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Spelweek 2017: Wildwest in Buinerveen

Inhoud:
Pag.

Rondom de ijsbaan te Buinerveen vond voor de 12e keer de
plaatselijke Spelweek plaats. Het
thema van de dit jaar was Cowboys en Indianen. Veel spellen
stonden in het teken van het
wilde westen en de tent was toepasselijk aangekleed. Een rodeostier maakte het plaatje donderdag compleet.
Woensdagmiddag was de aftrap.
Alle 3 de leeftijdscategorieën,
groep 1-4, groep 5-8 en de 12+
jongeren gingen van start. Na een
hele ochtend regen braken de
wolken na de middag open en
kon gestart worden met zonnig
weer.
Voordat de aftrap gegeven kon
worden ging er een hoop geregel
en voorbereiding aan vooraf.
Ook de brandweer kwam nog

controleren of alles door de beugel kon. Ze hadden nog wat waardevolle tips waaraan dan ook
graag werd voldaan. Veiligheid
voor alles. Overigens moet voor
zo'n Spelweek ook een vergunning aangevraagd worden bij de
gemeente. Voorzien van plattegrond, situatieschets en goedkeuringscertificaat. Zelfs de
grote tent moet daarvan voorzien
zijn. Alles wordt meegestuurd
naar de gemeente om dan vervolgens blij en opgelucht te kunnen
zijn als de vergunning weer verleend is. Er zijn oproepen in het
dorp gedaan voor diverse benodigdheden en gelukkig wordt
daar altijd volop aan meegewerkt.
Goede voorbereiding is het halve
werk. Lees verder op pag 10
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
28 okt

Spokentocht

10 nov

Vrouwenbingo

17 nov

Kinderbingo

17 nov

SV-Jaarvergadering

22 nov

Vrouwencafe

25 nov

Sinterklaasfeest

16 dec

Kerstactie

16 dec

Kerstbingo

22 dec

Vette rock

17 mrt

Toneel

24 mrt

Toneel

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2017 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

6 december 2017

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl
Dorpsbelevingsonderzoek
In december volgt er een dorpsbelevingsonderzoek om te peilen wat er leeft onder de
inwoners van ons mooie dorp.
Wanneer: eerste en tweede week december 2017

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

Hoe: Studenten van het Van Hall InstituutLarenstein te Leeuwarden brengen huis aan
huis enquêtes in de eerste week. In de tweede week worden deze ook weer
bij u opgehaald. Tevens komt er een centraal inleverpunt.
De enquêtes kunnen anoniem ingeleverd worden.
Waarom: Samen willen wij ons dorp leefbaar en mooier maken. Uw mening is hierin erg
belangrijk. Vult u daarom de enquête in.
Samen maken we het verschil!
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen-West

socialeteamsborgerodoorn.nl

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

Ruilgoederenbank
Locatie:
Parklaan 26,
Nieuw-Buinen (voormalige
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

Bijkletsen, biertje drinken, nieuwtjes delen, kennismaken,...
Het kan allemaal!
Woensdag 22 november:
Vrouwencafe!

Dorpskrant Buinerveen
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Spokentocht
Aanmelden als deelnemer of als spook?
Laura: 06-30710781
E-mail: acbuinerveen@hotmail.com
Groepen van maximaal 6 personen
€ 4,- per deelnemer

Deelnemers t/m 12 jaar onder begeleiding van een
volwassene

Deelname kost € 4,= p.p. Graag bij opgave betalen.
Contact of per bank: Nl34 RABO 0140046879 tav Stichting Dorpshuis Buinerveen

Zaterdag 28 oktober 2017 Vanaf 19.00u
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HEB JIJ DE

BESTE KEET
VAN BORGER-ODOORN?

WIN EEN

OF

GEHEEL VERZORGDE

BBQ

VOOR JOUW KEETVRIENDEN
IN JOUW KEET!

INFO@ PLATTELANDSJONGEREN.NL
De gegevens van jouw keet worden alleen gebruikt
voor een bezoek en worden niet doorgegeven aan andere!

Dorpskrant Buinerveen
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Sinterklaasfeest Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Hallo jongens en meisjes
Sinterklaas komt met zijn Pieten bij ons op bezoek op

Zaterdag 25 november
Deze middag wordt georganiseerd door de Schaatsvereniging, Voetbalvereniging, Plaatselijk
Belang, dorpshuis De Viersprong (Xander en Marijke) en het Spelweekbestuur.
De kinderen hoeven geen lid te zijn van een van de verenigingen!
Wij hopen op een gezellige middag en zien jullie allemaal graag!
****************************************************************
Programma:
13.15 uur: Aankomst Sinterklaas en Pieten op sensationele wijze bij
Dorpshuis De Viersprong
Kinderen van 0-4 jaar onder begeleiding:
13.45 uur: in de voorzaal van het dorpshuis voor een ontmoeting
met Sinterklaas en Pieten.
14.00 uur: weer naar huis.
------------------Kinderen van 4-12 jaar (BASISSCHOOL)
(zonder begeleiding van ouder of verzorger)

Groep 1 t/m 4:
13.30-15.45 uur: in de achterzaal voor een wisselend programma
Groep 5 t/m 8:
13.30- 15.45 uur : in het jongerencafe 't Hok voor een verrassende 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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INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie

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

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

KERSTACTIE
De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse
kerstactie.Met de verkoop van heerlijke droge worsten van Slagerij P. Klein uit Nieuw -Buinen en de
ovenverse suikerbroden van Bakkerij d'Oale Ambacht uit Borger.
Deze actie is ten behoeve van de schoolkinderen. Wij hopen dat uw bijdrage helpt om extra activiteiten
hiervan te kunnen doen.
Wij komen zaterdag 16 december a.s. tussen
kofferbakverkoop van suikerbrood en droge worsten.

10.00 – 13.30 uur bij u langs met een

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
CBS School 59
Monique Meijer: 06-27742899
OBS 75
Sylvia Feenstra: 06-81492089

Dorpskrant Buinerveen

Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
worden er vaak extra vitamines
Homeowatte? … over:
geslikt. En binnenkort lopen de
Bescherming
huisartsenpraktijken weer vol
Wie de stukjes van Homeowatte
met mensen die de griepprik
vaker leest heeft het misschien
gaan
halen. Omdat griep voor
gemerkt: het stukje van de vorige
mensen met een haperend
keer was een herhaling van een
immuunsysteem best een heftig
bijdrage uit 2014. Door familieverloop kan hebben kiest men
omstandigheden was het schrijgraag voor de extra bescherming
ven van een nieuwe Homeowatte
die de prik hopelijk geeft.
even iets teveel gevraagd …
De laatste weken vertelDe afgelopen tijd heeft
len de media vaak over de
ons geleerd wat het is om kwetsbescherming die vaccinaties
baar te zijn. Kwetsbaar waar het
kunnen brengen en de gevaren
gaat over gezondheid, en over
die er ontstaan voor de samenleleven en dood. Niks nieuws
ving als er niet voldoende gevaceigenlijk, iedereen krijgt ermee
cineerd is. Nou gaat dat niet mette maken, dat weten we wel met
een over de griepprik, maar voorons verstand. En toch is het zo
al over de inenting tegen de vervoelbaar als het je van dichtbij
schillende kinderziektes.
raakt.
En eerlijk gezegd heb ik daar
De herfst is eigenlijk van
door wel een beetje het gevoel
oudsher ook een tijd om je kwetsgekregen dat ik wel een superbaar en onzeker te voelen. Want,
mens MOET zijn, evenals al die
zo was het lang voor onze voorandere mensen uit mijn generatie
ouders, de winter staat voor de
en uit de generaties daarvoor.
deur. En dan komt het erop aan: is
Want zeg nou zelf … als je zowel
er genoeg geoogst om de donkere
de bof, de waterpokken en ook
periode door te komen zonder
nog de mazelen en de rode hond
honger te hoeven lijden? En zijn
hebt overleefd, zonder noemenswe sterk en moedig genoeg om
waardige schade, kun je toch niet
dat donker te overleven? Het
anders dan een wereldwonder
Michaëlsfeest dat in deze periode
zijn?
gevierd wordt herinnert daar nog
De boodschap die tegenwoordig
aan: een oogstfeest waarin
wordt uitgedragen is dat je doodgevierd wordt dat moeder Aarde
gaat aan de mazelen en onvruchtweer voldoende heeft voortgebaar wordt van de bof. De nuanbracht om ons in de barre wintercering is vér te zoeken, de angst
maanden te voeden. Daarnaast
wordt
gevoed. En dat vind ik,
worden allerlei opdrachten gegepersoonlijk, heel jammer. Er is
ven om de moed, kracht en
zoveel meer over te zeggen
beoordelingsvermogen te testen
waardoor duidelijk wordt dat niet
en te trainen.
iedereen dezelfde keuzes maakt
In onze tijd lijkt het zo
als het gaat om vaccinaties. En
vanzelfsprekend dat er altijd
nee … dat zijn geen lichtvaardige
maar licht en voedsel tot onze
en domme keuzes uit onwetendbeschikking staat, wat een luxe
heid.
eigenlijk.
Want weet je … je BENT eigenMaar … met betrekking tot onze
lijk gewoon dat wereldwonder.
gezondheid treffen we vaak wel
Je lichaam is er op gebouwd dat
allerlei maatregelen om de winhet ziektes kan doorstaan en daarterperiode maar weer te overleuit immuunstoffen kan opbouven. Als de 'R ' in de maand komt
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wen, die je levenslang beschermen tegen dit soort virale ziektes. En ja, soms komen daar complicaties bij, die in heel veel
gevallen ook gewoon weer weg
trekken. En echt, dat is eerder
uitzondering dan regel.
Ook griep is voor een
groot deel van de mensen een
ziekte die weliswaar heel vervelend en langdurig is, maar zeker
in de veruit de meeste gevallen
niet levensgevaarlijk.
Door te zorgen dat de
weerstand op peil blijft met
behulp van échte, liefst zo min
mogelijk bewerkte, voedingsproducten die vitamines en mineralen bevatten bouwen we al heel
veel bescherming op. Een aanvullend supplement kan daar nog
een schepje bovenop doen. En
mocht het dan tóch nog gebeuren
dat je ziek wordt, dan biedt de
homeopathische praktijk een
heleboel middelen die het
lichaam kunnen ondersteunen in
periodes van griep, verkoudheid
en andere vervelende infectieziekten. Daarbij reageren we
altijd op de manier waarop de
symptomen zich in ieder uniek
geval laten zien.
Daarover vertel ik regelmatig in een cursus 'Zelf helpen
met klassieke homeopathie'.
Heb je belangstelling om deel te
nemen aan de cursus die weer
start bij voldoende belangstelling, of wil je verder van gedachten wisselen over kinderziektes,
vaccinaties, alles wat daarover
wordt verteld en hoe je er óók
naar zou kunnen kijken?
Binnenkort organiseer ik een
avond waarin ik hier verder op in
ga. Houd dan de agenda op de
website in de gaten:
http://inspiraling.nl/workshopsen-cursussen-data/. Of volg
Inspiraling op Facebook: Inspiraling – Kies je Kracht.
Hartelijke groet uit de praktijk,
Jolanda Grooters
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Jubileumpuzzel
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Inmiddels zijn al meerdere inzendingen binnen, en deze waren alle
goed. De puzzel is dus goed te maken. Uit de inzendingen zal in
december een winnaar gekozen worden.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 0622474828
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

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

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Beste toneelvrienden,

We gaan weer beginnen.
In november starten we de
repetities weer en we gaan ons
best doen weer te knallen op
onze uitvoeringen. Deze staan
gepland voor

zaterdag 17 maart en
zaterdag 24 maart 2018.
De generale repetitie voor de
basisschool kinderen is dan

vrijdag 16 maart.
We hopen u allen weer te zien
op één van deze avonden!!
Hartelijke groet,
de Schoakel
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Vervolg pag 1 De vele spellen worden

uitgewerkt, attributen bij elkaar
gezocht en afspraken gemaakt.
En als de week dan start dan staat
het gebouwtje bij de ijsbaan vol
met keurig gerangschikte bakken, per dag gesorteerd en per
leeftijdscategorie. Ook dan heeft
het bestuur samen al veel lol.
Gemiddeld zijn ze zo 8 dagen
zoet rondom deze week. Van
zaterdag tot zaterdag. Maar dan
kan er ook teruggekeken worden
op een fijne, gezellige en vooral
toch ontspannen week. Iedereen
kent zijn rol, weet zijn taak en
neemt over waar nodig. Behalve
een goede voorbereiding is ook
een goede samenwerking essentieel. En dat is ook in 2017 weer
gelukt.
De kleintjes hebben tipi's
gemaakt waarmee de tent later
opgeleukt werd. Kinderen van de
bovenbouw van de basisschool
hadden een indianentocht door
het dorp. Als groepje jezelf
veranderen tot een mummie was
een uitdaging op zich. Heel wat
rollen wc-papier zijn er door
gegaan om dichtbij elkaar

Dorpskrant Buinerveen
staand, met zo min mogelijk
beweging je te transformeren in 1
mummie. Misschien niet zo veel
te doen met cowboys en indianen, maar erg hilarisch. Het zusje
van koekhappen was soms bijna
gênant, maar wel lachen. Een
vrijwilliger was getooid in een
Indianenjurk bekleed met spekjes. De kinderen moesten
geblinddoekt, zonder hun handen te gebruiken, met hun mond
langs de jurk om een spekje te
scoren. Je hoeft je er alleen maar
een voorstelling van te maken en
dan begrijp je dat dat soms tot
bijzondere taferelen leidde. En
zo waren er verdeeld over het
hele dorp verschillende activiteiten.
De 12+-ers gingen loungebanken maken. 1 groep nam dat wel
heel serieus en was buiten het
vaste programma ook aanwezig
op het terrein om hun chill-plek
af te maken. Niet alleen een
lounge-bank, maar een dak erboven, zeil er in en vooral zonder
schoenen naar binnen om het
schoon te houden. Verder stond
voor hen o.a. laser gamen, reflec-

tor spel en de stormbaan van
maar liefst 75 meter bedwingen
op het programma en tot slot een
dropping vrijdagsnachts. Deze
keer achter Stadskanaal losgelaten in het Vledderbos. Alleen
eenmaal buiten de bossen gekomen was direct wel bekend waar
ze zich bevonden en was het
slechts nog een kwestie van
teruglopen. De plaatselijke voetbal vereniging droeg ook zijn
steentje bij door weer het trainingsveld ter beschikking te stellen evenals het geweldige bubbel
voetbal voor de oudsten. Je moet
je voorstellen dat je zelf in een
enorme strandbal zit en dat je
hoofd en je voeten er nog uitsteken. En probeer dan maar eens te
gaan voetballen. Niet makkelijk
en zeer hilarisch.
Tijdens één van de avondspellen
voor groep 5-8, het grote geldspel, moesten er opdrachten in
het bos gedaan worden. Daarmee
kon geld verdiend worden. Maar
o wee als de belastinginspecteur
je in het vizier kreeg en je aantikte. Dan kon je de winst inleveren.
Menig kind zal voor de rest van
zijn leven de rillingen krijgen
van de belastinginspecteur. Zo
gingen ze er voor op de loop.
Het was weer een spectaculaire
week die afgesloten werd door de
jongsten op de zaterdag met een
rondrit op een huifkar door het
hele dorp, volop aanschouwd
door de bewoners en daarna een
patatje in het dorpshuis. Het was
erg mooi om dit jaar zo veel
dorpsgenoten aan de straat te
kunnen begroeten.
86 kinderen namen dit jaar deel.
Diverse sponsoren en vele vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers zorgden ook dit jaar voor
een onvergetelijke week. De
opgaven kwamen laat op gang,
erg lastig met het plannen en het
rondkrijgen van het budget, maar
desondanks wordt tevreden
teruggekeken.
Marjan Poelman

Dorpskrant Buinerveen
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Show your talent
Zaterdagavond 23 september zat
het publiek in ons Dorpshuis er
weer klaar voor: de jaarlijkse
Show Your Talent van Buinerveen. Dit keer 2 categorieën: 5
groepen Jeugd vanaf (toen nog) 2
jaar en een groep volwassenen
met totaal 8 deelnemers. Het was
weer een avondje volop vermaak
en vertedering.
Bij de kleinsten beten de zusjes
Elting het spits af met de titelsong van Frozen, Laat het gaan.
Verkleed als Elsa (Zuze), Anna
(Pim) en Olaf (Jacky) lieten de
dametjes een mooie performance
zien. Ze wonnen er uiteindelijk
de eerste prijs mee. Bas Ratering
zag al een paar jaar zijn grote
zussen meedoen en wilde nu ook
wel eens op dat podium staan.
Hoofd-Schouder-Knie en-Teen
was de bedoeling, maar het werd
een, letterlijk, stuiterende weergave van dit lied. Wat een energie
kwam er vrij en wat een lol. Dat
belooft nog wat voor de toekomst.
Merel Feenstra en Sofie Huiskes
zongen live een nummer van
Justin Bieber; hard geoefend en
niet het makkelijkst om qua toonhoogte bij elkaar in lijn te blijven.
Maar dapper uitgevoerd met een
mooie dans er ook nog bij, én
goed voor de tweede prijs. Ook

de zusjes Van Rhee zongen dit
jaar weer samen. Nu live een
nummer van Miley Cyrus, The
Climb, begeleid door hun moeder op de digitale piano. Elk jaar
doen ze iedereen weer verbazen
met hun kunnen. Het is in het
Engels en dat vinden de dames
uit groep 6 nog best lastig. Maar
ze lieten zich niet uit het veld
slaan en stonden hun 'mannetje'.
Kim Ratering was al coach van
haar broertje maar samen met
Amber Leeuw had ze ook nog
een nummer met de titel Teamwork ingestudeerd; een combi
van dans, turnen en playback.
Een lust voor het oog. De jury
had het er moeilijk mee dit jaar.
Uiteindelijk kregen Kim en
e
Amber de 3 prijs.
De oudere jeugd, of wel de volwassenen, was weer een goeie
vervanger voor een avondje theater. De activiteitencie. van OBS
75 aangevuld met teamleden had
even tijd nodig om een hele partij
kliko's op het podium te krijgen
en er dan ook nog in te kruipen.
Een enkeling kreeg het deksel
niet meer dicht; dan maar achteraan staan. Een leuke medley met
diverse nummers en veel gelach.
Natuurlijk deden Xander en
Marijke weer mee, samen met
Lotte Peijs. Nu als vader Abra-

ham. Het Smurfenbier mocht
rijkelijk vloeien. Geweldig hoe
ook zij deze Buinerveense happening een warm hart toedragen.
Toen vervolgens de jonge jeugd
met de stro-race van Mannenkoor Karrenspoor op het podium
kwam was het even schrikken:
wat was de bedoeling van al dat
stro? Duurde maar even of de
zaal was 1 grote stofbom en
menigeen hapte naar adem. Toch
de volgende keer maar een generale verplichten om zulke verrassingen te voorkomen.
Brenda Wilts en Marja van der
Scheer zouden alleen voor hun
gebouwde decor al een prijs verdienen. Uiteindelijk werd het de
tweede prijs. Pe Daalemmer en
Rooie Rienus, zonder geoefend
te hebben, vertolkten het nummer Alcohol. Korte dwergjes,
bovenlijf boven de tafel, rest weggewerkt.
De partners van de heren van
Mannenkoor Karrenspoor waren
verstandiger: Haai Alarm. Een
pakkend nummer van Kinderen
voor Kinderen met een prachtige
choreografie. Stop stop stop met
jagen….zo gaat alles naar de
haaien.
Op een gegeven moment kwamen Arie en Aaltje aan met de
bus uit Pieterburen. Wat een
toneelspel. Jannie van Rhee en
Monique Meijer vertolkten met
verve 2 oudjes die ook 'eevm
langs kwaam'. Toen ze vervolgens samen alle duiven op de
dam begonnen te zingen lag de
zaal plat. Wat een stel. Goed voor
een derde prijs.
De Ashton Brothers kwamen ook
nog even 2 minuten langs. Stevig
paffend, strompelend en vol
verve kwamen Margriet Nascimento, Bettie Kuipers, Marjan
Poelman en Brenda Wilts het
podium op. Vol verwachting
wachtte de zaal wat er komen
ging. Toen er vervolgens na
anderhalve minuut samen 1 noot
geblazen werd, lekker Jazzin,

Dorpskrant Buinerveen
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werd de boel weer ingepakt, de zaal verbaasd
achter latend; komt er nog meer? Nee dus, dat was
de climax.
De klapper van de avond kreeg uiteindelijk ook
de eerste, welverdiende prijs: Janine Ratering
met Lotte Meijer hadden een prachtig decor uit
Grease gebouwd en deden samen het nummer uit
die film: You're the one that I want. Dansen, om
elkaar heen draaiend en geweldig playbackend
kregen de 2 vriendinnen de zaal weer plat. Gelukkig waren ze de laatste want door hun eerste prijs
konden ze zo weer het decor invullen dat er nog
stond.
De jury bestaande uit Tim Maduro, Gerdien Veldhoen en Trudie Evers hadden het er weer zwaar
mee maar zijn er uit gekomen. De organisatie was
weer dik in orde en ze hebben er samen voor
gezorgd dat dit al jaren georganiseerde evenement in Buinerveen ook in 2017 weer een succes
werd.
Foto van de winnaars bij de jeugd. Zuse, Pim en Jacky.

Marjan Poelman

Kanotocht op de Hunze
Deze kanotocht op 12 november
van 10.30u. tot 14.30u. word
georganiseerd door In het Wilde
weg… in samenwerking met
Stichting het Drentse Landschap.
De ervaren gids van In het Wilde
weg… zorgt voor goede kano
instructie zodat ook de minder
ervaren kanovaarders een fijne
en veilige tocht beleven! Al
peddelend maak je kennis met de
prachtige natuur van het
Hunzedal. Natuurlijk gaan wij op
zoek naar de bever, en leer je
bever sporen te herkennen. Maar
ook de Otter zal zeker de revue
passeren!
Halverwege de tocht maken wij
een kampvuur; een korte
workshop vuurmaken en koken
op een vuurtje zijn allemaal
onderdeel van het programma.
Kanovaren met In het Wilde
weg… is een unieke natuurbeleving van de “wildernis” in
Drenthe!

In het Wilde weg… werkt met
het “leave no trace” principe; wij
laten geen rommel achter in de
natuur, en werken om verstoring
te voorkomen, alleen met kleine
groepen. Wij varen deze tocht
vanuit Gasselternijveen en gaan
het Torenveen verkennen.
Omdat wij doorgaans alleen met
kleine groepen varen is het
raadzaam om je tijdig op te

geven!!
Na opgave via
info@inhetwildeweg.nl
ontvang je
uitgebreide
informatie over deze unieke
natuurbelevingstocht .
Startlocatie;
Torenveen (Hunzedal). Na
aanmelding ontvangt u de exacte
startlocatie.
Kosten: €37.50.- per persoon.
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Nieuws CBS School 59
Burgemeester Seton opent
“Oktobermaan d Kindermaand” op CBS School 59
Op woensdag 13 september heeft
de burgemeester van BorgerOdoorn, de heer Seton, het officiële startsein gegeven van “Oktobermaand Kindermaand”.
De burgemeester werd door alle
kinderen van de school ontvangen in het speellokaal. Daar zongen en dansten de kinderen het
lied “Klaar voor de start”. Na
deze swingende opening werden
de activiteiten voortgezet met de
kinderen van groep 6/7/8.
Onder de bezielende leiding van
burgemeester-quizmaster Seton
speelden de kinderen het verjaardagsspel. Dit spannende spel
wordt gespeeld met een tikkende
“tijdbom”. Voordat de bom ontploft moeten zoveel mogelijk
vragen goed beantwoord worden.
Na het spel mochten de kinderen
de burgemeester vragen stellen.
Zelfs op de vraag of de burgemeester wel eens een “pyjamadag” heeft, werd in alle eerlijkheid geantwoord.
Tot slot mochten de kinderen met
de burgemeester op de foto.
Oktobermaand Kindermaand
geeft kinderen de mogelijkheid
om gratis deel te nemen aan activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur. Musea, theaters,
muziek- en dansscholen, ateliers,
bibliotheken en molens openen
in de weekenden van oktober hun
deuren voor alle kinderen van 4
t/m 12 jaar en organiseren activiteiten voor de doelgroep.

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.

Kinderboekenweek
Op woensdagmorgen 4 oktober
hebben de kinderen, de juffen en
de ouders van School 59 de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het thema dit jaar was “Bibbers in je buik”. Voor deze opening had iedereen zich verzameld in het lokaal van groep
6/7/8. Ook rapper Bennie Bang
was uitgenodigd. Hij rapte de
sterren van de hemel over al zijn
angsten en hoe hij die door het
rappen had overwonnen. Lotte
zong het lied “Je hoeft niet bang
te zijn”, en uiteraard zongen en
dansten we het Kinderboekenweeklied “Gruwelijk eng”.

Dorpskrant Buinerveen
Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad heeft op 28 september voor het eerst vergaderd. Thijs Bazuin uit
groep 8, Tess landman
uit groep 7, Rienk Wollerich uit groep 6 en
Jesse van Rhee uit groep
5 zijn door de kinderen
van hun groep democratisch gekozen en gaan
dit jaar hun best doen
om hun klasgenoten zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen. Gespreksonderwerpen zijn:
spelen op het plein, sfeer
in de groep en wensen
en ideeën.
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Website
Wilt u op de hoogte
blijven van het
laatste nieuws van
CBS School 59,
bezoekt u dan onze
website:

www.school59.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Openingstijden Borger:
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
woensdag:
donderdag:

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

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

Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
14.00 - 17.00 uur
Tel:
Borger:
088 012 8300
Nieuw-Buinen:
088-0128375
Huiskamerverhalenroute
tijdens de Week van de Alfabetisering
In Nieuw Buinen konden de
bezoekers op 7 september genieten van verhalen van mevr. Holt
in verzorgingshuis De Wanne.
Zij vertelde een verhaal over het
schötteldoekje waar veel humor
in zat en over de moderne tijd, de
tijd van de digitalisering. Mevr.
Holt gaat met de tijd mee en heeft
zelf internet.
Remmer Bakker vertelde in de
huiskamer van mevr. Schipper
over zijn boek 'Van oorlogskind
tot pijplasser'. Een mooi en emotioneel verhaal. U kunt het boek
lenen in de Bibliotheek. Jacco
Pranger vertelde in het Historisch Museum over de Historische Vereniging. Taalambassadrice Zwaantje deelde haar verhaal in de Bibliotheek. Zij is door
het beter leren lezen en schrijven
zelfstandiger en minder afhankelijk geworden van anderen. Ze
volgt 1 x per week de cursus van
het Drenthe College in de Bibliotheek.

Het was een zeer inspirerende
avond waarbij veel verhalen zijn
gedeeld. Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven?
Neem dan contact op met de
Bibliotheek door te bellen of
langs te komen. Wij brengen je in
contact met mensen die kunnen
helpen.
Meer weten? Kijk op:
www.bibliotheekborger.nl
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

www.bibilotheekodoorn.nl
www.bibliotheekvalthermond.nl
Bekroonde boeken
Kinderboekenweek 2017
Bij het ter perse gaan van de
dorpskrant is bekend dat de Gouden Penseel toegekend is aan:
Tangramkat van Martijn van der
Linden.
Het Gulden Palet is voor:
Circusnacht van Mattias de
Leeuw.
De Gouden Griffel wordt bekend
gemaakt tijdens het Kinderboekenbal.

Dreumesuurtje in Bibliotheek
Nieuw Buinen op 20 oktober
Op vrijdag 20 oktober van 9.30
tot 10.30 wordt er een dreumesuurtje gehouden in Bibliotheek
Nieuw Buinen. Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje, waarbij
dreumesen (van anderhalf tot
vier jaar) en hun ouders of oppas
elkaar ontmoeten. De activiteiten
bestaan uit: een klein verhaaltje
uit een boek voorlezen, liedjes
met beweging, kringspelletjes en
knutselen. Tijdens het dreumesuurtje kan er ook een prentenboek geleend worden. Deelname
is gratis.
Er wordt voorgelezen uit: 'Waar
is beer?' van Jonathan Bentley.
Tablet Café op maandag
6 november in de Bibliotheek
Op maandag 6 november van
14.00-15.30 uur, kunt u terecht in
de Bibliotheek met vragen over
uw tablet. Een ervaren docent
van de STOA is aanwezig om u
leuke en handige tips te geven.
Neem uw eigen tablet mee!
Heeft u zelf (nog) geen tablet,
maar wilt u het eens uitproberen;
er is altijd een tablet beschikbaar
in de Bibliotheek.
Welkom in het Praathuis
Het Praathuis is voor iedereen
die beter wil leren spreken en
nieuwe mensen
wil ontmoeten. Elke twee weken
op woensdag om 10.00 uur in de
Bibliotheek.
U hoeft zich niet op te geven. U
bent van harte welkom op 1, 15
en 29 november en 13 december.

Dorpskrant Buinerveen
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Het abonnement is geldig bij alle bibliotheken en bibliobussen in Drenthe.
Je kunt dus lenen en terugbrengen bij elke (mobiele) vestiging binnen de provincie.
Abonnementen
Tarieven 2017
In de Drentse bibliotheken zijn de volgende abonnementen verkrijgbaar:
Abonnement
Toelichting
0 t/m 18 jaar

Onbeperkt lenen,
maximaal 10 reserveringen tegelijk

Tarief 2017
zonder incasso met incasso
gratis

n.v.t.

€ 50,50

€ 48

€ 62,00
€ 10,00

€ 59,50
n.v.t.

€ 5,00
€ 5,00

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

19 jaar en ouder:
Basis-abonnement

125 leenstrippen³ per jaar,
maximaal 10 reserveringen tegelijk
Groot-abonnement
Onbeperkt lenen en reserveren²
+ dubbele uitleentermijn
+ inleverattendering per e-mail
Maand-abonnement
20 leenstrippen, 1 maand geldig
Toeristen-abonnement 20 leenstrippen, 1 maand geldig, niet verlengbaar
(alleen op vertoon geldig bibliotheekabonnement)
Duplicaat
Vervangende pas

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

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

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

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320
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Drentse Wandel 4-daagse zoekt secretaris

De zomervakantie is voorbij en
alle verenigingen zijn weer
begonnen. Bij de Drentse Wandel 4-daagse zijn wij inmiddels
druk bezig met de voorbereidingen voor de 30e editie van de viere
daagse en de 20 editie van de
jeugdvierdaagse. De Drentse
Wandel 4-daagse start ieder jaar
op Hemelvaartsdag in Odoorn.
Vier dagen lang wordt er gewandeld in de prachtige, afwisselende omgeving. Er kan gekozen
worden voor verschillende
afstanden (10, 20, 30, 40 km).
Als extra afstand i.v.m. met het
jubileum wordt er dit jaar ook
dagelijks een route van 15 km
uitgezet. Op de woensdagavond
voor Hemelvaart start de Kenne-

dymars van 80 km. Bij binnenkomst is er een gezellige nazit
met live muziek.
Wij proberen hier elk jaar, maar
zeker in dit jubileumjaar een
mooi feest van te maken. Om ons
daarbij te helpen zijn wij op zoek
naar een vrijwilliger die binnen
ons bestuur de rol van secretaris
op zich wil nemen.
Als secretaris bent u de eerste
contactpersoon voor vragen die
binnenkomen via email en telefoon. Ook het contact met de
gemeente Borger-Odoorn over
bijvoorbeeld vergunningen hoort
hierbij. Daarnaast zorgt u voor de
deelnemersadministratie, in
samenwerking met de penningmeester.

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

De werkzaamheden concentreren zich voornamelijk in de periode van 2 maanden voor en 2
maanden na Hemelvaart. De
secretaris is lid van het bestuur.
Dit bestuur vergadert 10 x per
jaar op woensdagavond. Het
huidige bestuur, bestaand uit 8
personen, is al geruime tijd in
dezelfde samenstelling bij elkaar
en kan u in de beginperiode goed
inwerken.
Heeft u interesse in deze functie
en woont u in Odoorn of omgeving, stuurt u dan een bericht
naar Corry Brans,
info@dw4d.nl
Voor meer informatie over de
vierdaagse kunt u ook onze website bezoeken: www.dw4d.nl of
bellen: 0591-512345.

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Kinderopvang

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

Bloemenkracht

Nieuwsgierig?!

Praktijk voor Bach-bloesem remedies
Silvia de Graaf
Zuiderdiep 93
06-48275430

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

silvia@bloemenkracht.eu
www.bloemenkracht.eu

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

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van

8.00 uur tot 10.00 uur.

NIEUW: persoonlijke
De Gouden Moer
heeft u:
-moeite met boodschappen doen?
-boodschappen van diverse winkels nodig
zoals de apotheek, Aldi en de Lidl?
te weinig tijd om zelf boodchappen te doen?
Wellicht kan de Gouden Moer u hierbij van
dienst zijn. Voor meer informatie kunt u
bellen met :
0599 211949 of 0629258567
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

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

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

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

Senas

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

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

Tel.:?0591-785?831

info@senas-zorg.nl

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

www.senas-zorg.nl

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

GEZOCHT:
Bezorger voor de dorpskrant.
Voor het Zuiderdiep zijn we
op zoek naar een

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

Bezorger M/V
6x per jaar door weer en
wind, uiteraard in je eigen
tijd. Goed voor je
maatschappelijke stage, of om
er gewoon even uit te zijn.

www.facebook.com/trimsalondommel

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

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

Reageren naar:
dorpskrant@buinerveen.nu
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Nieuws OBS 75
Opening Kinderboekenweek
pakt griezelig uit
De kinderen zijn er inmiddels
aan gewend: op de eerste woensdag in oktober zijn de schooldeuren 's morgens op slot en is het
afwachten met wat voor act de
juffen na de schoolbel het plein
opkomen.
Vol verwachting staarden de kinderen naar de geblindeerde
schooldeur. Maar deze keer
begon de act bij de vluchtdeuren
van de gymzaal. Eerst gemorrel
aan de deur, een bezem naar buiten stekend. Sommige kinderen
deden een stap terug, andere durfden juist naar de deur toe te
lopen. Daar kwamen niet de juffen, maar een stel enge heksen en
griezels naar buiten. Na een beetje schrik was de angst weg en
konden de kinderen genieten van
een heksendrankje. Ze waren van
mening dat deze griezels wel les
konden geven en de schooldag
kon beginnen.
De ingang van de school was
donker en vol spookjes en spinnenwebben, maar in een lange rij
en hand in hand, durfden de kinderen samen met veel ouders wel
naar binnen.
Daar ging de verrassing nog even
door: een nieuwe collectie boeken, ingepakt in griezelpapier,
een in thema aangeklede gang en
als cadeautje een zaklampje voor
degene die toch een beetje bang
werd in het donker.
De lessen hebben tijdens de Kinderboekenweek in het kader van
dit thema gestaan. Er is veel
(voor-)gelezen (daar gaat het
tenslotte om in de Kinderboekenweek!), gezongen en geknutseld.
Ook zijn er serieuze gesprekken
geweest over bang of angstig
zijn. Kinderen zijn daar openhartig in en hebben hun 'angsten' in
de boom gehangen.

Griezelige juffen lopen
het plein op

Leuke workshops voor groep 5
en 6 op het Beleef-En-Doefestival
In Exloo werd op 15 september
het culturele seizoen van de
gemeente Borger-Odoorn geopend met een uitmarkt. Onze
kinderen uit groep 5 en 6 werden
hiervoor uitgenodigd en konden
gratis meedoen aan culturele en
sportieve workshops. Zo'n aanbod laat je als school niet varen.
Het is een mooi gebaar en een
goede mogelijkheid om je te verdiepen in het aanbod van onze
gemeente. En dat blijkt toch een
mooi, veelzijdig aanbod. De kinderen konden klauteren, mountainbiken, koken, knutselen,
trommelen, enz. Ze hebben een
leerzame middag gehad.
Activiteiten tijdens de uitmarkt in Exloo

“iieeuw, een spin in de jelly pudding”

Dorpskrant Buinerveen
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O.B.S 75 slaagt met vlag en
wimpel voor verkeerspredikaat
Al jaren mag school 75 het
'Drents verkeersveiligheidslabel'
dragen. Om dit predikaat te kunnen behouden moet de school
aan verschillende criteria voldoen. De school moet o.a. een
verkeersouder hebben, duidelijke afspraken hanteren, verkeerslessen van kwaliteit geven en
extra activiteiten ontplooien. Op
school 75 worden veel extra projecten gedaan, waardoor onze
kinderen ook vooral praktisch
oefenen.
Dankzij onze verkeersouder
André Trip, de inzet van de leerkrachten, de brigadiers, maar ook

Activiteiten tijdens de uitmarkt in Exloo

Website

blijven van het
Wilt u op de hoogte
OBS School 75,
ebsite:
bezoekt u dan onze w

dankzij alle ouderhulp en ieder
die zich aan de veiligheidsafspraken houdt, heeft onze school bij
de herregistratie in september jl.
de unieke score van 100%
gehaald. Opmerking hierbij van
de controleur: “Gefeliciteerd!
Een 100 met een griffel (…) Het
is echt een uitzondering dat een
school op alle onderdelen het
hoogst mogelijk scoort. Geen
verbeterpunten mogelijk. Wél de
uitdaging om het niveau zo te
houden.”
En deze uitdaging gaan we zeker
aan!! Heeft u dus tóch suggesties
om nog iets te kunnen verbeteren? We houden ons aanbevolen!

laatste nieuws van

inen.nl.nl

www.obs75nieuwbu

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Kruispunt en omgeving – 't
Kloppende hart van Buinerveen:
Op de valreep konden we in de
vorige dorpskrant melden dat
Leader ons het bedrag dat we
hebben aangevraagd, heeft toegezegd. Ons project “Het kloppende hart van Buinerveen” kan
van start! Daar zijn we heel blij
mee! En met ons vele inwoners.
Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest met verschillende partijen, waarbij
Plaatselijk Belang wordt bijgestaan door Luit Hummel van de
B O K D ( B r e d e O v e r l e ggroepKleineDorpen in Drenthe).
Doelen zijn het opwaarderen van
ons dorpscentrum d.m.v. een
plein, het terugbrengen van de
verkeerssnelheid, water terug in
ons dorp, verbeteren van het terrein bij de ijsbaan, en het bevorderen van het toerisme. We gaan
in voorjaar 2018 van start!
Nieuwbouwplan Zuidonder:
Graag horen we nog steeds van
inwoners of er belangstellenden
zijn voor seniorenhuisvesting op
het nieuwbouwplan Zuidonder
in Buinerveen.
Ook horen we graag of er perso-

nen zijn die interesse voor een
huurwoning op het nieuwbouw
plan hebben.
Er wordt een informatie avond
op woensdagavond 25 oktober
tussen 19.00 en 20.30 uur georganiseerd, waarbij belangstelling
voor een woning in een rij van 5
stuks wordt gepeild. Als er 4 verkocht zijn, wordt de rij gebouwd.
Tevens mogelijkheid van een rij
van 4 stuks, die kleiner van
omvang zijn.
Verdere informatie bij Dennis
Middeljans verkrijgbaar, tel.
0 5 9 9 2 1 2 2 3 2 o f d e nnis@middeljanssportenreclame.
nl
AED:
In voorjaar 2018 gaan er
opnieuw cursusavonden in
Dorpshuis De Viersprong voor
het gebruik van de AED en reanimatie van start. De personen, die
2 jaar geleden de cursus hebben
gedaan, worden eerst gevraagd
om de herhaling te gaan doen. We
zijn blij dat er een groep personen is, die paraat wil staan bij een
oproep in ons werkgebied.
Marijke Kardol heeft Herbert
Lubbers opgevolgd als contactpersoon.

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.

Belevingsonderzoek:
In de periode november 2017 maart 2018 gaat een onderzoek
door studenten van Van Hall
instituut Larenstein te Leeuwarden plaatsvinden. In samenwerking met Plaatselijk Belang,
BOKD en gemeente BorgerOdoorn.
Ieder huishouden ontvangt een
vragenlijst, die ingevuld kan
worden door diegene die het
eerst jarig is en boven de 18 jaar
is. Deze lijst wordt persoonlijk
door studenten overhandigd in de
eerste week van december.
Onderwerpen als wonen, werken, sociale omgeving en identiteit, verenigingsleven, voorzieningen, vrijwilligerswerk, enz.
komen aan bod.
Samen willen graag ons dorp
leefbaar en mooier maken!
Graag zien we zoveel mogelijk
ingevulde lijsten retour. Deze
worden door de studenten in de
tweede week december opgehaald. Tevens is het mogelijk om
deze lijsten in het dorpshuis of bij
fa. Middeljans in te leveren.
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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

Boven: Woonhuis van de familie Suk Noorderdiep 24 in Nieuw-Buinen nabij de Lindenlaan in de jaren 50
van de vorige eeuw.
Onder: Afbeelding rond 1900 vanaf de Buinerstraat naar de Hoofdstraat te Buinerveen, linkerzijde cafe
Kroeze en rechterzijde nog de oude burgemeesterswoning op de hoek Hoofdkade en Zuiderstraat.

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Onze ruimtes zijn weer op orde
gebracht en kunnen nu beter worden bezocht en is het geheel overzichtelijker gemaakt. De machines uit de glasfabriek zijn inmiddels binnen en staan op hun
plaats en nu nog zorgen voor de
afwerking. Ook zijn er weer enkele vitrinekasten aangeschaft en
we hebben nu rond de 50 kasten
die gevuld zijn met glas uit de
glasfabrieken van NieuwBuinen. Maar ook is er vitrine
gevuld met spullen van bakker
Scheltens en eentje met spullen
van glasblazer Nanninga van het
Dwarsdiep. Inmiddels telt ons
gebouw 11 ruimtes die ook
gevuld zijn met een stuk historie
die u meeneemt in de tijd terug.
Verder is er weer het een en ander
bij ons binnen gebracht voor ons
archief en museum om te laten
zien aan de mensen. Tevens hebben we verschillende groepen
mogen ontvangen die we onder
meer over de glasindustrie kon-

den vertellen. Door dit alles krijgen nu steeds meer bekendheid
en vinden de mensen de weg naar
ons museum.

en die we graag willen bewaren.
Dus………….Laat het eerst
even aan ons zien voordat u het
weg doet.

Kom gerust eens langs in onze
archiefruimte aan de Parklaan 26
( oude bibliotheek) om alles te
bekijken. Onze ruimte is vrij toegankelijk en er is ruime parkeergelegenheid. We zijn er meestal
op de dinsdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur, of na telefonisch
contact op een ander tijdstip.
Ook kunt u materiaal meenemen
zoals foto's en documenten.
Deze worden direct gescand en
kunt u uw documenten meteen
weer mee naar huis nemen. We
beschikken o.a. over een groot
krantenarchief met allerlei knipsels uit ons dorp. Vaak denken
mensen bij het opruimen: “Wat
moet ik met die oude spullen”, en
worden de spullen weggegooid.
Vaak zitten hier toch dingen tussen die voor ons van waarde zijn

Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons
tijdschrift. Het derde nummer
van 2017. Hierin vindt u onder
andere een artikel van Reind Middel over kraamverzorgster Liesbeth Beckmann die vanaf 1931
door ons dorp reed op haar Solex
en menig kraamvrouw bijstond
tijdens de bevalling. Heeft u
belangstelling voor ons tijdschrift, dan kunt u voor 17 euro
lid worden en ontvangt u tevens 4
keer per jaar dit tijdschrift. Ook
los is ons tijdschrift te koop,
maar kost dan 5 euro per stuk.
Dus een lidmaatschap is voordeliger .Een voordeel hiervan is
ook nog dat u het kwartaalblad
thuisbezorgd krijgt door één van
onze vrijwilligers.

Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
.Daar staat ook veel informatie
over onze vereniging. Of op facebook onder oald buunerveen en
oald buunermond, waar ondermeer geregeld oude foto's verschijnen en contacten gelegd
kunnen worden.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 13 september:
Na de koffie beginnen we met het
spelletje Triviant, 6 tafels met
daaraan ook ongeveer 6 dames,
die de strijd aangaan om zoveel
mogelijk vragen op de juiste
manier te beantwoorden en zo
punten te scoren. Moeilijke
vragen maar er is veel kennis in
de zaal. Na de pauze laat Ina
Habing ons foto's zien uit de
oude doos, 85 jaar Vrouwen van
Nu afdeling Buinerveen in
willekeurige volgorde.
Uitgezocht door Hillie Reening
en op de computer gezet door Ina
Habing. Foto's van jubileums,
optochten, reisjes, bijeenkomsten enz. Ook raden wie op
de foto's staan, bijna alle namen
zijn namelijk nog bekend. Leuk
dat een aantal dames er nog
anekdote bij kunnen vertellen.
Tussendoor kregen we hapjes in
de vorm van een stukje kaas of
worst.
Wo e n s d a g 11 o k t o b e r :
Op het programma staat een
gezellige avond georganiseerd
door het eendagsbestuur.
Woensdag 15 november:
Helaas komt boer Boonman niet
vertellen over zijn bedrijf in
Roemenië. De invulling is nog
een verrassing.

Tuinbezoek:
Maandag 4 september 2017
Tuinbezoek "Beeldentuin
Zwaganaga”, Exloo
We worden hartelijk welkom
geheten door de familie Moes en
krijgen uitgebreid uitleg hoe één
en ander tot stand is gekomen en
wat er nog staat te gebeuren.
Beeldentuin “Zwakanaga”, de
naam is Afrikaans en staat voor
“Het komt goed”, is particulier
bezit en ligt aan de rand van het
mooie esdorp Exloo. De tuin is
5000 m² groot. In 2010 wordt er
een begin gemaakt met de
aanleg van een beekloop die
uitmondt in een grote natuurlijke
vijver. Om het exposeren van de
beeldhouwwerken goed tot zijn
recht te laten komen zijn er
verschillende borders aangelegd.
Deze borders zijn ingevuld met
veelal krijgertjes, stekjes, pollen
etc. In 2012 is er een uitbreiding
met een wilde bloementuin, deze
is, op dit moment, meest
uitgebloeid. De tuin wordt mede
onderhouden door een team van
4 vrijwilligers. Via zichtlijnen
van rustplekken kan men genieten van de weelderige borders
met wilde bloemen, kruiden,
vaste planten en vele grassen. In
2017 is er, in deze oase van rust,
een expositie met 180 ver-

schillende werken van 22
kunstenaars. Er staan o.a.
beelden van steen, metaal, hout,
glas en keramiek, een grote
verscheidenheid aan sculpturen.
Activiteiten:
Er worden workshops beeldhouwen gehouden. Hieraan
hebben o.a. kinderen met een
lichte beperking, oorlogsveteranen met een trauma en een
groep Syrische vrouwen deelgenomen.
Tijdens het Pinksterweekend
vindt in beeldentuin Zwakanaga
“ Kunstevenement Exloo”
plaats. Er zijn uitbreidingsplannen om van het
naast gelegen, niet meer in
gebruik zijnde, voetbalveld een
belevingstuin te maken, met een
koepel voor concerten etc.
Maandag 25 september
Stekjesruil:
Herma Ras nodigt de Tuingroep
bij haar en Frank uit.14 dames
gaan met diverse stekjes naar de
Noorderstraat waar we ontvangen worden met thee/koffie
en een overheerlijke appeltaart.
Na een rondje door de mooie tuin
was er een 2e kopje en deelt
Herma voor de liefhebber
zaadjes uit van o.a. het paarse
viooltje, de lupine en de
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éénjarige Hibiscus. Daarna gaan
de stekjes wisselen van eigenaar.
Herma en Frank worden hartelijk
bedankt voor hun gastvrijheid.
Ain spoarzwientje met inhold
blieft achter op de toafel.
Museumbezoek:
Woensdagmiddag 8 november
gaan we naar museum De
Buitenplaats in Eelde.
Aanmelden bij Betsy ter Keurs.
Excursie dag in het
buitengebied van de
Noordoostpolder:
woensdag 4 oktober:
-Een rondtocht door het
windmolenpark bij Urk;
aansluitend een bezoek aan
Renne Streekproducten
-Een bezoek aan een melkveebedrijf, Maatschap Hettinga
Een bezoek aan witlofbedrijf
LOF
-Een rondrit door de polder onder
leiding van een gids van
Stichting Ontmoet het Platteland
Een prachtige dag georganiseerd
door de Provinciale Agrarische
Commissie. Met een groep van
11 leden van onze afdeling
werden we door een bus (met
leden van andere afdelingen)
opgehaald en thuisgebracht.
Zeer interessant om te zien hoe
witlof tot stand komt: eerst

verbouw op het land, dan
afsteken op 15 cm wortel en 5 cm
loof, vervolgens stuk voor stuk in
een bak plaatsen, de bak in de
koeling bewaren, de witlof groeit
uit het stukje loof, vervolgens
afsnijden, sorteren en inpakken.
Wat een werk! Tevens zijn er
meerdere soorten en zelfs
roodlof te verkrijgen. Op het
melkveebedrijf werd een verhaal
verteld over de geschiedenis van
dit bedrijf, er is gekozen voor een
soort potstal voor de “droge”
koeien en een deel van het voer
bestaat uit wortelen. In 4
melkrobots kunnen de koeien op
eigen tijd terecht om te worden
gemolken.

We kregen een gids in de bus, die
ontzettend veel kon vertellen
over de omgeving en de
geschiedenis. Uitleg gekregen
over het windmolenpark, waarbij
opgemerkt werd, dat Urkers
steeds van mening waren dat ze
de windmolens niet in hun gebied
wilden hebben. Als er eerder
gesproken was over
samenwerking, had Urk mede
kunnen profiteren van de molens.
In 6 dagen worden meer dan
1000 leden uit Drenthe
ontvangen voor dit programma.
Geweldig zoals een ieder in dit
gebied zich hiervoor openstelt!
Wa n d e l e n m e t a n d e r e
afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de
provinciale wandelingen met
elke keer een afstand van 8 of 12
km ; e-mail:
janenlammy@kpnmail.nl
Wandelen bij de afdeling Annen
op donderdag 9 november om
9.45 uur. Locatie:
Ons Dorpshuis.
Wandelen bij afdeling Dalen op
donderdag 14 december om 9.45
uur. Café Restaurant Cornelis.
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Grootste gehaakte deken van
de wereld
Vrouwen van Nu ondersteunt het
Friese initiatief om de grootste
gehaakte deken in Leeuwarden te
presenteren als deze stad in 2018
culturele hoofdstad van Europa
is. Alle dekens bij elkaar moeten
vijf voetbalvelden gaan beslaan,
8.000.000 vierkantjes van 10 bij
10 cm, 280 vierkantjes in één
deken, ongeveer 10.000 dekens.
Daarmee kan het Guiness book
of Record gehaald worden.
De gehaakte dekens worden per
provincie verzameld. De
contactpersonen in iedere
provincie staan hieronder. In het
voorjaar van 2018 worden alle
dekens opgehaald en in één keer
aangeboden in Leeuwarden. We
rekenen dan op veel Vrouwen
van Nu publiciteit.
De initiatiefnemers vragen
Vrouwen van Nu haaksters om
een foto te maken van de
dekens die klaar zijn. De foto,
met naam-afdeling-info over de
deken, kun je sturen naar de
Facebookpagina https://nlnl.facebook.com/GGDW2018/.
Naar aanleiding van die foto's
worden de dekens geteld.
Contactpersoon Drenthe: Minke
Haanstra, Oosterslag 18, 8385
GW Vledderveen
Email:
janenminke@live.nl
Tel.nr:
0521-387219

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

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

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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

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

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

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

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

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

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

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

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te
gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.
Info: potverhuur@outlook.com
facebook.com/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131
Nieuw-Buinen
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Sportnieuws
O.K.K. Nieuw-Buinen
Helaas moeten wij melden dat de dansgroep Hip-Hop Mini op de maandagavond stopt.
Door haar studie heeft Rian geen tijd meer om les geven. Wij hebben geprobeerd een nieuwe leidster te
vinden, maar dat is helaas niet gelukt. Mede hierdoor hebben wij van sv.O.K.K geen lessen meer in
Buinerveen. Natuurlijk mag iedereen komen sporten bij ons in Nieuw Buinen.
Onderstaand een overzicht van de sporten die wij geven. Wellicht zit er iets bij,
Kom dan kijken en meedoen, de eerste twee lessen zijn gratis.
In De Splitting (Noorderdiep 123a te Nieuw Buinen) geven wij:
Maandag:
Kinderen van 1½ tot 4 jaar
Dinsdag:
Jongens/meisjes 4 tot 7 jaar
Jongens/meisjes 7 tot 10 jaar
Jongens/meisjes 10 jaar en ouder
Donderdag:
Kinderen van 1½ tot 4 jaar

Ouder- en peutergym

09.15-10.00 uur €26.00/kw.

Turngroep 1
Turngroep 2
Turngroep 3

15.45-16.30 uur € 26.00/kw.
16.30-17.15 uur € 27.00/kw.
17.15-18.15 uur € 27.00/kw.

Ouder- en peutergym

09.15-10.00 uur € 26.00/kw.

In 't Aailand (ingang Parklaan) geven wij:
Maandag:
Dames
Jongens en meisjes 5 tot 7
Dames
Dinsdag:
Dames
Kids 8 t/m 10 jaar
Dames
Dames
Woensdag:
Dames
Donderdag:
Alle leeftijden

Pilates
Fundance kids
Body Work Out

09.00-10.00 uur € 27.00/kw.
16.30-17.30 uur € 27.00/kw
19.30-20.30 uur € 27.00/kw.

Zumba
fundance junior
Keep fit
Teazu

09.00-10.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

€ 30.00/kw.
€ 27.00/kw.
€ 27.00 kw.
€ 30.00/kw.

Keep-fit

09.00-10.00 uur € 27.00/kw

Zumba/Taezu

19.30-20.30 uur € 30.00/kw

Wij vinden het erg jammer dat sv.O.K.K. stopt in Buinerveen maar wij hopen dat er wellicht in de toekomst
weer mogelijkheden zijn om ook in Buinerveen te sporten.
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Schaats / visnieuws
Nu de laatste viswedstrijd van het seizoen met een stralend zonnetje weer is geweest, maken we ons op voor
de winterperiode. Benieuwd of we nu wel een langere vorstperiode krijgen…..en eindelijk weer eens op de
schaats kunnen. We zullen het zien.
Verder willen we een ieder uitnodigen voor onze jaarvergadering.
Deze wordt gehouden op vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur in het Schaatsgebouw. We zien u graag
verschijnen!!
Dan willen we ook nog graag een aantal dingen aan de orde stellen, die met name de vissers opvallen en die
we daarom willen benoemen.
Ÿ Wanneer mensen hun hond uitlaten is het natuurlijk leuk om er mee te spelen. Daarom worden er vaak
takken gegooid zodat ze deze weer kunnen terugbrengen naar hun baasje of er gewoon lekker achter aan
rennen. Maar gooi niet zomaar grote takken in het water waar de hond niets mee doet, het is onnodig
vervuiling van de bodem. Je zou ze ook weer tussen de bomen de kunnen gooien, zo hebben we er ook geen
last van tijdens het grasmaaien.
Ÿ Gaat de hond wel achter zo'n tak aan in het water, probeer deze dan niet vlakbij een visser in het water te
laten springen. Zo jaagt de hond alle vissen weg en is de lol er bij de visser snel vanaf.
Ÿ Let er op dat honden geen gaten graven in het talud. Hierdoor krijgen we verzakkingen en wordt het
maaien bemoeilijkt, daar zitten we niet op te wachten.
Ÿ Verder zijn we met de Gemeente bezig om een prullenbak te krijgen (die ook door hun geleegd zal
worden), zolang die er niet is, neem dan uw eigen afval mee, laat het niet achter langs de vijver of in de
bosjes.
Ÿ Tot slot komt de grasmaaier regelmatig in aanraking met vissnoeren. Deze vallen bijna niet op, maar
eenmaal verwikkeld in de maaier is het een hele toer dit weer los te krijgen.
Ÿ Voorop gesteld dat het terrein voor iedereen toegankelijk is en iedereen er dus gebruik van kan maken,
moeten we ook samen zorgen dat het er mooi uit blijft zien en dat het werk niet allemaal voor niets is.
Alvast bedankt en natuurlijk tot ziens, namens het bestuur
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2017 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:

€11.50
€ 6.50

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2017
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00
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Activiteiten VV Buinerveen
Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Materialen die wel worden vergoed:
Kleding
Schoenen (samengebonden)
Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ
Knuffels
Ÿ
Speelgoed
Ÿ
Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ
Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ
Breigaren, bollen wol
Ÿ
Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze
staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur
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Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

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

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040

Van 20 t/m 25 november
organiseert het Nationaal MS
Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te
zamelen voor onderzoek naar
de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van
het centrale zenuwstelsel. In
Nederland hebben meer dan
17.000 mensen MS, en jaarlijks
krijgen 800 mensen de
diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich
meestal tussen het 20e en 40e
levensjaar en het is de meest
invaliderende ziekte onder
jonge mensen in Nederland.
Veelvoorkomende klachten van
MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en
gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het
genezen kan worden. Met de
opbrengst van de collecte
investeert het Nationaal MS
Fonds in innovatieve
onderzoeken om MS te
genezen.
Wil jij dat mensen met MS
zich beter voelen door jou?
Word collectant. Help MSpatiënten. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar 2 uur van
je tijd. En het is nog leuk ook.
Kijk op de website
www.mscollecte.nl voor meer
informatie en meld je snel aan.
Samen staan we sterker tegen
MS!
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Gezond bewegen voor senioren bij de gymvereniging
GALM Borger-Odoorn

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

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

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

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

J.H.Lubbers-Katoen
Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut
Praktijklocaties:

Zuiderdiep 79
9521AB Nieuw-Buinen

In samen werking met:

Fysiotherapie
Bovensmilde
Ds. L.Dijkstrastraat 7
9421PH Bovensmilde

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden
Moer

- Honing- en bijenwas
p ro d u c t e n
- G e p e r s o n a l i s e e rd e p re s e n t j e s
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor
school
- C re a t i e v e w o r k s h o p s

Redactie
Dorpskrant

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Het voorwerp

De drie foto's in de voorwerprubriek van augustus 2017 hebben onze lezers misschien intensief beziggehouden, maar dan
helaas niet zodanig dat de redactie van De Dorpskrant Buinerveen is bedolven onder reacties.
Niettemin hulde aan Yvonne
Kruit en Marian van Lom, die
wél iets van zich hebben laten
horen. Yvonne geeft aan dat het
gaat om een schaar, ingericht als
hulpmiddel voor het doven van
kaarsen. Ook denkt zij dat het
best een ouderwetse dierencastratieschaar zou kunnen zijn.
Marian van Lom stelt rechttoe
rechtaan dat het een kaarsensnuiter is.
Voor wat betreft het doven van
kaarsen zitten de beide dames
precies goed. In de Dikke van
Dale staat achter kaarsensnuiter
(kaarssnuiter kan ook!): gereedschap om kaarsen te snuiten, een
soort van schaar met bakje aan
een der bladen. En naar van Dale
is een snuiter een werktuig om de
verbrande pit van kaarsen af te
knijpen.
Om de tweede suggestie van
Yvonne Kruit goed te kunnen
beoordelen hebben we die reactie
voorgelegd aan een dierenarts.
Zij wist niet waar het ding dan
wél voor diende, maar zei opvallend glimlachend dat er voor
castraties van bijvoorbeeld stieren, bokken, varkens (beren) en
paarden (hengsten) duidelijk
ander materiaal uit de kast werd
en wordt gehaald.
Wij van De Dorpskrant Buinerveen zijn blij met jullie reacties.
Schouderklopjes voor de dames

Dorpskrant Buinerveen
Kruit en Van Lom.
Het volgende voorwerp is van
sierlijk geslepen glas, heeft een
binnenruimte voor circa 40 milliliter (= 40 x 0,0001 liter) en is
voorzien van een glazen afsluiter. Bij elkaar ongeveer 28 centimeter lang en een gemiddelde
omvang van 10 centimeter. Wie
van de lezers kan het voorwerp
een naam geven of iets vertellen
over gebruik en doel. Reacties
zijn welkom bij de redactie (zie
Colofon) of doorgeven aan
Martin Snapper

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

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Jan Beugels
Gemeente:
zonder 0591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
Dieren ambulance
Dorpsbelangen
Huisartsenpost buiten kantoortijden

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
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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

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

0900-8844
140591
140591
06-11706974
09001122362
06-46362683
0900-9229
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