie in schema onderaan de pagina onder nog even de totalen per
wedstrijd en per categorie:
Indien de gemiddelde scores in
centimeters en gewicht met
elkaar vergeleken worden tussen
de heren en de dames dan is de
eindstand 3-3. De inzet kan
terugverdiend worden met het
prijzengeld. Kleine bedragen

kunnen gewonnen worden en
vooral bij de jeugd zijn de paar
euro's voor een eerste prijs een
welkome aanvulling op het zakgeld.
Dit seizoen was de jeugddeelname matig, terwijl het toch een
leuke competitie is in het dorp
waarbij kinderen vanaf een jaar
of 4 met een eigen hengeltje mee
kunnen doen. Rustig op een
stoeltje zitten en vol spanning de
dobber in de gaten houden is
geen sinecure. Voor de wat oudere schooljeugd evenmin. Het
probleemloos een kleine stekelbaars van de haak halen is nog
wel eens lastig maar er is altijd
hulp in de buurt.
Het wedstrijdseizoen is nu ten
einde. Laten we hopen dat er dit
jaar een flinke winter komt waarin geschaatst kan worden. Doordat de waterstand in de ijsbaan
wat hoger is dan in een normale
tijdelijke ijsbaan duurt het in
Buinerveen soms iets langer
voordat de baan voldoende
bevroren is om open te gaan.
Daar staat echter tegen over dat
ook in de zomer gebruik gemaakt
kan worden van een prachtige
waterplas om in te vissen maar
ook om te gebruiken tijdens de
Spelweek en de Spokentocht.

Een pareltje achter de Noorderstraat/Hoofdstraat in combinatie
met het Merasbos waar we als
inwoner in deze omgeving trots
op mogen zijn. Het bestuur van
de ijsvereniging doet zijn best dit
terrein ook keurig te maaien en te
onderhouden. Toen deze zomer
dan ook de gazonmaaier, een
bosmaaier en een kettingzaag
gestolen werden uit de schuur
was het even erg zuur. Een groot
geluk was dat tijdens de voorbereidingen van de Spelweek de
gazonmaaier teruggevonden
werd. Mogelijk in het bos
geschoven om later opgehaald te
worden maar gelukkig teruggevonden. Deze maaier doet namelijk niet alleen dienst om het gras
te maaien maar er kan ook een
hark op gemonteerd worden en in
de winter als de ijslaag dik
genoeg is wordt ie het ijs op gereden voorzien van een veger en
kan de maaier ook de baan vegen.
Nu dus het visseizoen ten einde
loopt wordt de blik alweer richting winterseizoen verplaatst.
En mocht u nu ook graag willen
vissen het volgende seizoen, hou
de Dorpskrant in de gaten met de
adressen en de tijden waar en
wanneer een viskaart gehaald
kan worden.
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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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 16 september was er
een lezing over het verwerken
van landbouwproducten.
Carolina Verhoeven, culinair
etnoloog en eigenaar van Landskeuken en Academie Culinaire
Historie, is geïnteresseerd in
alles dat met het bereiden van
voedsel te maken heeft.
Het Culinair Historisch Kookmuseum in Roden is een uniek
museum en is mede door haar
opgericht. Dit museum houdt de
culinaire tradities in stand. Er is
een wisselende expositie van
keukengerei met verborgen verhalen en unieke keukenmaterialen, veelal handgemaakt.
Carolina Verhoeven vertelt boeiend over de verschillende projecten die zij heeft opgezet. Zij
wordt door het ministerie van
Buitenlandse zaken vaak gevraagd om advies en begeleiding
te geven in verschillende werelddelen. Vooral op het gebied om
lokale landbouwgewassen als
voeding te conserveren, zodat er
op momenten van schaarste aan
verse voeding toch een beroep op
een voorraad gedaan kan worden. Of om de lokale economie
een stimulans in werk en zo zijn
financiën te geven. Zo heeft ze
in Zuid-Afrika en Rusland met
witte kolen gewerkt, in Guatemala zeezout gewonnen, in India
een theeplantage en kwekerijen
van champignons en ananas opgezet. In Marokko van cactussen
o.a. jam gemaakt, in Mali vruchten tot cacao verwerkt en in
Palestina van olijven verschillende producten gemaakt. Bij al
deze projecten werd de inlandse
kennis gebruikt met de huidige
technieken.

Op woensdag 21 oktober is het
de beurt aan het eendagsbestuur.
Verrassingsprogramma.
Woensdag 18 november is er een
lezing over Paddestoelen
en op woensdag 16 december
vindt de kerstavond plaats.
Museumgroep:
Met 12 dames een rondleiding
gehad op Schloss Clemenswerth op woensdag 2 september.
Maagd Anna in kostuum uit de
tijd van 1737-1747 leidde ons
rond in het jachtkasteel van
Kürfürst Clemens August, die
ook nog 5x bisschop en aartsbisschop was. Het kasteeltje is nog
steeds zo als 300 jaar geleden,
heeft geen schade geleden van de
wereldoorlogen. De vloer bestaat
uit 15 soorten marmer en is
gelegd in de vorm van een ster.
Als je op het middelpunt staat,
kijk je door alle ramen naar groene lanen, je ziet geen van de andere gebouwen, die gebouwd zijn
voor zijn jachtgasten en nu
gebruikt worden als galerie, restaurant en museum. Prachtige
wandkleden sieren de muren,
mooie meubels waaronder een
chinees kabinet en verborgen
deuren in slaapkamers waar vroeger de dienstboden of minnaressen naar binnen kwamen. De
kapel wordt nog steeds gebruikt ,
elke dag mis door de kapucijners
en op 15 augustus een processie
ter ere van Maria Hemelvaart.
Onder het altaar een skelet van
Fructinus een martelaar uit
Rome.
De kloostertuin heeft een heg van
300 jaar oud en wordt prachtig
bijgehouden; er staan nu bloemen in maar vroeger was het een
moestuin en kruidentuin voor
eigen gebruik.
Het Stedelijk Museum in Coevorden wordt op woensdag 28
oktober bezocht. Coevorden
heeft een boeiende, maar heftige

geschiedenis achter de rug vol
oorlog, vernietiging en een eeuwig durende strijd om de macht.
Het Stedelijk Museum Coevorden, onderdeel van het Arsenaal,
neemt de bezoeker mee op een
ontdekkingsreis langs het verhaal van Coevorden vanaf de
eerste burggraaf tot en met de dag
van vandaag. Vertrek 13 uur bij
Dorpshuis De Viersprong.
Provinciale Commissies:
Wandelen bij de afdeling Uffelte
op donderdag 8 oktober 2015 om
09:30 uur.
Wandelen bij de afdeling Vledder
op donderdag 12 november om
9.30 uur.
Kenniscentrum Handwerken en
Textiele Werkvormen: 13 oktober: workshop Mountmellick,
cursus voor gevorderde handwerksters en op 22 oktober + 10
december: workshop Textiel
anders. Op 26 oktober: Kwasten
maken.
Commissie Wonen en Tuinen:
Donderdagmiddag 5 november:
Theo Schomaker vertelt over het
onderwerp 'veiligheid in en om
huis'. Een zeer interessante en
leerzame presentatie over preventieve maatregelen die ouderen kunnen nemen om een veiliger huis te creëren. Als men weet
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Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (48,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

waarop te letten, kan men zelf
veel doen om het risico op babbeltrucs, overvallen worden op
straat, brand, inbraak en vallen in
eigen huis te verkleinen.
Agrarische Commissie: 1300
dames bezoeken het meerdaags
evenement. Buinerveen gaat met
12 leden op 13 oktober naar Nijeveen en omgeving.

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

Aanmelding voor de uitstapjes van BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie Andes van maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur, op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554.
De BoodschappenPlusBus wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Borger-Odoorn, Welzijnsorganisatie Andes, het
Nationaal Ouderenfonds, de Vriendenloterij, de Rabobank, het
Drentse Mondenfonds, Woonservice Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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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 uur
groep 4 t/m 6
19.00 - 20.00 uur
groep 7/8 en VO
20.00 - 21.00 uur
dames
Zaterdag:
09.30 - 10.30 uur
groep 1 t/m 3

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

HIP- HOP KIDS
HIP- HOP Tieners
STREETDANCE
HIP- HOP MINI

De lessen worden gegeven door Laura Schipper
Algemene informatie
Je mag twee keer gratis meedoen, daarna kun je lid worden van SV O.K.K.
Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 inschrijfgeld.
Voor onze leden hebben wij een verzekering afgesloten, kosten € 7.00 per jaar.
Het is alleen mogelijk om bovenstaande bedragen + verzekering via automatische incasso te betalen.
Hiervoor kunt u de machtiging tekenen.
De contributie wordt per kwartaal betaald.
Vandaar dat het opzeggen van het lidmaatschap alleen per kwartaal kan plaatsvinden.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, telefonisch of per email bij de penningmeester.
Als de basisscholen vakantie hebben, worden er ook bij onze vereniging geen lessen gegeven.
De contributie wordt tijdens de vakantie doorbetaald.
Sv O.K.K. geeft meer lessen, zowel in de Splitting als in 't Aailand te Nieuw Buinen.
Wij hebben nu ook een facebook-pagina: https://www.facebook.com/svokk
Ons hele programma kunt u nalezen op onze website: http:// okknieuwbuinen.nl
Sv O.K.K.

Nieuws van
sv O.K.K.
Wij zijn alweer een tijdje bezig
en alle lessen trekken weer wat
aan nu het zwemseizoen over is.
Even extra aandacht voor
Ouder en Peutergym. Voor
ouders met kleine kinderen uit
Buinerveen is er de mogelijkheid
om naar Ouder en Peuter gym te
gaan. Als uw zoon of dochter 1½
jaar is en al kan lopen dan kunt U
samen de gym ontdekken. De
lessen worden gegeven in de
Splitting te Nieuw Buinen.
Op maandag en donderdagochtend van 09.15 tot 10.00 uur.
Op dit moment is er voor de donderdagochtend een wachtlijst
maar op de maandagochtend is er
nog voldoende plek.

Op zaterdag 23 April 2016 hebben wij onze uitvoering weer.
Wij hebben als thema de 4 elementen 'water, aarde, lucht en
vuur'.
Als er mensen zijn die spullen
heb die wij dan mogen lenen om
de Splitting leuk aan te kleden,
denk dan aan ons.
Ook voor ideeën over ons thema
mag U contact met ons opnemen.
Zoals misschien al bekend is
geeft Laura nu op Maandag
Streetdance.

Deze groep heet Buunerfame en
ze trainen van 20.00 tot 21.00
uur.
Het is voor dames van al leeftijden dus kom eens kijken en meedoen
Kijk voor extra informatie op
onze website
http://okknieuwbuinen.nl/
en facebookpagina.
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V.V. Buinerveen Dames 1
zoekt teamgenoten
jou?
r
o
vo
Iets
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

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.

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

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

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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Schaats / visnieuws
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2015 zijn te verkrijgen bij:
A. Trip alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2014-2015
Donateur per gezin
€ 6.00
Donateur alleenstaand
€ 3.00
Gezinslidmaatschap
€ 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar
€ 6.00
Nu de zomer weer voorbij is en
we terug kunnen kijken op een
prima visseizoen, met steeds
weer een mooie opkomst aan
deelnemers voor onze viswedstrijden en een gezellige zomer
bbq, maken wij ons weer op voor
de herfst en de winter.
Een vervelend incident in de
week voor de spelweek, was de
inbraak waarbij de bosmaaier,
kettingzaag en zitmaaier zijn
gestolen, hoewel deze laatste
gelukkig weer in het bos is teruggevonden. Toch intussen het gras
kunnen maaien en met hulp van
mede dorpsbewoners, was het op
tijd netjes voor de spelweekactiviteiten.
Het eerstvolgende waar we ons
mee bezig gaan houden is het
uitzetten van een mooie route
voor de spokentocht op 7 november as. Daarnaast zijn er altijd
nog klussen te doen rondom de
visvijver en het gebouw.
Verder hopen wij weer eens op
een echte winter met sneeuw en
natuurlijk veel ijs. Tenslotte zijn
we een schaatsvereniging, want

schaatsen op de ijsbaan in Assen
is leuk (zie pagina hiernaast voor
de data), maar in de buitenlucht
zoals bij ons zou toch wel weer
erg leuk zijn.

€11.50
€ 6.50

Uitnodiging
De jaarvergadering
wordt gehouden op
Vrijdag 13 november
2015
om 20.00 uur
in het verenigingsgebouw
U bent van
harte welkom!
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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:
Zaterdag 24 oktober 2015 van 17.00 tot 19.00 uur Vrij schaatsen voor de leden
Zaterdag 21 november 2015 van 17.00 tot 19.00 uur Vrij schaatsen voor de leden
Maandag 28 december 2015 van 17.00 tot 19.30 uur De alternatieve toertocht voor de jeugdleden ) Zaterdag
20 februari 2016 van 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.

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

Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Weerzien
in
Buinerveen
Een groep oud inwoners, oud
voetballers, en oud leerlingen
van O.B.S. 75 , brachten op 5
oktober een bezoek aan hun oude
woonplaats Buinerveen,Nieuw
Buinen, de school, V.V. Buinerveen, en de ijsbaan.
Op school 75 werden ze verwelkomd en rond geleid door Rika
Grooten Plat, wat zij een grote
eer vond.
Allen vonden het een zeer
geslaagde middag, velen hadden
elkaar na de lagere school nooit
weer ontmoet en hebben volop
genoten van de vele oude koeien
die uit de sloot werden gehaald.

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

v.l.n.r. Diechie Woering, Janny Sanders, Roelof Nijhof, Marchien Klasens, Peter Lutz, Lammy Popken, Janna Schuiling,
Jan Haikens, Ina Speelman, Anna Pomp, Coba Uneken, Eppie Kunst, Appie Poelman, Zwaantje Sanders,
Fokke Nijhof, Appie Schipper, Tinus Boekholt, Jan Weits, Kees Kat.
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Afdeling Borger-Odoorn i.o.

Waar woon ik eigenlijk? Ken ik mijn eigen natuurrijke woonomgeving wel?
Heeft u zich deze vragen wel eens gesteld? Als het gaat om vragen over landschap, natuur en cultuur in uw
woonomgeving wil IVN Borger-Odoorn u op weg helpen met de cursus
Waar ik woon!
Deze cursus wordt eind 2015 en begin 2016 georganiseerd in Borger. De eerste bijeenkomst is voor iedereen
toegankelijk. Dus ook voor degenen die zich (nog) niet hebben opgegeven voor de cursus. Als er nog plaats
is kunnen aanwezigen bij deze bijeenkomst zich alsnog aanmelden. Maar pas op: vol is vol en deelname aan
de excursie, die op de eerste bijeenkomst volgt is alleen voor cursisten!
De cursus bestaat uit zes modules, waarvan de theorie wordt behandeld tijdens zes donderdagavonden.
Elke module gaat vergezeld van een excursie in de gemeente op de zaterdag volgend op de cursusavond.
De modules zijn:
1. Openbare introductie bijeenkomst op 12 november en een excursie op 14 november voor deelnemers aan
de rest van de cursus.
Natuurparels in Borger-Odoorn: een kennismaking met de mooiste natuur in onze gemeente. Met
prachtige foto's gemaakt in het bos, het beekdal en de hei. Verzorgd door Geert de Vries, voorheen
onderwijsconsulent IVN Drenthe.
2. Op 14 januari (theorie) en 16 januari (excursie)
Onder onze voeten: een tijdreis van miljoenen jaren door de geschiedenis van de bodem waarop wij leven.
Verzorgd door Harrie Wolters, adjunct directeur Hunebedcentrum
3. Op 11 februari (theorie)en 13 februari (excursie)
Esdorpen en veenkoloniën: over zand en veen. Verzorgd door Geert de Vries, zie november
4. Op 10 maart (theorie) en 12 maart (excursie)
Biodiversiteit: ecologie en beheer van ons landschap. Verzorgd door Aaldrik Pot, boswachter in de Kop
van Drenthe
5. Op 14 april (theorie) en 16 april (excursie)
Natuur en biodiversiteit in de gemeente – deel 1: enkele natuurgebieden in de kijker, verzorgd door leden
IVN Borger-Odoorn
6. Op 12 mei (theorie) en 14 mei (excursie)
Natuur en biodiversiteit in de gemeente – deel 2: van natuurgebied tot in je achtertuin, verzorgd door
Kars Veling, vlinderstichting
De kosten van de cursus bedragen € 50.
Als u lid bent van IVN Borger-Odoorn of dat wilt worden krijgt u € 10 korting.
Meer informatie op onze website: www.ivn.nl/afdeling/borger-odoorn-io
Belangstelling? Laat dat ons nu al weten. We houden u dan op de hoogte.
Stuur een E-mail naar: activiteitencommissiebo@gmail.com
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Het voorwerp

Het porseleinen voorwerp met
een engelachtige versiering moet
moeilijk van een naam te voorzien zijn. Hoezo? Omdat slechts
één lezer uit ons verspreidingsgebied erop heeft gereageerd. En
naar het oordeel van de uitleners,
de familie Ensing uit Peize, niet
correct maar wel warm, zoals dat
in radenland wordt aangegeven.
Mevrouw Van Lom uit NieuwBuinen heeft aangegeven dat het
naar haar mening een versiering
is van een olielamp. Ze herinnert
zich dat in de woonkamer van
haar oma en opa een olielamp
hing met rondom de lamp allerlei
knusse kleurrijke beeldjes. Qua
tijd praten we over twee tot drie
generaties terug. Ja, mevrouw
Van Lom zit warm, want het in de
editie Dorpskrant augustus 2015
getoonde voorwerp heeft inderdaad iets te maken met een olielamp. Het is echter een fraai
gevormd kannetje dat bij onverhoopte kleine lekkages lampenolie opvangt: een olie(op)vanger,
die recht onder het olielampstel
hangt. Zie in de foto's de gaatjes
waarmee met behulp van bijvoorbeeld koperdraad de olievanger onder de lamp kan worden bevestigd. Kennelijk was het
in vroeger jaren mogelijk dat er
(tóch) lampenolie kon weglekken en toen ook had men in de
gaten dat zelfs een kleine hoe-

veelheid olie niet zo goed was
voor een eiken vloer, wollen
kleed of voor de spulletjes die de
tafel versierden die er precies
onder stond.
Alvorens het volgende te beschrijven en/of te benoemen voorwerp te introduceren, nog even
terug naar de monstertrekker uit
de dorpskrantedities van juni en
augustus 2015. De eigenaar van
het getoonde en beschreven voorwerp kan zich vinden in de voorwerpanalyse, maar wil er
nadrukkelijk bij vermelden dat
grondmonster- en kaasmonsterhulpmiddelen beslist niet van
koper zijn gemaakt.
Dan de nieuwe “opdracht”. De

moeilijkheidsgraad is, gelet op
de regio waarin de Dorpskrant
Buinerveen verschijnt, als gemakkelijk te typeren. We denken
dat heel veel lezers het een en
ander over dit voorwerp kunnen
én zullen vertellen. In beide
foto's is de cameralens gericht
geweest op de binnenzijde. De
totale lengte van het metalen
voorwerp is 14 centimeter, men
hoeft niet te raden dat de breedte
iets minder is. Reacties graag
naar de hoofdredacteur Dorpskrant Buinerveen ( brammes@hetnet.nl ) of naar
Martin Snapper
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De Gouden Provincies
Helpt u mee?

Mag ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Rina Lokhorst en ik
ben Coördinator Huishulpen
gem. Borger-Odoorn en Gem.
Stadskanaal voor Stichting De
Gouden Provincies.
Stichting De Gouden Provincies
is in samenwerking met stichting
Flexplan op zoek naar

Schoonmaak Locaties
Wij hebben een unieke formule
waarmee u uw regio maatschappelijk kunt helpen aan een bedrag
van miniaal € 40.000,00 per jaar,
door uw schoonmaak uit te besteden aan De Gouden Provincies
voor € 15,85 per uur.

Hoe kan dat?
Bij een invulling van 250 uur aan
schoonmaakdiensten kunnen 1
coördinator en ca. 11 schoonmakers “wit” betaald worden. Dit is
het break-even point.
Alle uren (inkomsten) die daar
bovenop komen worden benut
binnen mijn regio.
Het streven is om zoveel klanten
te krijgen dat ik aan ca. 1000 uur
per week kom.
Dit geeft werkgelegenheid aan
nog meer schoonmaaksters, en
het daarmee verdiende geld
stroomt weer terug in de regio, in
mijn geval gemeente BorgerOdoorn en Gem. Stadskanaal.

U helpt zo de lokale gemeenschap en bovendien heeft u
inspraak in wat belangrijk is en
ondersteund dient te worden.
Stelt u zich eens voor wat dit bij u
in de buurt zou kunnen zijn; verenigingen, cultureel erfgoed, voedselbank, kinderboerderij, stimulering van werktrajecten, speeltuin, zwembad, schrijnende
gevallen etc.,.... U bepaalt samen
met de coördinator waarvoor het
geld besteedt zal gaan worden.
Iedereen kan gebruik maken van
onze schoonmaakdiensten,
zowel particulieren als bedrijven, maar ook dorpshuizen en
kerken. Meldt u dus aan!
Ik wil nog even met klem benadrukken dat wij geen commerci-

ële instelling zijn, en dat wij als
Stichting het maatschappelijk
gebeuren hoog in het vaandel
hebben staan.
Meedoen begint hier
Neem contact met mij op tel. 0631027872 of met één van onze
medewerkers op kantoor tel. 088
2055655. Ook kunt u zich aanmelden via de website
www.huis-hulp.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan
ben ik natuurlijk altijd bereidt om
dit concept verder uit te leggen.
Er zijn al 11 schoonmaaksters/makers geselecteerd, en het
zou mooi zijn als we met deze
mensen zo snel mogelijk aan de
slag kunnen.
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

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

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

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

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

Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

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

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
0559-658057
0599-653031
06-46362683
0900-9229
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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

