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Feest!
Het kloppende hart van Buinerveen
“Welkom!” Daarmee opende Ina
Habing, voorzitter van Plaatselijk Belang Buinerveen/NieuwBuinen West het dorpsontbijt op
zaterdag 22 september 2018. Een
dag waarop nieuwe herinneringen gemaakt zijn. Een dag waarin
de bevolking van ons erkende
leefgebied eindelijk echt kon
gaan genieten van alle geneugten
van onze nieuwe dorpskern, na
maanden afzien omdat de kruising gesloten was. Een dag, waarin stil gestaan werd bij het plan
waar in 2007 de aanzet voor gegeven was. Een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren;
een plan om de cultuurhistorie te
bewaren en het water terug te
brengen in de kern. En tot slot,
zeker niet minder belangrijk, een
mooi plein te creëren voor feesten en andere festiviteiten.
Sinds 2007 is er veel gebeurd,
maar de kers op de taart is nu wel
de eindelijk gerealiseerde veilige, beeldbepalende dorpskern.
Maar voordat het zover was is er

ook al heel wat gerealiseerd. Er
kwam een jeugdsoos (2011), een
pannakooi (2014) , de historische
vereniging werd opgericht
(2009), er werden diverse dorpsommetjes gemaakt (sinds 2012)
met elk jaar weer de nieuwjaarsreceptie, de woonbehoefte werd
gepeild door een woonenquête
(2009) en een extra ingang naar 't
Meras-bos achter OBS 75 is
gemaakt d.m.v. een prachtige
brug (2014). Een greep uit wat
ijkpunten. En laten we vooral
ook niet de handtekeningactie
vergeten van Lisa Boes en Annemijn Hummel. Vele handtekeningen verzameld en later aangeboden aan de verantwoordelijk
wethouder om duidelijk te
maken dat het menens was, dat
die kruising totaal niet veilig
was. Maar het lukte maar niet om
de gemeente er van te overtuigen.
En nu, in 2018 is het eindelijk na
veel gelobby met gemeente en
achterban gelukt om die zo
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Het kloppende hart
Agenda & activiteiten
Spokentocht
Vrouwenbingo
Sinterklaasfeest
De Hondsrug
Kerstmarkt
Kerstactie
Wel en wee
Korenfestival
Jeugdsoos
Uitnodiging kerstfeest
De Spelbrekers
Nieuws CBS 59
Bibliotheken
Kerstpakketten actie
Plaatselijk belang
De Hondsrug
Nieuws OBS 75
Bestuurstafel
Spelweek
Rubriek uit het verleden
Hist. vereniging
Vrouwen van nu
Vervolg pag 1
Meraskikkers
Kerstconcert
Schaats / visnieuws
Act. VV Buinerveen
Jan Weits
Voorwerp
Homeo-watte?
Colofon
Belangrijke tel.nummer
Pubquiz
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
24 okt

Sleenerzand

3 nov

Spokentocht

17 nov

Pubquiz

23 nov

Vrouwenbingo

24 nov

Sinterklaasfeest

9 dec

Kerstmarkt

15 dec

Kerstactie

15 dec

BINGO

22 dec

De Spelbrekers

23 jan

Vrouwen café

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 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

5 december 2018

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

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.

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
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

Behandeling op afspraak!
Contact:
Tel: 06-109 055 20
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl
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Sinterklaasfeest Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Hallo jongens en meisjes
Sinterklaas komt met zijn Pieten bij ons op bezoek op

zaterdag 24 november 2018
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 leuke 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 verrassend programma
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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Mysterie Sleenerzand
De Hondsrug UNESCO Global Geopark organiseert op 17 en 24 oktober in
de Hunebedcampagne het Mysterie
Sleenerzand.
Waan je in de tijd van de hunebedhouwers
tijdens deze mysterieuze avondwandeling over het Sleenerzand. Volg de route
langs grafheuvels, celtic fields naar het
bijzondere hunebed De Papeloze Kerk.
De fonkelende lichtjes langs de route
begeleiden je naar verrassende historische ontmoetingen: met Witte Wiev'n,
hunebedbouwers en verhalenvertellers,
met Marieke van de Reuzen Ellert en
Brammert, professor Van Giffen, de Protestantse opstand, dwaallichtjes en nog
veel meer. Deze avond mag je niet missen!
Startlocatie is Recreatiecentrum 'Rijmaaran' in Schoonoord
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KERSTACTIE

De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse
kerstactie. Wij verkopen ook dit jaar weer ovenverse suikerbroden van Bakkerij d'Oale Ambacht uit Borger.
Zoals u wellicht weet, is Slagerij Klein uit Nieuw-Buinen gestopt. Om die reden hebben wij Slagerij Smit
uit Stadskanaal benaderd of zij dit jaar de droge worsten aan ons kunnen leveren. Gelukkig zijn zij bereid om
ons te helpen deze actie voort te zetten en zij zullen dan ook voor heerlijke droge worsten zorgen.
Deze actie is ten behoeve van de schoolkinderen. Wij hopen dat u meedoet aan deze actie want met uw
bijdrage kunnen wij extra activiteiten organiseren.
Wij komen zaterdag 15
bij u langs en verkopen dan:
Suikerbrood (400 gram) € 4,-

december a.s. tussen 10.00 uur en 13.30 uur
1 droge worst € 2,50

3 droge worsten € 7,00

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

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

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 06 13686986
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@outlook.com

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com
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Korenfestival
gemeente
Borger-Odoorn
Op 10 november is het Korenfestival van de gemeente BorgerOdoorn. Ook dit jaar weer in de
Goede Herderkerk te Borger. Het
is ook nu weer een vol programma maar liefst 12 koren brengen
allerlei genres ten gehore, waarvan u heerlijk kunt genieten.
Net als voorgaande edities zal het
festival om 13.15 uur worden
geopend door de burgemeester
Jan Seton. Aan het eind van
zowel het middag- als het avondprogramma zullen de koren en
publiek gezamenlijk met een
slotlied afsluiten. 's Middag zal
dat zijn om 17.30 uur.
Het avondprogramma begint
voor het eerste koor om 18.50
uur. De afsluiting door de burgemeester is gepland om 22.50 uur.
In de middag kunnen de deelnemers ook nog workshops volgen.
Hier kunnen de deelnemers van
het avondprogramma natuurlijk
ook aan meedoen. Dit jaar is Henriëtte de Groot hiervoor gevraagd. Zelf een getalenteerd
zangeres met optredens in geheel
europa. De werkgroep wil u allen
van harte uitnodigen voor dit
Korenfestival. Dank zij de bijdragen van vele sponsoren is de
toegang geheel gratis.
De deelnemende koren zijn; vrouwenkoor leed Vermaak(t), vrouwenkoor Ma Musica, gemengdkoor Vocaal Anders, gemengdkoor Exloo, C.G.Z. Samen op
Weg, Protestants Kerkkoor Borger, de Dokwarkers, Bühnerpopkoor, Veenkaor, Gospelkoor Cantanova, popkoor Pop Oet Ies en
musicalgroep Odoorn.
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GEZOCHT:
Bezorgers 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.
Reageren naar: dorpskrant@buinerveen.nu

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

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Jeugdsoos 't Hok springlevend
Eens per 2 weken valt het op dat
het op de vroege vrijdagavond
druk is rondom ons Dorpshuis. U
heeft zich misschien al eens afgevraagd wat daar toch aan de hand
is. Nu het nieuwe dorpsplein is
gerealiseerd valt het nog eens
extra op. Vele reflecterende fietswielen, achterlampjes die vergeten zijn uit te zetten en een gezellige drukte bij de Peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal? Foutje, de
huidige locatie van de sinds 2011
opgerichte Jeugdsoos 't Hok. Wie
nog nooit binnen is geweest of
nooit meer na de sluiting van de
Peuterspeelzaal op die locatie is
geweest moet toch eens een kijkje nemen op een vrijdagavond.
Wat je dan ziet overtreft alles:
een groep enthousiaste jongelingen die de iets jongere jeugd
motiveren om gezellige dingen
samen te ondernemen. Ouders op
de achtergrond ter supervisie of
voor de boodschappen, de officiële contacten met instanties of
andere lastige dingen waar het
toch wel handig is een ouder te
hebben om het mee aan te pakken. En dat alles in een sfeervolle
ruimte waar ook weer van alles te
beleven is. Want dat is vooral erg
belangrijk gebleken om de

jeugdsoos springlevend te houden: het hebben van een bezigheid, een activiteit, een spel of
anders iets. Daar ontbrak het de
laatste paar jaar wat aan.
Gewoon wat bij elkaar zitten
niksen, om zogenaamd te chillen,
allen met de mobieltjes naast
elkaar op de bank was nu ook niet
je van het. Het was dus een beetje
erg rustig geworden rondom de
soos. Eigenlijk leek ie wel opgedoekt, er gebeurde gewoon niks
meer. Totdat Mariska Kremer,
officiële vraagbaak en vrijwilliger van het eerste uur en zeer
bekend met allerlei jeugdzaken
weer een balletje opgooide bij
een ouder wiens zoon wel
geschikt leek om er weer actief
leven in te blazen. En zo kreeg
Wouter Wanders (15) een taak.
Die ie niet alleen wilde doen dus
Bjarne Drent (16) werd
gevraagd. Die op zijn beurt weer
Kim Heidekamp (16) vroeg en
later kwam daar ook nog Janine
Schipper (14) bij. En een super
gemotiveerd, actief en verantwoordelijk viertal was gevormd.
Enkele ouders kwamen er bij.
Even moesten de piketjes goed
gezet worden. De 4 jongelingen
trekken de kar, bijgestaan door

de ouders. En niet andersom. En
moet je nu eens kijken, het loopt
als een trein. Ze hadden al snel
door uit eigen ervaring: willen
we dat het een succes wordt? Dan
moeten we wel zorgen dat we
elke 14 dagen een activiteit te
bieden hebben. Ook in deze
dorpskrant hun knallende agenda
voor de rest van het jaar. Knap
toch?
Prijzenswaardig is ook dat er
geen wifi code uitgegeven wordt.
Bewust niet. Kwam toevallig uit
omdat de router gereset moest
worden en ze dus bewust besloten hebben de code privé te houden. Tegen data abonnementen is
niks te doen, maar laat die
smartphone maar thuis en wees
ouderwets gezellig met je matties
op die avonden. En mocht er wat
loos zijn, ouders zat op de achtergrond die in kunnen springen als
dat nodig mocht zijn. Maar de 4
staan hun mannetje (vrouwtje).
Wordt er gedonderjaagd, gepest
of ander ontoelaatbaar gedrag
vertoond? Wegwezen! Je bent
weer welkom als je je kunt gedragen. Het moet voor iedereen leuk
zijn. Gezien de opkomst van
gemiddeld 20-25 kids in de
basisschoolleeftijd van groep 7-8
tot en met ongeveer 16 jaar kan
wel geconcludeerd worden dat

Dorpskrant Buinerveen
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het ze gelukt is een veilige, prettige omgeving te creëren waar het
goed toeven is. Iedereen blijft
binnen het hek en er wordt van je
verwacht dat als je weggaat je dat
even meldt. Zodat altijd bekend
is dat iemand vertrokken is.
Er is een vaste groepsapp waarin
de activiteiten de wereld in
geslingerd worden. Via facebook
wordt iedereen op de hoogte
gehouden en vergeet de mondop-mond reclame ook niet: “Er is
weer soos vanavond, kom je
ook?” Natuurlijk moeten we ook
de nauwe samenwerking met het
Dorpshuis niet vergeten. De soos
doet zijn eigen boodschappen
maar Xander en Marijke zijn niet
te beroerd om een bitterballetje te
bakken uit de eigen 'soosdoos' of
te helpen met kleine dingetjes.
Of de schenkingen van dorpsbewoners die bijvoorbeeld nog een
tafelvoetbaltafel hebben staan,
spulletjes voor Halloween of
andere leuke hebbedingen voor
de soos. “Belang bij? Mogen
jullie hebben. Doe er wat leuks

mee!” Mooi om te zien dat ook
voor deze leeftijdscategorie de
dorpsgeest, het samen de schouders eronder, het 'niet klagen
maar zelf actief worden als het je
niet aanstaat' gemeengoed wordt.
En nu vraag je je af, waar doen ze
het voor? Nou, daar waren ze alle
vier heel duidelijk in: Dat de kinderen enthousiast thuiskomen en
graag de volgende keer weer
komen. De onderlinge lol tijdens
de voorbereidingen en de voldoening als er na weer een topavond opgeruimd kan worden en
tevreden teruggekeken kan worden.
Geld of subsidies ontvangen ze
niet. Ze bedruipen zichzelf. Er
staat een fooienpot op de bar,
tegen een zeer geringe bijdrage
kunnen de jonge bezoekers ranja
(10 cent) , frisdrank (50 cent),
chips (50 cent) of zelfs tosti's
(100 cent) of een broodje bapao
(€ 1,50) kopen. En gelukkig zat
er nog wat geld in kas. En ze redden het. Wel denken ze nog na of
ze toch niet eens een actie moeten

organiseren om de kas wat te
spekken om eens wat extra's te
doen.
Nu dit zo mooi loopt wordt er
ook al nagedacht of ze voor de
jongste kinderen niet een paar
keer per jaar iets op een woensdagmiddag moeten organiseren.
De agenda voor de rest van het
jaar staat vast, maar ook voor
volgend jaar zijn er al weer plannen genoeg. Want 1 ding moge
duidelijk zijn: bankhangen doen
ze niet aan, elke georganiseerde
avond moet een feestje zijn. Iedere avond hopen ze weer de vraag
te horen: “Wat is er de volgende
keer?” En goeie ideeën zijn
natuurlijk altijd welkom. Maar
voorlopig lijkt de jeugdsoos weer
springlevend en zolang school en
werk het toelaat zet deze club
jongelingen de schouders er
onder!
Marjan Poelman

Jongerencafé 't Hok heropend
Voor de zomervakantie hebben een paar enthousiaste jongeren samen met een paar volwassenen het jongerencafé
nieuw leven ingeblazen. Het jongerencafé is één keer in de twee weken op vrijdag van 19.30 tot 22.30 uur, en is
bedoeld voor iedereen van groep 7 & 8 en het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn we al een paar vrijdagavonden
open geweest en met succes. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd een activiteit te organiseren tijdens deze avond. Zo
is er al een barbecue geweest, zijn we met een groep naar 25° Noord geweest voor een survival en hebben we het spel
“Ik hou van Holland” gespeeld. In de Dorpskrant kun je de agenda vinden met de data van dit jaar. Daarnaast hebben
wij ook een Facebookpagina waar de avonden op aangekondigd worden.

Agenda
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 26 oktober
Vrijdag 9 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 7 december
Vrijdag 21 december
Vrijdag 4 januari

Game avond (jongens) en Just Dance (meisjes)
Griezel sjoelen
Dropping
Apenkooi
Sinterklaasavond
Kerstavond
Nieuwjaarsborrel

18+ jongerencafé: Jongeren kunnen naar behoefte gebruik
maken van het jongerencafé op de vrijdag of de zaterdag
in overleg met het jongerencafé bestuur.

19.30-22.30 uur
19.30-22.30 uur
19.30-22.30 uur
19.30-22.30 uur
19.30-22.30 uur
19.30-22.30 uur
19.30-22.30 uur
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Nieuws CBS School 59
Bezoek brandweer
Op maandag 17 september kregen alle groepen bezoek van
brandweerman Derk en brandweervrouw Annet. De kinderen
leerden hoe gevaarlijk vuur is en
wat je moet doen als er brand is.
Samen met de kinderen werd een
ontruimingsoefening georganiseerd, zodat iedereen weet wat
hij moet doen als er echt iets aan
de hand is. In groep 1/2 werd
brandweerhond Smokey achtergelaten. Smokey mag bij alle
kleuters een keer komen logeren.
Wensambulance
Op vrijdag 21 september bracht
de wensambulance een bezoekje
aan School 59. Twee vrijwilligers vertelden ons het een en
ander over het werk van vrijwilliger bij de wensambulance. Met
een brancard werd onze "zieke"
in de wagen gereden en konden
wij binnenin een kijkje nemen.
De opbrengst van ons maandaggeld schenken we aan
Stichting Wensambulance
Noord-Nederland.
Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad heeft
op 27 september voor het eerst
vergaderd. Tess Landman uit
groep 8, Rienk Wollerich uit
groep 7, Jesse van Rhee uit groep
6 en Jasmijn Landman 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.

Website
www.school59.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Sportmorgen
Vrijdagmorgen 28 september
verzamelden alle kinderen zich
in sporthal “De Splitting” voor
de sportmorgen. In kleine
groepjes gingen de kinderen
diverse onderdelen langs. De
kinderen konden hoogspringen,
verspringen, hardlopen, bergbeklimmen en touwzwaaien. Het
was een zeer gezellige en
geslaagde ochtend.
Kinderboekenweek
Op woensdagmorgen 3 oktober
hebben de kinderen, de juffen en
de ouders van School 59 de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het thema dit jaar was
“Kom erbij”, over vriendschap.
Voor deze opening had iedereen
zich verzameld in het speellokaal. Leentje en Beentje, twee
poppenkastpoppen wilden ook
graag bij het feest zijn en hebben

Pagina 15
samen met de kinderen gekeken
en geluisterd naar een prentenboek over Kikker en zijn vriendjes. Uiteraard zongen en dansten
we het Kinderboekenweeklied.

Opening kruispunt
Buinerveen
Samen met de burgemeester, de
wethouder en de jongste leerling
van School 75 heeft Ruben van
den Bergh, onze jongste leerling,
het nieuwe kruispunt in Buinerveen geopend. Na een aantal toespraken mocht Ruben het rode
lint doorknippen.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

Kinderboekenweek 2018
Kinderboeken over vriendschap
stonden centraal in de Kinderboekenweek 2018. Op woensdag
3 oktober was er een Kinderboekenweek doe-middag voor de
basisschool leerlingen. Ze konden bewegen met de combi
coach sport en knutselen en meedoen met een quiz in de bibliotheek.

Tabletcafé op Maandag 5
november van 14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent
nuttige en handige tips om nog
meer uit uw tablet te halen. Ook
voor vragen en tips rond pc, laptop en smartphone kunt u 1 x per
maand op maandag van 14.0015.30 uur terecht in de bibliotheek. Neem uw eigen tablet
mee! Heeft u zelf (nog) geen
tablet, maar wilt u die eens uitproberen: er is altijd één aanwezig. Het Tabletcafé is gratis en
ook voor niet-bibliotheekleden.

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Mits het MFA Hunzehuys ook op deze tijden
geopend is

Boekstartuurtje op woensdag
14 november van
9.30-10.30 uur
Elke maand is er in de bibliotheek een gratis Boekstartuurtje
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar.
Het thema deze keer is: bouwen.
Tijdens het uurtje lezen we voor,
zingen liedjes, doen we spelletjes
of maken een eenvoudig knutselwerkje.
Boeken lenen mag ook. Lid worden is gratis tot 19 jaar.
Cursus Klik & Tik in
bibliotheek Nieuw Buinen
vanaf 14 november
De Basismodule bestaat uit 5
lessen voor mensen die nauwelijks of nog nooit (zelfstandig)
met een computer hebben
gewerkt. Onder begeleiding van
een docent komen onderwerpen
aan bod zoals bijvoorbeeld het

aanzetten van de computer,
typen, teksten aanpassen en email versturen.
Deze gratis cursus wordt gegeven op woensdag 14, 21, 28
november en 5 en 12 december
van 9.30 tot 11.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gea Uil tel.
088-0128235 of langsgaan bij de
bibliotheek.

Dorpskrant Buinerveen
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Kerstpakketten actie in Roemenië
Onze namen zijn Meinke en Florien. En samen met de stichting
'Hoop op Zegen' organiseren wij
een kerstpakketten actie voor de
arme bevolking rondom Târgu
Mures in Roemenië.
De stichting Hoop op Zegen is al
heel wat jaren actief. Onze opa is
één van de oprichters van deze
stichting en wij willen graag op
een dag doorzetten waar zij al
jaren mee bezig zijn.
De stichting organiseert elk jaar
een actie om kerstpakketten in te
pakken en uit te delen aan de
arme bevolking in Roemenië.
Sinds een aantal jaren werken
wij hier ook aan mee.
Wij gaan samen met de stichting
naar Roemenië, daar pakken wij
ter plekke alles in, dit duurt vaak
1 á 2 dagen. Daarna delen wij ze
handmatig uit.
Deze kerstpakketten bestaan uit
eerste levensbehoeften zoals,
bloem, rijst, olie en dergelijke.
Deze artikelen kopen wij lokaal
in om ook de economie daar te
steunen.

De mensen aan wie wij de pakketten uitdelen zijn heel arm. De
meesten zijn alleen en hebben
weinig tot geen geld. Ook zijn er
mensen die samen (met ongeveer
11 mensen) in één woonruimte
wonen, zulke kleine woonruimtes kennen wij niet ineens in
Nederland. Ook zijn het vaak
mensen die oud zijn. Hier in
Nederland krijgen wij nog een
pensioen, in Roemenië is dat niet
zo. Vaak hebben de mensen ook
geen familie meer die voor ze
kan zorgen dus deze mensen zijn
geheel afhankelijk van liefdadigheid.

Deze mensen proberen wij een
wat fijnere kerst te geven.
Maar dit kost ook geld... en daar
hebben wij uw hulp voor nodig.
Wij hebben een aantal acties: wij
verkopen zelfgemaakte sleutelhangers, armbandjes en ansichtkaarten, die u zelf kunt inkleuren.
Het is ook mogelijk om geld te
doneren. Dat kunt u doen op dit
rekeningnummer:
NL68 RABO 0157 9087 20
Voor meer informatie kunt u ons
bereiken via onze Facebookpagina 'be the reason someone smiles
this christmas'

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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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Pleinfeest 22 september 2018:
Wat een fantastisch feest hebben
we samen gevierd!
Verdeeld over de hele dag en de
avond voor jong en oud. Voor
alle inwoners. De werkgroep
heeft veel werk verricht om dit
mogelijk te maken!
Een groep van meer dan 80 inwoners heeft van een heerlijk ontbijt
genoten. Gemaakt door Xander
en Marijke Bardewee, pachters
van Dorpshuis De Viersprong.
Na de middag traden het Veenkaor en de Meraskikkers op in de
tent. Kinderen werden vermaakt
met een rodeostier, spelletjes,
ringsteken en kanovaren op het
nieuwe kanaal.
De officiële opening vond plaats
tussen 16.00 en 17.00 uur. Meer
dan 200 personen stonden in en
buiten de tent. Geweldig! Burgemeester Seton, Ben Timmermans
van Hoornstra en Jacob Bruintjes
van LEADER Zuid-Oost Drenthe spraken ons toe. Ina Habing,
voorzitter van Plaatselijk Belang, beet de spits af door een
toespraak van zo'n 10 minuten te
houden. Meer dan 10 jaar wachten op dit resultaat mag wel 10
minuten duren. De toespraak is
op een andere plaats in de krant te
vinden.
Er stonden op het nieuwe plein
een aantal kramen met lekkernijen, waar heerlijk van gesmuld is.
En tot slot trad de band “Vet!” op,
waarbij vele voeten van de vloer
gingen.
Tja, en dan moet er nog opgeruimd worden, want de tent werd
's morgens al weer opgehaald.
De werkgroep had het er maar
druk mee. Dank!
Inmiddels zijn we druk bezig met
de financiële afhandeling m.b.t.
Leader. Een hele klus!
Ook hebben vrijwilligers gras
gezaaid bij het open gegraven
kanaal.

En de vakken bij de parkeerplaats bij Middeljans zijn gefreesd, vlak gemaakt en ingezaaid. De bomen worden door
gemeente Borger-Odoorn in de
grond gezet.
Plantdag 19 oktober 2018:
De struiken en bloembollen worden in samenwerking met de
gemeente door onze inwoners
geplant. 1400 struiken worden
afgeleverd. Bij de trappartij
komen siergras en veldbies.
Vlinderstruik en lampepoetsergras komen op het stuk bij de
paddenstoel/fiets routenetwerkbord. Onder de 2 bomen op het
plein komt Hemerocallis (daglelie) te staan. En in de vakken
langs de Noorderstraat komt een
mix van 6 planten. Hierin komen
ook de bloembollen “Allium
sphaerocepahalon” (sierui).
In de bloembakken komen een
mix van bloembollen: krokus,
narcis, enz.
Samen met leerlingen uit groep 5
t/m 8 van beide basisscholen
(OBS75 en CBS 59) gaan we
bloembollen planten. Dit vindt
plaats tussen 13.30-14.30 uur.
Ook burgemeester Seton zal hierbij aanwezig zijn. Inwoners die
zich willen aanmelden voor het
planten, kunnen zich melden bij
inahabing@ziggo.nl
of via
0599-212353. De start op vrijdag
19 oktober is om 8.15 uur.

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.

Luiercontainer:
De luiercontainer wordt verplaatst naar het Zuiderdiep. Bij
Meubelhuis de Groot naast de
glascontainer. Deze wordt maandelijks geleegd in opdracht van
gemeente Borger-Odoorn.
Belevingsonderzoek:
Eind van dit jaar gaan we bezig
met het vervolg van het dorpsbelevingsonderzoek. Samen met
gemeente Borger-Odoorn en de
BOKD.
Via de ingeleverde lijsten voor
eventuele vrijwilligerswerkzaamheden voor ons dorp zijn
inmiddels inwoners bereid
gevonden om mee te helpen met
werkzaamheden betreffende ons
plan “Het Kloppende Hart van
Buinerveen”. Waarvoor dank!

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

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
en onderhoud
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EEN
AMBACHTSMAKELAAR
VOOR ZUIDOOSTDRENTHE
SNN KEERT SUBSIDIE UIT
AAN DE HONDSRUG
UNESCO GLOBAL
GEOPARK
In Zuidoost-Drenthe gaat een
Ambachtsmakelaar aan de slag.
Oude en nieuwe ambachten bij
elkaar brengen, met de ambachtelijke ondernemers nieuwe
markten en afzetkansen verkennen en creëren en een mooie
match van vraag en aanbod neerzetten. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
heeft besloten De Hondsrug
UNESCO Global Geopark een
subsidie van € 140.000,-- te verlenen uit het LEADER programma Zuidoost- Drenthe
Het initiatief ‘De Ambachtsmakelaar’ zet in op het versterken
van de bedrijfsvoering van
betrokken ambachtslieden in
food en non-food, individueel en
als collectief. En op behoud van
ambachten/vakkennis onder
meer door het naar arbeidsmarkt
en ondernemerschap toe leiden
van ‘gezellen’. Bij het vergroten
van afzetmogelijkheden valt
onder meer te denken aan het
creëren van toeristische arrangementen, het stimuleren van
krachtig ondernemerschap en het
organiseren van samenwerking.
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Vanuit de verantwoordelijkheid
voor een duurzame regionale
economie verbindt De Hondsrug
UNESCO Global Geopark zich
met de ambitie van ambachtelijke ondernemers in ZuidoostDrenthe. Het Geopark werkt
samen met een breed scala aan
(ondernemende) partijen in Zuidoost-Drenthe: ambachtsorganisaties, gemeenten, provincie,
CMO STAMM en natuurlijk
individuele ondernemers. Een
groep van 40 ondernemers kwam
al sinds mei 2017 bij elkaar. Het
initiatief De Ambachtsmakelaar
werd in hun midden geboren.
Eén van hen, glazenier Kirsten
Alferink Cramer, is al vanaf het
begin bij het initiatief betrokken.
Elkaar versterken vindt ze een

groot goed: ‘We moeten elkaar
helpen en we kunnen elkaar ook
aanvullen. Eén persoon kan een
groot creatief denker zijn terwijl
de ander toegang heeft tot een
breed netwerk.’
Het project gaat van start in oktober en loopt door tot de zomer
van 2021 en is mede mogelijk
gemaakt door:
:
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Nieuws OBS 75
Er is me gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Dorpskrant.
Ik heb begrepen dat er in iedere
Dorpskant een stukje vanuit
School 75 en van CBS 59 wordt
geplaatst.
Eerst maar even voorstellen: ik
ben Roja Bos en ben sinds
augustus 2018 schoolleider van
School 75 en van OBS de Westhoek in 2e Exloërmond.
School 75 is niet helemaal nieuw
voor me, ik heb hier in de periode
2010 – 2012 ook als teamleider
gewerkt. Ben terug op een vertrouwde plek.
Het is mooi om te zien hoe de
school er nu voor staat. Een hele
uitdaging dus om verder te gaan
op de ingeslagen weg. Ik heb er
zin in!
De voorschoolse opvang van
Stichting Peuterwerk heeft een
plek in ons gebouw gekregen.
We zien dus al hele jonge kinderen binnenkomen.
In het
gebouw zijn enkele aanpassingen aangebracht om deze plek te
realiseren, het ziet er allemaal
prachtig uit. Nieuw meubilair,
nieuwe ontwikkelingsmaterialen. Binnenkort wordt er een
extra buitenberging geplaatst om
de materialen in op te kunnen
bergen.
Veel nieuwe gezichten, maar ook
bekende. Het team van School 75
is anders dan een aantal jaren
geleden; 2 teamleden werkten er
in mijn vorige periode ook al.
Eén van de leerkrachten is zelfs

een oud leerling van me. Mooi
om mee te maken en te zien hoe
zij zich heeft ontwikkeld en nog
zal ontwikkelen. Dan zijn er 3
leerkrachten helemaal nieuw
binnen gekomen en 3 collega's
kende ik al, omdat zij net als ik al
lang voor OPO werken.
Er staan interessante speerpunten op de rol voor zowel het team
als de leerlingen.
Cultuuronderwijs in de breedste
zin van het woord, is één van de
speerpunten. Het team krijgt
hierin ondersteuning van een
extern bureau, de leerlingen
maken kennis met nieuwe werkvormen en methodes.
De leerlingen hebben al een aantal mooie activiteiten achter de
rug: zo gingen de leerlingen van
groep 1/2, en groep 3/4 naar een
schoolvoorstelling, hebben de
leerlingen van de bovenbouw
bloembollen geplant samen met
de leerlingen van cbs 59. We hebben een leerzame Streetwise-

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
OBS School 75,
bezoekt u dan onze website:

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

ochtend beleefd. De leerlingen
van groep 7/8 hebben een HALTles gehad, ze hebben Kinderpostzegels verkocht en de Kinderboekenweek was boeiend voor
alle leerlingen. Er is voorgelezen
en de leerlingen hebben zelf ook
flink gelezen. Zelfs de fietsenkeuring door Veilig Verkeer
Nederland is al uitgevoerd, zodat
de leerlingen met een veilige
fiets de winter in kunnen.
Kortom er gebeurt van alles.
Samen met de MR en de AC en
alle ouders /verzorgers gaan we
er een fijn schooljaar van maken.
We hebben elkaar nodig. Alleen
kom je ver, maar samen kom je
verder!

Dorpskrant Buinerveen
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Van de bestuurstafel
Het Plein.
Hoewel er zeer waarschijnlijk op
een andere plaats in de dorpskrant hierover veel geschreven
zal worden, en het project “Het
kloppend hart van Buinerveen”
niet een project van de stichting
Dorpshuis is, wil ik hier tocht wel
even iets over zeggen.
Dit temeer daar ook het dorpshuis veel profijt heeft van het
gereedkomen van het plein.
Het resultaat is geweldig, en
Stichting Dorpshuis feliciteert
Plaatselijk Belang hierbij dan
ook van harte met dit geweldige
resultaat dat o.a. ontstaan is door
de niet aflatende inspanning die
zij hebben verricht om tot dit
resultaat te komen.
Uiteraard willen we ook alle vrijwilligers die aan de totstandkoming van het plein hebben
gewerkt hierbij van harte feliciteren.
Dat dit plein en alles hierom heen
nu al een grote uitstraling naar
buiten heeft blijkt wel uit het feit
dat ik al van vele zijde van buiten
Buinerveen gehoord heb hoe
mooi het eindresultaat wordt
gevonden.
Toen ik gisteren door een werknemer van mijn garage even

vanaf Borger naar huis werd
gebracht omdat mijn auto bij de
garage stond voor een beurt was
zijn opmerking toen we in de
buurt van Buinerveen kwamen
”Het is bij jullie wel erg mooi
geworden”.
Onderhoud in en rond het
dorpshuis.
Teneinde de tocht vanuit de kelder aan te pakken is inmiddels
een deur en kozijn aanwezig.
Deze zal binnenkort worden
geplaats. Gehoopt wordt dat dan
het probleem van deze tocht vrijwel verdwenen zal zijn.
Het dorpshuis zal aan de buitenzijde een schilderbeurt krijgen.
De vloer in het café is weer in de
olie en de wax gezet.
Het onkruid bij de jeugdsoos is
met round up bespoten.
Het beton rond de vlaggenmast
moet nog worden afgewerkt of
inmiddels is dit reeds gebeurd.
Toekomstplannen lange termijn.
In de vorige stukjes hierover
heeft u kunnen lezen dat het
bestuur een antwoord tracht te
vinden op de vraag hoe ons
dorpshuis er over lange tijd, b.v.

20 jaar dient uit te zien en de rol
die gespeeld moet worden in de
gemeenschap.
Zoals u ook hebt kunnen lezen is
er een commissie die zich hiermee bezig houdt.
De bedoeling is om een computerprogramma aan te kopen dat
digitale tekeningen kan maken
(een soort CAD/Cam programma) waarmee ideeën digitaal
uitgewerkt en zichtbaar gemaakt
kunnen worden.
U zult hier binnen niet al te lange
tijd nog meer over horen.
De pachter.
Bij iedere vergadering van het
bestuur is er ook overleg met de
pachter (het pachtersechtpaar).
Zij melden dan allerlei kleine en
grotere zaken en brengen soms
wensen naar voren.
Deze keer hebben zij zeer tot ons
plezier kunnen meedelen dat het
dorpshuis na de vakantie weer
goed loopt. Ook het grote terras
lijkt weer voldoende bezoekers
aan te trekken.
Namens het bestuur stichting
Dorpshuis,
Jan van Noortwijk

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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Zinderende Spelweek
Inmiddels al weer even geleden
maar bij menig kind een onvergetelijke herinnering, Spelweek
e
2018, de 13 op rij. Het thema dit
jaar was Caribbean. 78 kinderen
deden mee aan het programma,
waarvan een aantal pubers alleen
de dropping gelopen heeft. Het
bestuur stond, samen met de vele
vrijwilligers, weer garant voor
een uitdagend programma voor
alle schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot ongeveer 16
jaar. Van woensdagmiddag tot en
met de zaterdagochtend. Ruim
50 vrijwilligers actief bij op- en
afbouw, spelbegeleiding of catering zorgden er samen met gulle
sponsoren voor dat ook dit jaar
weer met enthousiasme, een glimlach en een voldaan gevoel teruggekeken kan worden. Dit jaar
voor het eerst bij het voetbalveld.
Het terrein van de ijsbaan is nog
volop in ontwikkeling nadat
3000m3 zand uit het kloppende
hart van Buinerveen gegraven is
om bij de ijsbaan als ophoging
van het terrein te dienen. Ook
allemaal vrijwilligerswerk en
dan heb je de planning niet altijd
in de hand. Menig ouder vond het
overigens heerlijk bij VV Bui-

nerveen. Geen gevaar van water
of ander risico dat kinderen er
tussen uitknijpen. Water trekt
immers altijd. Nu zat iedereen
veilig achter de hekken, de pannakooi had flink aantrekkingskracht en zorgde voor menig
invulling van verloren kwartiertjes. Ook diverse vrijwilligers en
het bestuur waren wel gecharmeerd van de locatie. Wie weet
wat volgend jaar brengt. De stemmen zijn niet echt verdeeld, nu
nog de medewerking vinden van
de verschillende partijen. Maar
dat komt vast goed.
Woensdagsmiddags werd afgetrapt met een programma voor
alle leeftijden waarbij de 12+
daarna elke avond van 22.00u tot
middernacht actief was. Voor de
jongste groep was er een speurtocht door het dorp waarbij de
antwoorden tevens de richting
aangaven. Onderweg konden
opdrachten uitgevoerd worden
en vooral het ouderwetse snoephappen was een succes. Groep 58 was present op het voetbalveld
en draaide van spel naar spel.
Hilarisch was wel een spel waarbij de kinderen grote flippers om

de voeten hadden, een duikbril
op en een helm met een beker
erop. Zo moest een volle beker
water van A naar B gebracht worden. Lopend als kikkers op 2
poten ging het over het terrein. Je
moet het gezien hebben, wat een
pret. De 12+ groep had een knutselopdracht in het groot, waar
fanatiek aan gewerkt werd. Er
stonden olievaten, een vierkante
houten plaat, veel verf en er was
gereedschap. De opdracht luidde: Maak een statafel. Waar de
ene groep gewoon de zaag erin
zette waren de jongedames wel
wat preciezer aan de gang. Spijkertje in het midden; draadje er
aan; cirkeltje tekenen en uitzagen
maar. 4 totaal verschillende statafels zagen het licht, waarbij
gezegd moet worden dat de jongens er eentje wel heel basaal hebben versierd. Wie weet hebt u
deze, toch wel bijzondere tafel
met 'stoute' print nog kunnen
bewonderen bij het pleinfeest op
22 september. De meiden hebben
daarna nog enkele dagen met
roze handen gelopen want kliederen was ook best leuk. Je mag
dan 12+ zijn, je gedragen als een
6-jarige is soms nog best leuk.
Dat de roze verf vervolgens
amper te verwijderen was, bleek
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's avonds en de volgende dag.
Voor de gein aangebrachte strepen in het gezicht of roze puntneusjes waren amper schoon te
krijgen en een enkeling liep dan
ook iets langer dan de bedoeling
was met de bewijzen van weer
een topweek.
Voor 5-8 was er vervolgens nog
een bosspel van 20.00-22.00 uur.
Het seizoen is helaas al betrekkelijk ver gevorderd dus eigenlijk
was het om 21.00 uur al te donker
om de 4x40 gekleurde ballen
terug te zoeken rondom het schapenveldje in het bos. Dus verveelt u zich nog op een zondagmiddag? Ga wandelen in het
Merasbos en ga ballen zoeken in
de bossen aan de 4 flanken van
het schapenveldje. Mooi tijdverdrijf en het lukt vast enkele gele,
rode, blauwe of groene ballen te
vinden.
De 12+ mocht daarna het bos
onveilig maken van 22.00u tot
0.00 uur. Iedereen in de omgeving van het Merasbos zal de
verschillende avonden wel gedacht hebben dat er soms een
varken geslacht werd, zo werd er
gegierd. Maar pret hebben ze
gehad, en daar gaat het uiteindelijk om.
De eerste dag was, mede dankzij
de gedegen voorbereiding door
het bestuur en de vrijwilligers,
weer prima verlopen. Op naar de
volgende feestdag.
Donderdags waren er weer vele
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Te veel om op te schrijven. Deze dag stond ook de
innerlijke mens centraal. Buinerveen heeft sinds kort een meester
poffertjesbakker wonen aan de
Noorderstraat, Het Streekje, met
een mooie groene kar. Deze heeft
de kinderen allemaal getrakteerd
op heerlijk vers gebakken poffertjes. En een enkeling kreeg nog
een extra advies mee: 'Doe goed
je best op school joh, anders heb
je de kans dat je later ook poffer-
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tjesbakker wordt.' Of dit advies
ter harte genomen wordt zal de
toekomst uitwijzen, maar de poffertjes smaakten er niet minder
om.
1 van de spellen was wel even het
noemen waard, vooral omdat de
prestatie wel heel bijzonder was.
En wie verzint zo iets: lucifers
stapelen op de opening van een
fles. En u gelooft het of niet, er
was een groepje jongelingen die
maar liefst, super fanatiek en
alles om hun heen vergetend, er
302 lucifers op geplaatst heeft.
De 12+ deed het later nog eens
dunnetjes over en presteerde het
er totaal 320 lucifers op te leggen, de inhoud van maar liefst 5
doosjes lucifers.
Hoe leer je je dorp kennen? Geef
elk groepje een handvol foto's en
zeg dat ze in de juiste volgorde de
locaties er bij moeten zoeken in
het dorp en zo dus het hele dorp
doorkomen, de foto's bepalen de
route. Vervolgens op de locatie
een voorwerp verzamelen en een
vraag beantwoorden. Uien, theezakjes, beschuiten, boterhamzakjes. Van alles moest ter plekke
gevraagd worden. Dus had u een
groepje aan de deur? Heel erg
bedankt voor uw medewerking.
De 12+ ging 's avonds nog lasergamen in het bos. De jeugd wordt
echter steeds meer mans. Was je
afgeschoten? Oh, dat resetten
kunnen we ook zelf. Dus zo
waren ze nooit af en konden flink
tekeer gaan.
De vrijdag staat altijd bekend als
de dag van de stormbaan. Dit jaar
een wel hele grote, maar liefst 75
meter klimmen, klauteren, glijden, stoten en rennen. Voor de
jongsten nog een hele kluif om
het eind te halen. Maar elk jaar
wordt hier weer door vele kids
naar uit gezien. Ga je naar groep
5? Dan mag je eindelijk op de
stormbaan. Menig kind kan niet
wachten dat het zover is.
Ook in het dorpshuis werden
voorbereidingen getroffen om

per groep wat lekkers te maken.
Appelflappen, minipizza's, cakelollies. Elk groepje mocht zelfstandig wat lekkers maken wat
dan 's avonds bij de grote spelshow rondgedeeld werd. Een
enkele moeder nam het moederen wel erg serieus en ging de
pizzaatjes al voorbewerken; met
mesje pitabroodje doormidden,
saus erop. Kindjes er keurig
afwachtend omheen tot het hun
beurt was. Ja, dat deden ze thuis
immers ook? Maar hier op de
spelweek mag ieder kind iets
meer dan thuis. Onder begeleiding dat wel. Gelukkig werkte
het spiegeltje en gingen de kinderen alsnog vol aan de bak.
Geweldig dat we in ons dorp
zulke fijne locaties hebben. Xander heeft later alles afgebakken
en 's avonds is er heerlijk
gesmuld.
Diezelfde dag waren er ook nog
wilde dieren ontsnapt in het bos.
Onder andere een leeuw, aap en
olifant waren ontsnapt en hadden
zich verstopt in het bos. Wildlands was helemaal over de rooie. Maar gelukkig hebben de kin-

Pagina 24
deren de diverse dieren weer op
kunnen sporen en weer kunnen
omsingelen zodat ze gevangen
konden worden.
Levend bingo was wel de topper
bij de grote spelshow 's avonds
voor groep 5-8. Iedere groep
kreeg een grote bingokaart en
moest, als het getal op de kaart
voorkwam, gauw op zoek naar
het voorwerp wat bij dat nummer
hoorde. Scharen, scheppen,
bezems, schoenveters, euromunten, fietssleutels, gras, een tak
om maar eens wat te noemen. En
wonder boven wonder, alles was
te vinden wat ze moesten zoeken.
Alleen de lucifers waren onvindbaar. Na het lucifer stapelen
waren ze allemaal in de container
gegooid. Toen de kinderen met
het corresponderende getal daar
lucht van kregen doken ze letterlijk de container in. Maar vind
maar eens zo'n klein stokje in een
container met bekers en andere
troep. Duidelijk was dat diegene
met een lucifernummer die
avond geen bingo kregen.
Voor 12+ staat op vrijdagavond
de dropping op het programma.
Als een van de weinige spelweken in den lande kunnen ook kinderen die de lagere school achter
zich hebben nog meedoen met
een leuk, uitdagend programma.
Met als kers op de taart de dropping op vrijdagavond, ditmaal
gestart in de bossen van Grolloo.
Om 01.50 was de eerste groep
terug om zich te warmen bij het
kampvuur, om 3.30u kwam de
laatste met vermoeide voeten
weer op het honk. Voor een ieder
een lekker broodje hamburger en
wat te drinken. Groep 5-8 mocht
blijven slapen dus het was de
hele nacht gezellig op het terrein.
Enkele flinke bankstellen rondom het grote vuur. Lekker knus
samen op de bank zitten chillen.
Het was echt gezellig werd achteraf gezegd. Een enkel kind dat
na weer een potje voetbal het
toch wel heel koud had gekregen
meende maar even in de slaapzak
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te moeten kruipen om warm te
worden. Om vervolgens enkele
uren later wakker te worden en
dan nog te beweren dat er niet
geslapen was. Ach, wat maakte
het uit, als ze maar lol hadden. En
lol; dat hebben ze gehad. Voor
deze 2 groepen zat zaterdagochtend na het ontbijt de spelweek
erop. Naar huis en de verloren
slaap inhalen. Voor de allerkleinsten komt dan nog de rondrit
door het dorp, ballonnen oplaten
en het gezamenlijk patat eten bij
Xander en Marijke, die zich overigens deze week ook weer van
hun beste kant hebben laten zien.
Geweldig zo'n echtpaar op ons
dorpshuis. Moeten we zuinig op
zijn.
De rondrit dit jaar was korter als
voorgaande jaren. De Zuider- en

Noorderstraat moesten het dit
maal zonder feestende kar doen.
Vorig jaar bleek het toch wel erg
lang en de allerkleinsten vielen in
slaap. Ook zo lang stil zitten zonder een toilet in de buurt is nog
wel een dingetje. Dus daarom
deze keer alleen een kort rondje
Zuiderdiep/Noorderdiep en laantjes. Maar gelukkig stonden er
ook weer diverse mensen aan de
straat om naar de voorbijkomende feestvreugde te zwaaien.
Mooi.
Als alle activiteiten dan na een
intensieve week achter te rug zijn
kan het opruimen weer beginnen.
En waar zou de organisatie zijn
zonder al die vrijwilligers die
niet officieel op papier staan
maar wel de hele week of delen
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van die week zich ingezet hebben
om alles weer in goede banen te
leiden. De opbouw, het diverse
transport van materialen, de catering, de afbouw, het opruimen.
Te veel om op te noemen. Iets
minder zichtbaar misschien dan
de vrijwilligers die de spellen
begeleiden, maar zeker net zo
onmisbaar. Samen heeft iedereen
zijn steentje bijgedragen en er
kan weer teruggekeken worden
op een super gezellige, fijne,
vrolijke en drukke week. Weer
nieuwe, mooie, onuitwisbare
herinneringen gemaakt. En dat al
voor de 13e keer op rij.
Het bestuur kijkt tevreden terug
op deze editie en is unaniem in
het besluit om opnieuw een 14e
editie te organiseren in 2019. En
dat lukt alleen met hulp van de
vele deelnemers, vrijwilligers en
zeker niet te vergeten de vele
lokale sponsoren. Waarvoor nogmaals oprechte dank.

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

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk

Marjan Poelman

Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te
gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 14.95 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Info: Website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

www.potverhuur.nl
info@potverhuur.nl
www.facebook.nl/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131 Nieuw-Buinen
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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: Straatbeeld nabij café Kroeze, dorpshuis de Viersprong.
Foto onder: Optocht school jaren 80 aan de Hoofdstraat.

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 de laatste
weken uitgebreid en gevuld met
materiaal uit de voormalige
glasindustrie van Nieuw-Buinen.
Met vele vrijwilligers hebben we
veel werk verzet om een zo goed
mogelijk beeld te geven en het
geheel overzichtelijk te maken.
Op 2,3,4,9,10 en 11 oktober
hebben we in totaal 1200
agrarische dames mogen
ontvangen vanuit Drenthe die
ons een bezoek hebben gebracht.
Met 10 vrijwilligers waren we
bezig om deze dames te voorzien
van informatie en om de dames
een beeld te geven over onder
meer de historie van de
glasindustrie. Het waren drukke
maar ook leerzame dagen
waarop we veel positieve
reacties mochten ontvangen. De
dames werden in bussen
gebracht en elke keer ingedeeld
in groepen van 50 en dat 4 keer
per dag en dan ook nog eens 6
dagen in totaal. Een mooie
ervaring waar we zelf ook weer
van hebben geleerd. Het was een
hele uitdaging om dit te mogen
doen. Kijkt u maar eens op onze
website of facebook pagina
waarop we enkele foto's hebben
geplaatst om u een beeld te geven
van dit bezoek.
Kom gerust ook 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 en die we graag willen
bewaren. Dus………….Laat het
eerst even aan ons zien voordat u
het weg doet.
Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons
tijdschrift. Het vierde nummer
van 2018. We geven al enkele
jaren samen met de St. Harm
Tiesing uit Borger het tijdschrift
de Zwerfsteen en ´t Turfschip uit.
Maar vanaf 2019 gaan we op
eigen benen verder en geven we
ons eigen tijdschrift uit. Hoe dat
er uit gaat zien? Daar zijn we
druk mee bezig en we willen u
voorzien van meer geschreven
materiaal over Nieuw-Buinen en
Buinerveen. Mocht u zelf iets
hebben om te publiceren neem
dan gerust contact met ons op.

Heeft u belangstelling voor ons
tijdschrift, dan kunt u voor 17
euro lid worden en ontvangt u
tevens 3 keer per jaar ons nieuwe
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 tijdschrift 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
Tuinbezoeken:
Maandag 3 september:
Hortus in Haren
Met 12 dames bezoeken we
maandagmiddag 3 september de
Hortus in Haren. We lopen in
groepjes door de tuinen met tussendoor een koffie/thee/frispauze. Iedereen was aan het
genieten. De Hortus Botanicus is
één van de oudste botanische
tuinen in Nederland. De Apotheker Hendricus Munting begon in
1626 aan de Grote Rozenstraat te
Groningen. Na de oorlog werd de
Hortus snel tot wat zij nu is. De
Universiteit moest in 1982 bezuinigen. Plantkunde was niet meer
zo belangrijk. Sluiting 1988.
Burg. Klaas Weide van Haren
regelde miljoenen uit het bedrijfsleven voor een commerciële doorstart.

Er zijn veel verschillende tuinen:
-De Laarmantuin, wilde plantentuin, er groeien veel planten uit
de “rode”lijst
Kruidentuin, een eerbetoon aan
Hendericus Munting (17e eeuws
ontwerp)
-Chinese tuin, uniek in Europa,
het rijk van Ming
-Rotstuin
-Floriadetuinen
-Keltische tuin – de tuinen van
Ogham “bomenhoroscoop”
-Engelse tuin
-Arboretum, loofbomenbos
-Pinetum, naaldbomenbos
-Watertuin
-Bamboetuin
-Grassentuin
-Agrarische tuin
-Kassencomplex

-Hondsrugtuin, aangelegd in
2017 door landschapsarchitect
Jan Maas, onderdeel UNESCO
Globalpark
-Vlinder- en Bijentuin, gestart in
het voorjaar van 2018
In Hortus kun je een zaal reserveren, trouwen, een kinderfeestje
geven en overnachten.
De Hortus Haren draait op een
paar enthousiaste en betaalde
krachten en VÉÉL enthousiaste
vrijwilligers.
De Hortus ontvangt géén subsidies van de Overheid en heeft een
ANBI-status. (Algemeen Nut
Beogende Instelling) ze moet
zich voor minstens 90% inzetten
voor het algemeen nut!
Maandag 24 september: stekjes
ruilen bij Aly Bouwes
Op deze koude, winderige en
regenachtige dag wisselden,
onder de carport van Aly Bouwes, weer veel plantjes van eigenaar. Herma deelde weer diverse
zaden uit. Vooraf werd er door 9
dames gezellig koffie en thee
gedronken en appeltaart gegeten.

aan het werk door eikels op te
ruimen evenals berkenopslag op
het Balloërveld. Van 10 tot ongeveer 16 uur is ze daar met de
Drentse heideschapen te vinden.
Dagelijks loopt ze tussen de 12
en 20 kilometer. Bij de kooi is
een winkel, waar vlees en wol, en
wolproducten verkocht worden.

Woensdag 10 oktober: Op deze
avond organiseert het eendagbestuur een avond voor onze afdeling. Gastspreker: De heer Hans
Jalving met thema: “Terug in de
tijd”.
Woensdag 14 november: Jannet
Boven uit Buinerveen vertelt ons
over het COA in Ter Apel

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 12 september: Marianne Duinkerken heeft op een
leuke wijze verteld over haar
beroep als schaapsherder van de
schaapskudde van Balloo.
Samen met Albert Koopman
beheert ze de kudde van 1000
schapen. Ze heeft het 4 jaar zonder hond gedaan, maar op dit
moment heeft ze 2 honden mee.
Met een schaap krijg je eigenlijk
geen contact en je ontvangt geen
gevoel terug. De schapen zijn

Stadswandeling in Groningen op
woensdagmiddag 19 september.
Onder een stralende zon hebben
we met 15 dames een wandeling
door Groningen gemaakt. Na de
auto te hebben geparkeerd te
Haren op het P&R terrein zijn we
met de bus naar het hoofdstation
gereden. Angelien heeft een gevarieerde wandeling uitgezet van
ongeveer 6,5 km door de vroegere jodenbuurt, langs prachtige
gebouwen, de vroegere gasthui-
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zen, het mooie academiegebouw,
de prinsentuin, provinciehuis,
Martinikerk, gezellige straatjes
en natuurlijk leuke winkels. In
het Noorderplantsoen heerlijke
taart met koffie of thee en toen
weer dwars door de stad terug
naar het station. Iedereen heeft
het een fijne middag gevonden.

Wandelen met andere afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de
provinciale wandelingen met
elke keer een afstand van 8 of 12
km.
janenlammy@kpnmail.nl
Wandelen bij afdeling Pesse op
donderdag 8 november
Wandelen bij afdeling Holthe op
donderdag 13 december
De ontvangst is tussen 9.30 en
10.15 uur.
Provinciale Agrarische
Commissie
De Agrarische Commissie
ondersteunt en stimuleert de agrarische vrouwen door het organiseren van diverse activiteiten.
Tevens worden de relaties met
niet-agrarische vrouwen bevorderd. De commissie tracht dit te
realiseren door het organiseren
van bijeenkomsten voor contactvrouwen, themadagen en
excursies voor alle leden van de
Vrouwen van Nu.
Excursiedag: Rondom de kerk,
veen, zand en zon zorgen voor
werk
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Zo'n 1400 dames uit heel Drenthe zijn verdeeld over 6 dagen in
oktober ontvangen in Het Tussendiep in Nieuw-Buinen. Karin
Albring en andere vrouwen hebben deze dagen georganiseerd.
Dit was het programma:
Een bezoek aan bloembollenteler Wollerich in Drouwenermond
Een bezoek aan Akkerbouw- en
Energieopslagbedrijf De Jong in
Odoorn.
Een bezoek aan Aardewerkfabriek/museum Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen
Een bezoek aan het Glasmuseum
in Nieuw-Buinen
De deelnemers waren vol lof
over de organisatie en uitvoering
van deze dagen.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (51,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

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
Annette de Jong, tel. 0599621012

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl
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onoverzichtelijke kruising aan te
pakken. Er kwam een subsidiemogelijkheid via Leader ZuidOost Drenthe in beeld. Er volgden vele gesprekken met de wethouder, Hoornstra en anderen.
Alle inwoners zijn diverse keren
uitgenodigd om mee te praten en
mee te denken over het plan.
Uiteindelijk werd alles goedgekeurd en de subsidie werd toegezegd. En eindelijk gingen de
werkzaamheden eind februari
van start. En sinds april was het
afzien voor de bewoners. Maar
liefst 10 kilometer moest er soms
om gereden worden om aan de
andere kant van de kruising te
komen. Er werd gemopperd,
geklaagd: “Is dit nu nodig? Kan
dit niet in fasen?” Natuurlijk is er
veel over nagedacht. Maar om
alle diverse werkzaamheden in
zo kort mogelijke tijd af te ronden was 4 maand afzien wel het
beste scenario. En we hebben het
overleefd en er wat prachtigs
voor terug gekregen. Wat vooral
ook opviel in het hele traject was
de saamhorigheid, de vriendelijkheid, de gezelligheid als
buren en andere bewoners bij
elkaar kwamen om het werk eens
in ogenschouw te nemen. Ook de
harde werkers van Hoornstra viel
het op. Ze hadden het nog nooit
meegemaakt dat ze zo veel
ondersteuning kregen van de
bevolking ondanks dat ze eigenlijk alles op de kop zetten. Dat
deze vakmannen vervolgens ook
nog aanwezig waren bij de opening, op persoonlijke uitnodiging, verdient alleen maar een
dikke pluim. Chapeau mannen,
wat jullie in die 5 maanden
bereikt hebben! En een applaus
voor de bevolking van Buinerveen dit hen het deze zomer stukken draaglijker gemaakt hebben
met ijsjes, koud drinken, wat
lekkers of een vriendelijk praatje. En natuurlijk hulde aan alle
vrijwilligers die belangeloos
meegewerkt hebben dit te reali-
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seren. En nog steeds mee werken
om het netjes te houden. Buinerveen heeft wel weer laten zien
dat burgerparticipatie geen
opdracht is, maar gewoon in de
genen zit van de bewoners. Wat
een dorp!
Halverwege juli begon er nog
iets anders te borrelen bij enkele
bewoners. We hebben straks een
plein. Mooi. Maar is dat geen
feestje waard? Een simpele opening met wat bobo's en grijze
haren is toch niet des Buinerveens? Dat moet anders, groter,
grootser en voor elk wat wils. En
zo werd een feestcommissie in
het leven geroepen. Een onafhankelijke feestcommissie. Die
zich niet druk hoeft te maken
over het officiële deel, maar die
de bevolking een prachtdag wil
geven om die opening nooit meer
te vergeten. Iets voor oud, iets
voor jong, iets voor de inwendige
mens en iets om te swingen. Iets
voor de vele verenigingen, iets
ter promotie. Kortom, iets wat
toegankelijk is voor alle lagen
van de bevolking en voor elke
leeftijd. Plannen werden
gesmeed, verenigingen opgeroepen, taken werden verdeeld over
de vele vrijwilligers die op verschillende gebieden actief zijn in
het dorp. Vergunning werd geregeld, draaiboek gemaakt. En
sponsoren werden benaderd. Erg

veel sponsoren. Netwerken werden aangesproken. Want er
waren nogal wat wensen en er
was 1 centraal doel: het programma mag de bewoners en feestgangers niks kosten. En dat is
gelukt. Het leek die donderdagavond voor de feestelijke opening wel winkelweek in Buinerveen. Vele vrijwilligers hingen
prachtige lichtjes boven het nieuwe kanaal. Toen de stekker er in
ging was het ooh en aah niet van
de lucht. En menigeen ziet ze
graag terug met de kerst. Wat een
schitterende actie. Was het die
donderdag nog heerlijk zomers
weer, die vrijdag was het storm
en regen en wel 10 graden kouder. O jee, als dat zaterdag maar
goed komt. En het kwam goed.
Die zaterdagochtend was de
lucht geklaard. Weinig wind,
droog en een mager zonnetje
beloofden een mooie dag. Om 9
uur was iedereen uitgenodigd om
een gezamenlijk ontbijt te nuttigen. Toen het eenmaal 9 uur was
keken de bezoekers elkaar eens
aan. Een tiental mensen stond
klaar om aan te vallen maar waar
was iedereen? Buinerveen zou
Buinerveen niet zijn als 3 kwartier later de tent afgeladen vol
was, de koffiepot al leeg en er
volop gesmuld werd van een
rijkelijk ontbijt. Ruim 80 mensen
waren aanwezig om zich te goed
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te doen aan de vele broodsoorten,
divers beleg, zuivel met fruit en
muesli, pannenkoekjes, eieren en
spek. Te veel om aan te kunnen
en beter als in menig hotel 's ochtends voorgeschoteld wordt. Wat
een rijkdom. Bekende en minder
bekende gezichten schoven aan.
Er werd kennis gemaakt en ervaringen met de nieuwe situatie
werden uitgewisseld. En alles
was lovend en positief. Wat een
start van de dag. Dat beloofde
nog wat. Ina kon als opening van
het ontbijt mooi haar speech voor
die middag even oefenen. Iedereen werd warm welkom geheten
en deelgenoot gemaakt van de
lange adem die de diverse mensen in diverse werkgroepen
gehad moeten hebben om tot zo
iets moois te komen. Menigeen
kon haast niet wachten tot ze haar
verhaal gedaan had, zo lokte dat
rijkelijke ontbijt. En het was
goed. Op naar het middag programma.
Om 2 uur stonden de Meraskikkers en het Veenkoar klaar met
een mooi stukje muziek om
gezellig naar te luisteren en mee
te zingen. Ze hebben er weer veel
lol aan gehad om in eigen dorp
een podium te krijgen en acte de
présence te geven. Mooi programma voor diegene die van
muziek en zang houdt. Ondertussen gebeurde er buiten ook van
alles. De spelweek was aanwezig
met leuke activiteiten voor de
kinderen. De jeugdsoos had een
heuse rodeo stier neergezet en de
activiteiten commissie had het
programma voor een zeskamp
klaar waarbij diverse onderdelen
doorlopen konden worden. En
toen het ineens duidelijk werd
dat er zelfs kano's waren in het
nieuw gegraven kanaal was de
stier niet meer interessant en
werd gauw overgestoken naar de
nieuwe trap aan de waterkant om
in een kano te kunnen stappen.
De feestcommissie leek in zijn
opzet te slagen; vertier voor jong
en oud.
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Om 4 uur zou de officiële opening plaatsvinden in de tent. En
het was afgeladen vol. De tent
barste bijna uit zijn voegen maar
ook op het plein ervoor kon over
de koppen gelopen worden. Burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van Leader Zuid
Oost Drenthe, Hunzecommissie,
de BOKD, Rabobank, Gebiedscoordinatoren, Hoornstra met
werknemers en natuurlijk vele
inwoners waren aanwezig om
deze opening bij te wonen. Na de
officiele speeches kon er getoost
worden op het nieuwe plein. Vervolgens ging in een lange optocht
iedereen naar de nieuwe trap aan
het kanaal om daar de uiteindelijke openingshandeling bij te
wonen. Er was een lint gespannen en samen met Burgemeester
Seton van onze gemeente mochten de 2 jongste basisschoolleerlingen van beide basisscholen, te
weten Romé Loerakker van OBS
75 en Ruben van den Bergh van
CBS 59 het lint doorknippen.
Tevens werd nog een bordje onthuld bij de trappartij met daarop
de kenmerken van het Kloppende hart van Buinerveen. Prachtig
om te zien dat zoveel mensen van
zeer jong tot oud de moeite heeft
genomen om deze opening tot
een succes te maken. Wat een
diversiteit aan mensen en wat een
volk. Schitterend!
Daarna was het echter nog niet
afgelopen. In de feesttent was
nog een drankje te halen en

ondertussen was het plein ervoor
veranderd in een heus foodtruck
festival.
De verenigingen kregen de mogelijkheid om eten te verkopen op
het foodtruckplein. De voetbalvereniging had heerlijke broodjes hamburger, het dorpshuis had
een mobiele patatkar, er was overheerlijke koffie verkrijgbaar en
wat is dan lekkerder dan daar een
heerlijke versgebakken stroopwafel bij te kopen? De Meraskikkers hadden flink huisgehouden
in hun keukens en vele soorten
bladerdeeghapjes gemaakt. Een
ouderwets campertje met luifel
maakte het foodtruckwaardig en
werd er niet ter plekke aangekocht en gesmuld dan konden
zakken vol mee naar huis genomen worden voor bij de borrel.
En zo bleef het nog lang gezellig
op het plein en werd een brug
geslagen naar de swingende
feestavond. Een DJ was geregeld
en een geweldige band gecontracteerd. Vanaf 9 uur kreeg VET
de voetjes van de vloer en de
warmte er in. En in hun pauzes
liet DJ Hendrik van zich horen
met iets andere muziek. Ook
weer voor elk wat wils. Wat een
feest. En ook hier weer feest voor
het hele dorp. Van basisschoolleerling tot puber, van jong volwassene tot vijftig-plusser. Om
klokslag half 1 moest de stekker
er uit. En als echte diehards was
ook hier de feestcommissie strikt
en correct. En samen nog even de
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schouders er onder om de tent
leeg te ruimen, het plein verder
op te ruimen en alles weer zo ver
klaar te maken dat als zondagsochtends de tentverhuur de tent
komt halen zij ongestoord aan de
gang konden. En ook dat is
gelukt. Nadat enkele weken later
enkele leden van deze commissie
nog eens gevraagd is wat ze nu
het allermooiste vonden, kwam
eigenlijk unaniem naar voren dat
ze genoten hebben van de vrolijkheid, de saamhorigheid en de
samenwerking onderling. Hun
doel is bereikt: een feest voor
jong en oud, voor elk wat wils,
laagdrempelig en gratis voor

iedereen. En dat was absoluut
niet mogelijk geweest zonder de
hulp van de vele sponsoren, vrijwilligers en betrokkenen. Respect voor deze club actieve mensen die het zonder 1 euro steun
van de gemeente gelukt is om
zo'n geweldig pleinfeest te organiseren. Het smaakt naar meer.
Of dat dan lukt onder dezelfde
voorwaarden valt te betwijfelen
maar in de (nog lange) aanloop
naar een 200 jarig bestaan van
ons dorp in 2024 lukt het vast wel
om nog eens zo'n geweldig feest
neer te zetten. En anders maar op
naar 2024!
Marjan Poelman

Meraskikkernieuws:
Kerstmarkt met De Viersprong
Voor de zomer kwaakten we al
e
dat het 5 dorpskerstfeest wel
eens heel anders zou kunnen worden dan de vorige 4 kerstfeesten.
Met het prachtige dorpsplein
midden in ons dorp kregen de
ideeën steeds vastere vormen.
Niks kerstfeest in de grote zaal
maar een heus kerstfeest op het
plein. Niet een uurtje, maar een
hele middag. Waarom zo? Omdat
Marijke en Xander ook al op
zoek waren naar een alternatief

voor de kerstmarktroute, eveneens gegrepen door het pleinvirus én onze ideeën perfect op
elkaar aansluiten. Wat is dan de
kracht van ons dorp? Precies…we gaan er met elkaar iets
moois van maken! Na een oefenavondje van de Meraskikkers,
natuurlijk in ons Dorpshuis, hebben we met Marijke en Xander
alle te gekke ideeën teruggebracht naar een haalbare optie.
Nog steeds te gek overigens en

een mooie invulling voor zondag
9 december. Dan hebben we trouwens de Sinterklaasintocht
alweer achter de rug, waar we
vast ook wel weer ons muzikale
deuntje bij zullen dragen. Zou
Sint dit jaar weer met een van de
prachtige trekkertjes van de familie Wubbels ons dorp binnen rijden? Dan komen we er graag
achteraan. De muziek hebben we
intussen opgezocht, dus daar zal
het niet aan liggen. Horen jullie
binnenkort de Sinterklaasliedjes
over de kruising schallen? Dan
oefenen we ze alvast, dus niet
denken dat Sint al in aantocht is
hoor!
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Na de herfstvakantie staat dan
toch het kerstrepertoire iedere
week op de muziekstander in het
Dorpshuis. De ene week op donderdag, de andere week op de
woensdag. Jawel…we oefenen
vaker tegenwoordig. Omdat het
zo leuk gaat en gezellig is of toch
ook een beetje omdat we er
steeds iets mooiers van willen
maken?
En dan nu het dorpskerstfeest op
zondag 9 december. Vanaf 14.00
uur is het goed toeven op ons
dorpsplein en in het Dorpshuis.
De Meraskikkers zijn op het
plein te vinden in een muzikale
kerststal en zorgen daar voor
kerstmuziek. Oude kerstliederen, afgewisseld met bekende
kerstklassiekers, meezingers,
ingetogen kerstliederen…ze
komen allemaal langs. Die kerststal is nog even een dingetje dus
laat u verrassen. Geluiden als:
“Ik wil de engel wel zijn wanneer
ik ook mag vliegen” zijn al
gehoord. Diverse kraampjes met
versnaperingen zoals glühwein,
warme chocolademelk, snert,
bonensoep enz. zorgen ervoor
dat er die dag nergens gekookt
hoeft te worden. De bakker staat
er met heerlijke kerststollen,
suikerbrood en vele andere lekkernijen die u alvast in kunt slaan
voor kerst. De kerstboom kan die
dag gekocht worden op het
dorpsplein dus ver reizen voor
een boom is niet nodig! Wie weet
zijn er nog wel een paar jongens
of meiden in het dorp te porren
om uw boom tegen een kleine
vergoeding thuis te bezorgen.
Wel in de buurt natuurlijk. Iets
voor de jongeren van 't Hok?
Verder zijn er diverse kraampjes
van lokale en iets verder weg
standhouders met mooie spulletjes die de kerstsfeer verhogen.
Wordt de innerlijke mens verwarmd door de versnaperingen
en de kerstsfeer die we met
elkaar gaan maken; vuurkorven
en terrasheaters zorgen voor een
beetje verwarming op het plein.
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Voor wie even wat meer op wil
warmen is er binnen ook nog wel
wat te beleven. Ons Veenkoar
treedt binnen diverse keren op en
de koorleden nemen u met hun
warme stemmen mee naar kerst
over de hele wereld waarbij u
altijd weer op 't Meras aankomt.
Bijzonder dit jaar is de kerstwensboom die die dag midden op
het plein geplaatst wordt door de
organisatie. In deze boom mag
iedereen zijn/haar kerstwens
hangen. Dit kunnen persoonlijke
wensen zijn of wensen die
iemand graag voor een ander in
vervulling zou willen laten gaan.
Die dag zijn er speciale wenskaartjes aanwezig, maar je mag
ook je eigen (versierde) kerstwens in de boom hangen. De
wensen mogen anoniem zijn,
maar je mag er ook je naam bij
vermelden. Doe je dat en iemand
leest je wens en denkt dat hij die
daadwerkelijk in vervulling zou
kunnen laten komen…dat mag!
Die dag zijn er mensen bij de
boom aanwezig die je daarbij
kunnen helpen. Laten we er met
elkaar een prachtige, levendige
kerstwensboom van maken.
Het kerstfeest duurt die dag tot
20.00 uur. We hopen op een bijzonder fijne dag met mooi meer.
Valt het weer tegen, dan wordt
het geheel in kleinere vorm binnen uitgevoerd.

Heb je nog ideeën, wil je sponsoren, meewerken of heb je zelf een
talent dat je in wilt zetten om
deze dag nog mooier te maken?
Loop dan even langs in het
Dorpshuis waar Marijke of Xander altijd aanwezig zijn om even
met je te overleggen, waarbij
voor kraampjes op het plein wel
geldt 'vol is vol'.
Kortom…zorg dat je erbij bent
zondag 9 december vanaf 14.00
uur op ons nieuwe dorpsplein in
Buinerveen. Een kerstfeest voor
en door inwoners van Buinerveen e.o.
Ach…eigenlijk een kerstfeest
voor iedereen die van gezelligheid en kerstsfeer houdt.

Dorpskrant Buinerveen
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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

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

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

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

20.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen
Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl
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Feestelijk
Kerstconcert 2018 in
Zandberg
Voor de tweede maal zal u een
speciaal kerstconcert worden
aangeboden in de Jozef kerk in
Zandberg. Vorig jaar was het
eerste concert (alle plaatsen
bezet) een groot succes. Het
Veenkoloniaal Symfonie Orkest
onder leiding van Lubbertus Leutscher samen met een samengesteld koor van de katholieke
parochie “Heilig Kruis” waren
de uitvoerenden. De musici die
in dit symfonieorkest spelen zijn
professionele musici en zeer
goede amateurs. Orkest en koor
samen speelden/ zongen de sterren van de hemel ! Het publiek
ging na afloop uit zijn dak. Het
was een unieke belevenis vlak
voor Kerstmis.
Met de ervaring van toen zal
geprobeerd worden dit jaar minstens hetzelfde niveau te halen en
een concert in kerstsfeer te
brengen dat klinkt als een
(kerst)klok. Het programma
bevat in elk geval een zestal heel
bijzondere kerst “carols”.
Ik maak u nu al hierop attent want
het zou jammer zijn als u later
van buren, kennissen of familieleden enthousiaste verhalen
hoort over dit concert in de
mooie kerk van Zandberg (rijksmonument!) en dan bedroefd
constateert dat u het hebt gemist.
Dat nare gevoel wil ik u besparen.
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 16 december 2018.
De precieze aanvangstijd ken ik
nog niet maar ongetwijfeld zal er
in “Week in Week uit” of elders
tijdig meer informatie volgen.
Echt een aanrader en een goede
manier om tijdig in kerststemming te komen !
Wim Windt.
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

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

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
b.g.g.:?06?-?174?43031

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

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.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

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

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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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
Na een lange, zeer warme zomer
maken we ons weer op voor de
komende wintermaanden, die
weer bol zullen staan van de activiteiten, al dan niet georganiseerd door plaatselijke verenigingen of organisaties. De afgelopen zomer zijn we begonnen
met de viscompetitie. Ondanks
de hitte en algvorming op het
water kon er prima gevist worden. We hebben altijd al bijgehouden wat de persoonlijke vangsten waren bij de zaterdag wedstrijden, maar dat was het dan
ook. Nu hebben we een mooi
overzicht van jeugd, dames en
heren. De winnaars van deze
eerste competitie worden tijdens
onze jaarvergadering bekend
gemaakt.
Jaarvergadering 23 november
2018 om 20.00 uur in de kantine van het schaatsgebouw.
U bent van harte welkom!!!
Intussen is dhr E. Drent begonnen weer met het ophalen van de
jaarlijkse contributies van lidmaatschappen van onze vereniging. We beschikken niet over
een pinautomaat hiervoor.
Ook zijn we tussentijds bezig
met het egaliseren van het zand
op het terrein, het snoeien van
bossages en begaanbaar maken
van paden in het bos tbv onder
andere de spokentocht en natuurlijk andere voorkomende klussen
Verder hebben we ook nog
allerlei informatie gekregen van
de KNSB om te delen met onze
leden. Lees maar door en doe er
je voordeel mee.

De data voor het "vrij schaatsen"
van onze leden (jong en oud) zijn
bekend.
In Kardinge (Groningen) zijn
deze:

Zaterdag
20-10-2018 16:30
20-10-2018 18:30
Zaterdag
29-12-2018 16:30
29-12-2018 19:00 *
*(inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)
Zaterdag
16-2-2019 19:00
16-2-2019 21:00

Dorpskrant Buinerveen
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Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2018
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2018 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:
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap:
€ 6.50

beweegseizoen

Het
voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om
fit te blijven door verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige
docenten. Op maandag 3 september
beginnen onze 15 groepen voor 55plussers weer aan hun volgende seizoen van 33 lessen (sep '18 – mei '19).
Kom gerust eens onaangekondigd
langs en neem je gympies mee om twee
maal gratis mee te doen.
De contributie bedraagt € 3,- per les. Zo
blijf je in beweging en het is nog gezellig ook.
Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908 of
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.

Pagina 38

Dorpskrant Buinerveen

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.

BE-SUS

FRITUURVET

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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In gesprek met Jan Weits
Een van de vele lezers van onze
Dorpskrant Buinerveen is Jan
Weits, oud-inwoner van Buinerveen. Bij zijn reacties op de voorwerprubriek vermeldt hij steevast de omstandigheid dat hij
ooit in dit dorp heeft gewoond.
Dat door hem herhaaldelijk benadrukte feit nodigt uit om toch iets
meer over Jan en diens reilen en
zeilen in deze contreien te weten
te komen. En dat begint dan eerst
met een vrijblijvend en daarna
oriënterend babbeltje aan de keukentafel. En dan blijkt dat hij
enige tijd na beëindiging van de
Tweede Wereldoorlog in Buinerveen is geboren: een gezinsuitbreiding bij Adam en Annie
Weits op 16 april 1946, een
gebeurtenis in boerderij Zuiderstraat 25 (toen K20, zie foto), die
hij – nu - zelf ook schaart onder
de zo genoemde babyboom. Zie
ook een familiefoto, waarin kleine Jan op schoot van moeder
Annie en voorts van rechts naar
links zus Geesje, broer Berend en
zus Dina op de stevige knie van
vader Adam. Vader, moeder en
Geesje zijn overleden.
Als we samen door zijn leven
heen “wandelen” en wetenswaardige zaken tegen het licht
houden zoals lagere school, landbouwschool, werk, hobby's, familie en bestuursfuncties, dan blijkt
Jan een man met een groot historisch besef. Hij weet heel veel
over tal van ontwikkelingen in
deze regio en ons dorp. Zo kan hij
boeiend vertellen over opkomst
en teloorgang van zo'n 40 boerenbedrijven in Buinerveen en
over de verschillen in die tak van
ondernemers in globaal genomen dorp-noord en dorp-zuid,
oftewel tussen de ene kant Meras
en de andere kant Meras. Met Jan
afgesproken dat wij samen dit
onderwerp in een artikel (of in
enkele edities als dat nodig of
wenselijk is) voor de Dorpskrant

Buinerveen zullen vormgeven en
publiceren.
In dit keukentafelgesprek blijkt
ook dat Jan Weits zijn kennis en
ervaring niet voor zichzelf wil
houden. De gegevens “van toen”
die hij weliswaar koestert, die
deelt hij met anderen en hij doet
dat onder meer door regelmatig
verleden-tijd-verhalen te schrijven voor het historisch tijdschrift
Borger/Buinerveen/NieuwBuinen: De Zwerfsteen/'t Turfschip. Daarnaast door af en toe
een lezing te verzorgen of een
korte film te maken en die als
plaatje met een praatje te presenteren. En zes keer per jaar komen
in Buinerveen een aantal mannen
(Meras Heeren) met min of meer
gelijkgestemde belangstellingen
bijeen om vanuit een zekere affi-

niteit met Buinerveen bepaalde
zaken of lopende ontwikkelingen
uit de regio met elkaar te bespreken. Soms wordt er een excursie
georganiseerd of wordt iemand
uitgenodigd om een bepaald
onderwerp voor het voetlicht te
brengen, zoals onlangs nog de
weervrouw van TV Noord,
mevrouw Harma Boer.
Tenslotte bij deze introductie van
Jan Weits als oud-inwoner van
Buinerveen: Jan woont nu met
vrouw Willy (van der Laan is
meisjesnaam) in Stadskanaal.
Daar houdt hij zich naast zijn
historische betrokkenheid én als
man van, ook nuttig bezig als
bestuurslid van een bewonerscommissie.
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Het voorwerp
Alvorens in te gaan op het in
augustus jl. door middel van 2
foto's getoonde voorwerp, tóch
eerst even iets anders. Het betreft
de passage waarin André Kingma uit Buinerveen tekent en vertelt over een waterput waaruit
met hulp van een hefboom en een
emmer drink- en/of waswater
naar boven kan worden gehaald.
Hierover zijn een paar vragen
gesteld, die in feite allen gaan
over waar die constructies dan
hebben gestaan. Dus, als er in ons
lezersgebied personen zijn die
nog weten welke boerderijen
over zo'n watervoorziening
beschikten, dan vernemen we dat
graag. Liefst nog met een foto (of
foto's!) erbij. Zou mooi zijn als
we dit onderwerp in december
a.s. met lezershulp verder uit de
doeken kunnen doen.
Het voorwerp dat even geleend
kon worden uit de verzameling
“van weleer” van Henk en Joke
Verschure uit Schoonoord heeft
een paar reacties opgeleverd. Het
getoonde artikel is inderdaad een
roskam, maar de toelichtingen
bij de aangedragen oplossingen
spoorden niet of niet helemaal
met het werkelijke doel en
gebruik van de roskam. Uit sommige suggesties was op te maken
dat het getoonde voorwerp werd
gebruikt om vacht, manen, staart
of “sokken” (onderbeenbeharing) van een paard te kammen of
te ontdoen van irritant loszittende haren. Natuurlijk kan men de
kamdelen (grof of fijn) rechtstreeks op het paard of pony loslaten, echter dat leidt welzeker
tot een pijnlijke of minstens een
te gevoelige behandeling. Paardenliefhebbers of bezitters van
langharige honden gebruiken
daarvoor wat zachtere en toch
stevige borstels of kammen.
De roskam is een wijd-getande
ijzeren kam met steel waarmee
men de rosborstel na gebruik

reinigt (zie foto). Wordt ook wel
paardenkam genoemd, wat weer
wel kan leiden tot het (verkeerde)
idee dat met die kam het paard
behandeld moet worden.
De nieuwe opgave. Om er achter
te komen wat het is en waarvoor
het gebruikt wordt, bekijk de
foto's goed. En natuurlijk kijken
we uit naar de reacties, graag
vóór 2 december 2018 naar de
hoofdredacteur (zie Colofon
achterin de Dorpskrant) of naar
Martin Snapper

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Homeo-Watte – Je eigen stroom
Het is heel gemakkelijk om er
'iets van te vinden' als mensen
dingen anders ervaren dan dat we
Zo langzamerhand komt er een
dat zelf doen. Een oordeel is zo
einde aan die prachtige lange
gemakkelijk gegeven. En toch …
zomer en gaan we nu echt dat
nieuwe seizoen in: de herfst. De
In de leer van de elementen zoals
bomen laten langzaam aan weer
die toegankelijk wordt gemaakt
hun blaadjes los en de sapstrodoor de Nine Star Ki kan heel
men trekken zich terug in het
snel heel duidelijk worden
binnenste van het binnenste. En
waaróm iemand anders in het
ze weten: er kan ons op deze
leven staat dan bijvoorbeeld zijn
manier weinig gebeuren. Er is
buurman. Is het element dat jouw
voldoende voedsel om op een
levensenergie bepaalt bijvoorlaag pitje de winter te overleven.
beeld Metaal dan zul je veel meer
Wat we aan de buitenkant blijven
op structuur en zekerheid gericht
zien zijn de structuren, van de
zijn dan je buurman die in de enerlijnen op de stam en van de
gie van het altijd stromende en
prachtige patronen die de kale
bruisende Water leeft. Zomaar
takken laten zien. Perfect zoals
een voorbeeld.
ze zijn, kaal of niet.
Ook wij mensen trekken weer
meer naar binnen, letterlijk én
figuurlijk. Want, hoewel we niet
meer in de tijd leven dat we in de
winter niet naar buiten konden,
gaat ook de energiestroom van
mensen zich naar binnen richten.
Het element dat hierbij hoort
vanuit de visie van de Chinese
Nine Star Ki is Metaal. Metaal
gaat over veiligheid en keuzes
maken (er is voldoende voedsel
geoogst, als we er maar verantwoordelijk mee om gaan, de juiste keuzes maken) en over structuur. Zo overleven we de winter.
Herfst en winter zijn bij uitstek
seizoenen die een beroep doen op
ons overleven en op ons binnenleven. Niet alleen binnen in huis,
maar ook in onszelf. En voor
iedereen voelt dat binnenleven
weer anders. Voor de één is het
een periode die een grote uitdaging is om het licht te blijven
ervaren, voor de ander is het juist
een feestje vol gezelligheid.

Voor mij betekent het heel praktisch dat ik heel langzaam begin
te accepteren dat ik die stem in
mijn achterhoofd los mag laten
dat ik eerst al mijn werk klaar
moet hebben voordat ik aan
welke creatieve 'uitspatting' dan
ook mag beginnen. Een oordeel
dat ik meekreeg vanuit voorouders met een heel ander element
dat hun leven bepaalde. Ik heb
ontdekt dat voor mij geldt dat ik
júist moet tekenen of kleuren of
… om mijn werk in gang te zetten. Zo stroomt voor mij de energie en krijg ik inspiratie waardoor nieuwe plannen heel snel
vorm kunnen krijgen en inzichten over cliënten diepgang krijgen. Als een soort eerste levensbehoefte dus. Mijn eigen energiestroom dus. En nee, dat is niet
de stroom van mijn buurvrouw
… denk ik maar zo …
Hoe werkt dat bij jou? Volg je je
eigen stroom of leef je vanuit de
stroom die je meekreeg vanuit je
jeugd? En werkt dat altijd wel
voor je? Als dat niet het geval is,
dan zou er wel eens iets heel dui-

delijk kunnen worden door je te
verdiepen in die Nine Star Ki en
vooral in de elementen die jouw
persoonlijke pad begeleiden in
dit leven.
In de praktijk geef ik met plezier
mensen inzicht in hun persoonlijke programma, vaak individueel.
Maar … in groepsverband kan
ook. Een eerste mini-workshop
heb ik hierover al gegeven. Een
vervolg is in de maak. Met de
potloden op tafel, natuurlijk.
Welkom!
Hartelijke groet,
Jolanda Grooters
Inspiraling Praktijk voor heelZijn – www.inspiraling.nl –
info@inspiraling.nl

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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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer
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

- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

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.

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

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.
Redactie
Dorpskrant

openingstijden: zie website

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

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
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

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:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep
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
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